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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusmääräyslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan rangaistusmääräys
lain soveltamisalan laajentamista koskemaan 
myös vähäisiä asianomistajarikoksia sekä me
nettämisseuraamuksen rahanarvon ylärajan 
tarkistamista. 

Tarkoituksena on, että ehdotettu laki tulee 
voimaan samanaikaisesti rikoslainsäädännön 
kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen kä
sittävän lainsäädännön kanssa eli vuoden 1991 
alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

Rikokset voidaan meillä syyteoikeuden jär
jestelyn perusteella jakaa toisaalta virallisen 
syytteen alaisiin rikoksiin ja toisaalta asian
omistajarikoksiin. Asianomistajarikoksia ovat 
ne, joista virallinen syyttäjä ei saa nostaa 
syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut ri
kosta syytteeseen pantavaksi. Muista rikoksista 
virallisella syyttäjällä on yleensä oikeus ja vel
vollisuus nostaa syyte asianomistajan syyteil
moituksesta riippumatta. 

Rangaistusmääräysmenettely on varsinaista 
oikeudenkäyntiä nopeampi ja yksinkertaisempi 
menettely vähäisten rikosasioiden käsittelyä 
varten. Rangaistusmääräyksin voidaan rangais
tusmääräyslain (146/70) 1 §:n mukaan kuiten
kin ratkaista ainoastaan sellaista rikkamusta 
koskeva asia, joka on virallisen syytteen alai
nen. 

Tammikuun 1 päivänä 1991 voimaan tule
vassa laissa rikoslain muuttamisesta (769/90) 
on asianomistajarikosten alaa laajennettu. 
Asianomistajarikoksiksi on säädetty hallituk
sen esityksessä (hall.es. 66/1988 vp.) ehdotettu
jen eräiden rikosten lisäksi myös näpistys ja 
lievä kavallus. Eduskunnan lakivaliokunta on 
hallituksen esityksen johdosta antamassaan 
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mietinnössä n:o 6/1990 edellyttänyt hallituksen 
huolehtivan siitä, että näpistystä ja lievää ka
vallusta koskevat asiat voidaan edelleen käsi
tellä rangaistusmääräysmenettelyssä. 

Rangaistusmääräyslaissa säädetty menettelyn 
rajoittaminen virallisen syytteen alaisiin rikok
siin on peräisin ensimmäisestä, 19.6.1931 anne
tusta rangaistusmääräystä koskeneesta laista 
(206/31 ). Tuota lakia edeltäneessä hallituksen 
esityksessä (HE 17 /31) rajoitusta oli perusteltu 
sillä, että asianomistajan syytettä olisi aina 
käsiteltävä varsinaisessa oikeudenkäynnissä. 
Nykyisin rajoitusta ei enää tällä perusteella 
voida pitää tarpeellisena. Voimassa olevan ran
gaistusmääräyslain 17 §:n mukaan asiassa, 
jonka käsittelyssä tuomioistuimessa asianomis
tajalle on varattava tilaisuus käyttää puheval
taa, rangaistusmääräysmenettelyn käyttäminen 
edellyttää asianomistajan suostumusta. Tämä 
säännös toimisi myös asianomistajarikosten 
osalta asianomistajan itsenäisen puhevallan 
turvana. Asianomistajalla olisi oikeus vaatia 
rikkamusta koskevan syytteen käsittelemistä 
tuomioistuimessa. Asianomistajarikosten luon
teesta johtuen näissä asioissa tulisi aina hank
kia asianomistajan kannanotto rangaistusmää
räysmenettelyn käyttämiseen. 

Rangaistusmääräysmenettelyssä käsiteltiin 
vuonna 1986 koko maassa noin 270.400 asiaa. 
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Näistä näpistystä tai sen yritystä koskevia asi
oita oli noin 15.300. Varsinaisessa oikeuden
käynnissä käsiteltäväksi jäi samana vuonna 
noin 1.300 tällaista asiaa. Vuonna 1988 ran
gaistusmääräysmenettelyssä käsiteltiin noin 
16.700 näpistystä tai sen yritystä koskevaa 
asiaa. Esimerkiksi kaikkien näpistystä koske
vien asioiden siirtäminen varsinaiseen oikeu
denkäyntiin ei olisi tuomioistuimen työn jakau
tumisen ja käsittelyn joutuisuuden kannalta 
tarkoituksenmukaista. Tämä koskee muitakin 
sellaisia asianomistajarikoksia, jotka voidaan 
luokitella vähäisiksi, yksinkertaisiksi ja selvik
si. 

Edellä mainituista syistä esityksessä ehdote
taan rangaistusmääräyslain soveltamisalan laa
jentamista koskemaan sellaisiakin rikkomuk
sia, joiden osalta syytteen nostaminen edellyt
tää asianomistajan ilmoitusta. 

Rikoslain voimaanpanoasetuksen 17 § :n 2 
momentin mukaan asianomistajana on oikeus 
peruuttaa asianomistajarikoksen johdosta te
kemänsä syyttämispyyntö ennen kuin juttu on 
ollut tuomioistuimessa esillä. Asianomistajan 
mainittua oikeutta ei ole syytä rajoittaa ran
gaistusmääräysmenettelyssä. Tämän vuoksi la
kiin ehdotetaan lisättäväksi peruutusoikeutta 
koskeva säännös. Suostumusta rangaistusmää
räysmenettelyn käyttämiseen asianomistaja sitä 
vastoin ei voi peruuttaa. 

Esitys on valmisteltu virkatyönä oikeus
ministeriössä. 

2. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia tai taloudel
lisia vaikutuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
ettei rikkomuksen edellytetä olevan virallisen 
syytteen alainen, jotta sitä koskeva asia voitai
siin käsitellä rangaistusmääräysmenettelyssä. 
Ehdotuksen toteutuminen merkitsisi, että myös 
muunlaista rikkamusta koskeva asia voidaan 
käsitellä rangaistusmääräysmenettelyssä, jos 
asianomistaja on ilmoittanut rikkomuksen 
syytteeseenpanoa varten ja jos myös muut 
rangaistusmääräyslaissa säädetyt edellytykset 
täyttyvät. Tällaisia edellytyksiä ovat muun 
ohella asianomistajan suostumus rangaistus
määräysmenettelyn käyttämiseen. 

Pykälän mukaan voidaan rangaistusmää
räyksellä ratkaista sellainen menettämisseuraa
mus, joka raha-arvoltaan ei ole suurempi kuin 
1 000 markkaa. Määrä on ollut sama siitä asti 
kun laki säädettiin 20 vuotta sitten. Rahanar
von alenemisen vuoksi määrä ehdotetaan koro
tettavaksi 5 000 markaksi. 

8 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 
momentti, jonka mukaan asianomistajana on 
oikeus peruuttaa tekemänsä syyteilmoitus, kun 
asia koskee asianomistajarikosta. Peruuttami
nen on tehtävä ennen kuin asia on ratkaistu. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan samanai
kaisesti kuin rikoslain kokonaisuudistuksen en
simmäiseen vaiheeseen sisältyvät lait eli 1 päi
vänä tammikuuta 1991. 

Niiden asioiden käsittelyä varten, jotka kos
kevat sellaisia rikoksia, jotka muuttuvat vuo
den 1991 alusta virallisen syytteen alaisista 
asianomistajarikoksiksi, tarvitaan lakiin siirty
mäsäännös. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
aikaisempaa lakia on sovellettava niihin ta
pauksiin, joissa rangaistusvaatimus on annettu 
syytetylle tiedoksi vuoden 1990 puolella. Sään
nös merkitsee sitä, että ennen lain voimaantu
loa tehty virallisen syytteen alainen rikos, joka 
muuttuu asianomistajarikokseksi, voidaan lain 
voimaantulonkin jälkeen ratkaista rangaistus
määräyksellä, vaikka asianomistaja ei olekaan 
tehnyt syyteilmoitusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
rangaistusmääräyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä helmikuuta 1970 annetun rangaistusmääräyslain (146/70) 1 § sekä 
lisätään 8 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

1 § 
Rikkomusta koskeva asia, jossa virallinen 

syyttäjä vaatii rangaistukseksi sakkoa, voidaan 
ratkaista rangaistusmääräyksin taikka, syyte
tyn poissaolosta huolimatta, tuomioistuimen 
päätöksellä sillä tavoin kuin jäljempänä sääde
tään, jolleivät erityiset syyt vaadi asian käsitte
lemistä yleistä rikosasiain oikeudenkäyntiä 
noudattaen. Samassa järjestyksessä tällainen 
asia voidaan mainituin edellytyksin ratkaista, 
kun syyttäjä sakkorangaistuksen ohella vaatii 
valtiolle menetettäväksi omaisuutta tai sen ar
voa taikka rikkomuksen tuottamaa taloudellis
ta hyötyä, jollei vaadittu menettämisseuraamus 
raha-arvoltaan ole suurempi kuin 5 000 mark
kaa, sekä silloinkin, kun rikkomuksesta saat
taa seurata muukin seuraamus, mikäli syytet
tyä ei vaadita tuomittavaksi siihen. 

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990 

8 § 

Asianomistaja voi ennen asian ratkaisemista 
peruuttaa tekemänsä syyteilmoituksen, jos asia 
koskee sellaista rikkomusta, josta virallinen 
syyttäjä ei saa tehdä syytettä ilman mainittua 
syyteilmoitusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 

Asioissa, joissa rangaistusvaatimus on an
nettu syytetylle tiedoksi ennen tämän lain voi
maantuloa, on kuitenkin sovellettava tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleita säännök
siä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Tarja Halonen 
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Liite 

Laki 
rangaistusmääräyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä helmikuuta 1970 annetun rangaistusmääräyslain (146170) 1 § sekä 
lisätään 8 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Virallisen syytteen alaista rikkamusta koske

va asia, jossa virallinen syyttäjä vaatii rangais
tukseksi sakkoa, voidaan ratkaista rangaistus
määräyksin taikka, syytetyn poissaolasta huo
limatta, tuomioistuimen päätöksellä sillä ta
voin kuin jäljempänä säädetään, jolleivät eri
tyiset syyt vaadi asian käsittelemistä yleistä 
rikosasiain oikeudenkäyntiä noudattaen. Sa
massa järjestyksessä tällainen asia voidaan 
mainituin edellytyksin ratkaista, kun syyttäjä 
sakkorangaistuksen ohella vaatii valtiolle me
netettäväksi omaisuutta tai sen arvoa taikka 
rikkomuksen tuottamaa taloudellista hyötyä, 
jollei vaadittu menettämisseuraamus raha
arvoltaan ole suurempi kuin 1 000 markkaa, 
sekä silloinkin, kun rikkomuksesta saattaa seu
rata muukin seuraamus, mikäli syytettyä ei 
vaadita tuomittavaksi siihen. 

Ehdotus 

1 § 
Rikkamusta koskeva asia, jossa virallinen 

syyttäjä vaatii rangaistukseksi sakkoa, voidaan 
ratkaista rangaistusmääräyksin taikka, syyte
tyn poissaolasta huolimatta, tuomioistuimen 
päätöksellä sillä tavoin kuin jäljempänä sääde
tään, jolleivät erityiset syyt vaadi asian käsitte
lemistä yleistä rikosasiain oikeudenkäyntiä 
noudattaen. Samassa järjestyksessä tällainen 
asia voidaan mainituin edellytyksin ratkaista, 
kun syyttäjä sakkorangaistuksen ohella vaatii 
valtiolle menetettäväksi omaisuutta tai sen ar
voa taikka rikkomuksen tuottamaa taloudellis
ta hyötyä, jollei vaadittu menettämisseuraamus 
raha-arvoltaan ole suurempi kuin 5 000 mark
kaa, sekä silloinkin, kun rikkomuksesta saat
taa seurata muukin seuraamus, mikäli syytet
tyä ei vaadita tuomittavaksi siihen. 

8 § 

Asianomistaja voi ennen asian ratkaisemista 
peruuttaa tekemänsä syyteilmoituksen, jos asia 
koskee sellaista rikkomusta, josta virallinen 
syyttäjä ei saa tehdä syytettä ilman mainittua 
syyteilmoitusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 

Asioissa, joissa rangaistusvaatimus on an
nettu syytelylle tiedoksi ennen tämän lain voi
maantuloa, on kuitenkin sovellettava tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleita säännök
siä. 


