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rikosuhrimaksusta

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään rikoksentekijälle
määrättävästä rikosuhrimaksusta. Lain tarkoi-
tuksena on vahvistaa rikoksen uhrien tukipal-
veluihin kohdennettavaa valtionrahoitusta ri-
kosuhrimaksujen tuottoa vastaavalla mää-
rällä.

2 §

Maksuvelvollisuus

Rikosuhrimaksun on velvollinen suoritta-
maan se, joka tuomitaan rangaistukseen ri-
koksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on
vankeutta. Maksuvelvollisuutta ei kuitenkaan
ole, jos tekijä oli rikoksentekohetkellä alle
18-vuotias. Rikosuhrimaksun on velvollinen
suorittamaan myös oikeushenkilö, joka tuo-
mitaan yhteisösakkoon.

3 §

Maksun määrä

Rikosuhrimaksu on 40 euroa, jos rangais-
tus tuomitaan yhdestä tai useammasta rikok-
sesta, joista vähintään yhdestä säädetty anka-
rin rangaistus on vankeutta enintään kuusi
kuukautta.

Rikosuhrimaksu on 80 euroa, jos rangais-
tus tuomitaan yhdestä tai useammasta rikok-
sesta, joista vähintään yhdestä säädetty anka-
rin rangaistus on vankeutta enemmän kuin
kuusi kuukautta.

Oikeushenkilölle määrättävä rikosuhri-
maksu on 800 euroa.

4 §

Maksun määrääminen

Tuomioistuin määrää rikosuhrimaksun
rangaistuksen tuomitessaan. Sakon ja rikesa-
kon määräämisestä annetun lain (754/2010)
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mukaisessa menettelyssä rikosuhrimaksun
määrää syyttäjä rangaistusmääräyksen yhtey-
dessä ja poliisi, tullimies, rajavartija ja erätar-
kastaja sakkomääräyksen yhteydessä.

Rikosuhrimaksua ei saa määrätä, jos se
olisi rahamäärältään suurempi kuin rikoksen-
tekijälle tuomittava tai määrättävä sakko.

5 §

Muutoksenhaku

Tämän lain mukaisesta maksuvelvollisuu-
desta saa hakea muutosta vain pääasian yh-
teydessä.

6 §

Maksun täytäntöönpano

Rikosuhrimaksun täytäntöönpanosta sää-
detään sakon täytäntöönpanosta annetussa
laissa (672/2002). Rangaistusmääräyksen ja
sakkomääräyksen yhteydessä määrätyn riko-
suhrimaksun täytäntöönpanosta säädetään li-
säksi sakon ja rikesakon määräämisestä anne-
tun lain 38 §:n 2 momentissa.

Rikosuhrimaksun täytäntöönpanosta ei pe-
ritä ulosottomaksua.

Rikosuhrimaksun raukeamiseen sovelle-
taan, mitä sakon raukeamisesta säädetään.

7 §

Tarkemmat säännökset

Oikeusministeriön asetuksella annetaan
tarkempia säännöksiä:

1) käytettävistä asiakirjoista sekä niihin
merkittävistä tiedoista ja niiden säilyttämi-
sestä;

2) rikosuhrimaksun täytäntöönpanoon liit-
tyvistä ja muista viranomaisten välisistä il-
moituksista.

8 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä
kuin sakon ja rikesakon määräämisestä an-
nettu laki.
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