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986/2016

Laki
rikesakkorikkomuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan rikesakon käyttämisessä eräiden rikkomusten rangaistuksena,
jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

2 §

Jalankulkijan rikkomukset

Jalankulkijalle määrätään 20 euron rikesakko, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta
menettelee

1) tieliikennelain (267/1981) 3 §:n 2 momentin liikenteen estämis- tai häiritsemiskiel-
lon, 4 §:n liikenteen ohjaajan tai liikenteen ohjauslaitteen osoittaman merkin tai ohjeen
noudattamisvelvollisuuden, 6 §:n hälytysajoneuvolle tai kulkueelle esteettömän kulun an-
tamista koskevan säännöksen taikka 40—44 §:n jalankulkijaa koskevan liikennesäännön
vastaisesti taikka

2) tieliikennelain tai sen nojalla säädetyn liikenteen ohjauslaitteen noudattamisvelvol-
lisuuden tai liikkumista moottoritiealueella koskevan kiellon vastaisesti.

3 §

Moottorittoman ja siihen rinnastettavan ajoneuvon kuljettajan rikkomukset

Polkupyöräilijälle tai muulle moottorittoman ajoneuvon kuljettajalle määrätään 40 eu-
ron rikesakko, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta menettelee

1) tieliikennelain 3 §:n 2 momentin liikenteen estämis- tai häiritsemiskiellon tai ajo-
neuvon kuljettajaa koskevan 2 luvun liikennesäännön vastaisesti,

2) ajoneuvolain (1090/2002) 4 §:n 1 momentin ajoneuvon yleisiä turvallisuusvaati-
muksia koskevan säännöksen vastaisesti,

3) tieliikennelain tai sen nojalla säädetyn liikenteen ohjauslaitteen noudattamisvelvol-
lisuuden tai liikkumista moottoritiealueella koskevan kiellon vastaisesti taikka

4) tieliikennelain tai sen nojalla säädetyn henkilökuljetusta polkupyörällä koskevan ra-
joituksen vastaisesti.

Tieliikennelain 45 §:n 2 momentissa tarkoitetun jalankulkua avustavan tai korvaavan
liikkumisvälineen käyttäjälle määrätään 40 euron rikesakko tämän pykälän 1 momentissa
tarkoitetusta menettelystä, jos hän tällöin kuljetti liikkumisvälinettä kävelynopeutta no-
peammin. 
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4 §

Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja koskevat rikkomukset

Kuljettajalle määrätään 40 euron rikesakko, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta
rikkoo, mitä moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa vaadittavien asiakirjojen mukana
pitämisestä säädetään

1) ajoneuvolain 66 a §:n 2 momentissa,
2) tieliikennelaissa tai sen nojalla,
3) kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/2006) 29 §:n 1 momentis-

sa ja hän on muu kuin liikenteenharjoittaja,
4) ajokorttilain (386/2011) 32 §:ssä,
5) taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (695/2009) 23 §:ssä taikka
6) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007)

17 §:n 2 momentissa.

5 §

Moottorikäyttöisen ajoneuvon rakennetta, varusteita ja kuntoa koskevat rikkomukset

Kuljettajalle, omistajalle tai pysyvälle haltijalle määrätään 70 euron rikesakko, jos hän
tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo, mitä säädetään

1) moottorikäyttöisen ajoneuvon tai hinattavan ajoneuvon rakennetta, varusteita tai
kuntoa koskevassa ajoneuvolain 4 §:ssä, 7 §:n 1 momentissa tai 9 §:n 1 momentissa taikka

2) tieliikennelain nojalla renkaiden ja nastojen käyttämisestä taikka auton ja perävau-
nun kytkemisestä.

Mopoilijalle, mopon omistajalle tai pysyvälle haltijalle määrätään 1 momentissa tarkoi-
tetusta rikkomuksesta 40 euron rikesakko.

6 §

Henkilökohtaisen turvalaitteen käyttöä koskevat rikkomukset

Tieliikennelain 88 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajal-
le määrätään 70 euron rikesakko turvavyön tahallisesta tai huolimattomuudesta tapahtu-
neesta käyttämättä jättämisestä ajon aikana. Samansuuruinen rikesakko määrätään tahal-
lisesti tai huolimattomuudesta tehdystä teosta:

1) kuljettajalle, joka kuljettaa lasta ajoneuvossa tieliikennelain 88 a §:n vastaisesti;
2) holhoojalle, huoltajalle tai kuljettajalle, joka laiminlyö tieliikennelain 88 c §:n 1

momentissa säädetyn alle 15-vuotiaan lapsen turvalaitteen käyttöä koskevan velvollisuu-
den;

3) kuljettajalle, joka laiminlyö tieliikennelain 88 c §:n 2 momentissa säädetyn enintään
16 henkilölle rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajan huolehtimisvelvollisuuden.

Tieliikennelain 89 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajal-
le määrätään 70 euron rikesakko tyypiltään hyväksytyn suojakypärän tahallisesta tai huo-
limattomuudesta tapahtuneesta käyttämättä jättämisestä ajon aikana. Samansuuruinen ri-
kesakko määrätään myös kuljettajalle, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö
tieliikennelain 89 §:n 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa huolehtia alle 15-vuotiaan
lapsen suojakypärän käyttämisestä.

7 §

Nopeusrajoituksen rikkominen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla

Jos suurin sallittu nopeus on tieliikennelain 25 §:n 1 momentin tai tieliikennelain nojal-
la annetun säännöksen mukaisesti enintään 60 kilometriä tunnissa, moottorikäyttöisen ajo-
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neuvon kuljettajalle määrätään suurimman sallitun nopeuden tahallisesta tai huolimatto-
muudesta tapahtuneesta ylityksestä

1) enintään 15 kilometrillä tunnissa 170 euron rikesakko,
2) yli 15 kilometrillä tunnissa ja enintään 20 kilometrillä tunnissa 200 euron rikesakko.
Jos suurin sallittu nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, moottorikäyttöisen ajoneuvon

kuljettajalle määrätään suurimman sallitun nopeuden tahallisesta tai huolimattomuudesta
tapahtuneesta ylityksestä

1) enintään 15 kilometrillä tunnissa 140 euron rikesakko,
2) yli 15 kilometrillä tunnissa ja enintään 20 kilometrillä tunnissa 200 euron rikesakko.
Mopoilijalle määrätään kuitenkin suurimman sallitun nopeuden tahallisesta tai huoli-

mattomuudesta tapahtuneesta ylityksestä enintään 15 kilometrillä tunnissa 100 euron ri-
kesakko.

Rikesakkoa ei kuitenkaan määrätä, jos suurin sallittu nopeus on ylitetty pihakadulla tai
kävelykadulla tieliikennelain 33 tai 33 a §:ssä säädetyn velvollisuuden vastaisesti.

8 §

Muut moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan liikennesääntörikkomukset

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle määrätään 100 euron rikesakko, jos hän ta-
hallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelain

1) 8 §:n 1 momenttia tai 9 §:ää ajoneuvon kuljettamisesta ajoradalla,
2) 11 §:ää ryhmittymisestä, 12 §:n 2 momenttia kääntymisestä tai 15 §:n 2 momenttia

ajosta risteykseen,
3) 16 §:ää kohtaamisesta,
4) 24 a §:ää viestintälaitteen käytöstä ajon aikana,
5) 34 §:n 1 momenttia ääni- tai valomerkin antamisesta,
6) 35 §:n 1 momenttia merkin antamisesta suunnanosoittimella tai muulla näkyvällä

tavalla,
7) 36 §:ää, 37 §:n 1 tai 4 momenttia taikka 38 §:ää valojen käytöstä taikka
8) 39 §:n 2 momenttia ajoneuvon pysäyttämisestä ennen lautan suojalaitteita.
Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle määrätään 1 momentin mukaisesti rikesak-

ko myös, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelain tai sen nojalla
annettua säännöstä tai määräystä

1) ajoneuvolta vaadittavasta vähimmäisnopeudesta tai ajoneuvon hinaamisesta taikka
tietyn kaistan käyttämisestä kuljetettaessa ajoneuvoa tai ohitettaessa moottoritiellä tai
moottoriliikennetiellä,

2) liikennevalojen vihreän tai keltaisen valon noudattamisesta,
3) ajamisesta ajokaistaviivan päällä,
4) valkoisen sulkuviivan tai sulkualueen ylittämisestä tai päällä ajamisesta taikka ajo-

neuvon kuljettamisesta, pysäyttämisestä tai pysäköinnistä valkoisella sulkualueella taikka
5) valkoisen ajokaistanuolen osoittamasta ryhmittymisestä.
Samoin moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle määrätään 1 momentin mukaisesti

rikesakko, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo muuta liikennemerkillä osoi-
tettua käskyä, kieltoa, rajoitusta tai määräystä kuin sitä, joka koskee väistämisvelvolli-
suutta kohdattaessa tai risteyksessä, pakollista pysäyttämistä, ajoneuvon tai ajoneuvoyh-
distelmän suurinta sallittua massaa, ajoneuvon suurinta sallittua akselille tai telille kohdis-
tuvaa massaa, ohituskieltoa taikka pakollista pysähtymistä tullitarkastusta tai muuta tar-
kastusta varten.

Mopoilijalle 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta rikkomuksesta määrättävä rikesakko on
kuitenkin 70 euroa. Samansuuruinen rikesakko määrätään mopoilijalle myös tahallisesta
tai huolimattomuudesta tapahtuneesta liikennevalojen punaista valoa koskevan säännök-
seen tai määräyksen vastaisesta menettelystä.
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9 §

Moottorikäyttöisen ajoneuvon häiritsevä ja tarpeeton ajo

Tieliikennelain 86 §:n tai tieliikennelain nojalla säädetyn moottorikäyttöisen ajoneuvon
häiritsevää tai tarpeetonta ajoa taikka joutokäyntiä koskevan kiellon tahallisesta tai huoli-
mattomuudesta tapahtuneesta rikkomisesta määrätään kuljettajalle 70 euron rikesakko.

10 §

Ajoneuvon katsastusta ja rekisteröinti-ilmoitusta koskevat rikkomukset

Katsastamattoman, rekisteröimättömän tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon ajo-
neuvolain 8 §:n 1 momentin tai 85 §:n 1 momentin vastaisesta tahallisesta tai huolimatto-
muudesta tapahtuneesta käyttämisestä määrätään kuljettajalle 70 euron rikesakko. 

Ajoneuvolain 64 §:n 1 momentissa tarkoitetun muuta kuin ajoneuvon liikennekäyttöä
koskevan rekisteritietoilmoituksen tahallisesta tai huolimattomuudesta tapahtuneesta te-
kemättä jättämisestä määrätään ajoneuvon omistajalle tai haltijalle 70 euron rikesakko.

11 §

Moottorikäyttöisen ajoneuvon henkilökuljetusta koskevat rikkomukset

Tieliikennelain 87 §:n 2 momentin tai tieliikennelain nojalla annetun moottorikäyttöi-
sen ajoneuvon henkilökuljetusta koskevan säännöksen tahallisesta tai huolimattomuudes-
ta tapahtuneesta rikkomisesta määrätään kuljettajalle 100 euron rikesakko.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta, jos joku on sijoitettu:
1) siten, että se estää kuljettajaa näkemästä tai haittaa ajoneuvon käsittelyä taikka peit-

tää ajoneuvoon määrätyn valaisimen, heijastimen tai kilven; taikka
2) muun kuin kuorma- tai pakettiauton tavaratilaan tai kuormalavalle.

12 §

Vesiliikennettä koskevat rikkomukset

Vesiliikennelain (463/1996) tahallisesta tai huolimattomuudesta tapahtuneesta rikko-
misesta määrätään rikesakko seuraavasti:

1) vesikulkuneuvon kuljettajalle 5 §:n 2 momentissa säädetyn vesiliikennemerkillä tai
valo-opasteella ilmaistun määräyksen, kiellon tai rajoituksen muusta kuin 2 kohdassa tar-
koitetusta rikkomisesta 70 euroa;

2) vesikulkuneuvon kuljettajalle suurimman sallitun nopeuden ylityksestä enintään
suurimman sallitun nopeuden määrällä 120 euroa;

3) vesikulkuneuvon kuljettamisesta ilman 13 §:n mukaan vesikulkuneuvon käytössä
ollessa mukana pidettävää asiakirjaa tai tällaisen asiakirjan esittämisen laiminlyömisestä
asetetussa määräajassa 40 euroa;

4) vesikulkuneuvon kuljettamisesta 15 §:n nojalla annetun alueellisen kiellon tai rajoi-
tuksen vastaisesti 70 euroa;

5) vesikulkuneuvon kuljettamisesta pitämättä mukana 9 §:n nojalla säädettyä muuta
vesikulkuneuvon perusvarustetta kuin pelastusliivejä tai vastaavaa henkilön turvavarus-
tetta 70 euroa.

Vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (424/2014) tahallisesta tai huolimattomuudes-
ta tapahtuneesta rikkomisesta määrätään rikesakko seuraavasti:

1) vesikulkuneuvon omistajalle 8 §:n 1 momentissa säädetyn rekisteri-ilmoituksen te-
kemättä jättämisestä ennen vesikulkuneuvon vesiliikennekäyttöönottoa, omistajalle tai
haltijalle 9 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyn muutosrekisteröinnin tekemättä jättämisestä
määräajassa taikka vesikulkuneuvon tai moottorin omistajalle 10 §:n 1 momentissa sääde-
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tyn lopullista poistamista koskevan rekisteri-ilmoituksen tekemättä jättämisestä määrä-
ajassa 70 euroa;

2) vesikulkuneuvon käyttämisestä 5 §:n 1 momentin vastaisesti ennen sen merkitse-
mistä rekisteriin tai 12 §:n 2 momentin vastaisesti rekisteritunnuksella varustamattomana
tai 13 §:n 3 momentin vastaisesti koetunnuksella varustamattomana 70 euroa.

13 §

Kalastonhoitomaksua koskeva rikkomus

Sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta kalastaa, vaikka hän ei ole suorittanut ka-
lastuslain (379/2015) 79 §:ssä säädettyä kalastonhoitomaksua, määrätään 100 euron rike-
sakko. Myös sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta kalastaa pitämättä mukana todis-
tusta suorittamastaan kalastonhoitomaksusta, määrätään 100 euron rikesakko, jos hän ei
esitä todistusta poliisille seitsemän vuorokauden kuluessa.

14 §

Järjestysrikkomukset

Järjestyslain (612/2003) tahallisesta rikkomisesta määrätään rikesakko seuraavasti:
1) 3 §:ssä tarkoitetusta yleisen järjestyksen häiritsemisestä tai turvallisuuden vaaranta-

misesta 70 euroa;
2) 4 §:n 1 momentissa säädetyn kiellon vastaisesta päihdyttävän aineen nauttimisesta

40 euroa;
3) 5 §:ssä säädetyn vaaran estämiseen liittyvän huolehtimisvelvollisuuden laiminlyö-

misestä rakennuksen tai rakennelman omistajalle tai haltijalle taikka hänen edustajalleen
100 euroa;

4) 6 §:n 1 momentissa säädetyn kiellon vastaisesta valon tai mainoksen käyttämisestä
taikka mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetusta kuulutuksen tai tiedonannon luvatto-
masta poistamisesta tai turmelemisesta 70 euroa;

5) 7 §:n 1 momentissa säädetyn kiellon vastaisesta seksuaalipalvelujen ostamisesta tai
maksullisesta tarjoamisesta 100 euroa;

6) 7 §:n 2 momentissa säädetyn kiellon vastaisesta ulostamisesta tai virtsaamisesta 40
euroa;

7) 7 §:n 3 momentissa säädetyn kiellon vastaisesta esityksen järjestämisestä 70 euroa;
8) 8 §:ssä säädetyn rakennukseen pääsystä huolehtimiseen liittyvän velvollisuuden lai-

minlyömisestä rakennuksen omistajalle tai haltijalle taikka hänen edustajalleen 70 euroa;
9) 13 §:ssä säädetyn kiellon vastaisesta töhrimiseen soveltuvan aineen hallussapidosta

40 euroa;
10) 14 §:n 1 momentissa säädetyn eläimen pitämiseen liittyvän velvollisuuden laimin-

lyömisestä 40 euroa; 
11) 15 §:n 1 momentissa säädetyn kiellon vastaisesta ratsastamisesta tai ajamisesta 40

euroa.

15 §

Toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet ja aineet

Vähäisestä rikoslain (39/1889) 41 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta toisen vahingoittamiseen
soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja vähäisestä mainitun luvun 7 §:ssä tarkoi-
tetusta toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle määrä-
tään 70 euron rikesakko.
5



986/2016  
16 §

Roskaamiskiellon vähäinen rikkominen

Jätelain (646/2011) 72 §:ssä säädetyn roskaamiskiellon tahallisesta tai törkeästä huoli-
mattomuudesta tapahtuneesta vähäisestä rikkomisesta määrätään roskaajalle 100 euron ri-
kesakko.

17 §

Alkoholirikkomukset

Alkoholilain (1143/1994) tahallisesta rikkomisesta määrätään rikesakko seuraavasti:
1) 58 §:n 1 momentissa säädetyn kiellon vastaisesta alkoholijuoman nauttimisesta 40

euroa;
2) poliisin 58 §:n 2 momentin nojalla antaman, alkoholijuoman nauttimista julkisella

paikalla koskevan kiellon noudattamatta jättämisestä 40 euroa;
3) 34 §:n 2 momentin vastaisesta laillisesti valmistetun tai maahantuodun alkoholijuo-

man hallussa pitämisestä alle kahdeksantoistavuotiaana 40 euroa;
4) 34 §:n 2 momentin vastaisesta laillisesti valmistetun tai maahantuodun väkevän al-

koholijuoman hallussa pitämisestä kahdeksantoista, mutta ei kahtakymmentä vuotta täyt-
täneenä 40 euroa.

18 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annet-
tu laki (754/2010).

Tällä lailla kumotaan rikesakkorikkomuksista annettu laki (756/2010).

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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