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Hallituksen esitys sakkojen korottamiseksi 
saa täystyrmäyksen perustuslakiasiantuntijoilta. 

P
erustuslakivaliokunta to-
teaa yksiselitteisesti, että 
”fiskaaliset tavoitteet eivät 
ole hyväksyttäviä perustei-

ta seuraamussääntelylle”.  Samal-
la valiokunta huomauttaa, että 
”perusoikeusrajoituksen hyväk-
syttävyysvaatimuksen mukaises-
ti kriminalisoinneille on esitettävä 
painava yhteiskunnallinen tarve ja 
perusoikeusjärjestelmän kannalta 
hyväksyttävä peruste”.

Hallitus esittää suurimman rikesa-
kon korottamista 200 eurosta 400 
euroon. Pienin päiväsakko taas nou-
sisi kuudesta yhdeksään euroon ja 
muut päiväsakot lähtökohtaisesti 
kaksinkertaistuisivat.

Yhteisösakon asteikko nousi noin 
kolminkertaiseksi niin, että pienin 
maksu olisi 2 500 euroa ja suurin 2 
500 000 euroa. Hallitus laskee saa-
vansa korotuksilla 53-56 miljoonaa 
euroa lisätuloa.

Rikesakkoja nostettiin jo syksyllä 
2015, mutta uusimmassa esityksessä 
tavoitteena on päiväsakkojen korot-
taminen. Uusien korotusten on mää-
rä tulla voimaan keväällä 2016.

Esityksen perusteet perustus-
lain vastaisia

Hallituksen esityksen tyrmäystä ko-
rostaa se, että asiantuntijat eivät 
muista tapausta, jossa hallituksen 
lakiesitystä moititaan perustuslain 
vastaiseksi sen takia, että sen pe-
rusteet eivät ole hyväksyttäviä. Pää-
telmänään perustuslakivaliokunta 
toteaakin, että “valtiontalouden so-
peutustoimia ei voida sellaisenaan 
pitää hyväksyttävänä perusteena 
säätää ehdotettuja muutoksia rikos-
oikeudelliseen seuraamusjärjestel-
mään”.

Valiokunnan lausunnon linjanveto-

jen ilmentämä suhtautuminen ri-
kosoikeudelliseen järjestelmään ja 
rangaistusten tavoitteisiin on myös 
ollut kriminaalipoliittisessa ajatte-
lussa selvää jo pitkään. Jos rikosoi-
keudellista järjestelmää edes osin 
ylläpidetään valtion tulojen kerryt-
tämiseen liittyvistä syistä, voidaan 
hyvin perustein kysyä, alkaako kan-
salaisten luottamus rikosoikeudel-
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lisen järjestelmän oikeutukseen 
murentua. Tällöin kysymys ei olisi 
niinkään siitä, että rikosoikeudellisel-
la järjestelmällä pyrittäisiin ehkäise-
mään ja minimoimaan rikollisuutta, 
koska valtio itse asiassa hyötyisi talo-
udellisesti rikosten tekemisestä. Ran-
gaistusten preventiivinen tarkoitus 
myös kyseenalaistuisi, koska rikol-
lisuuden vähentyessä myös valtion 

sakkotulot vähentyisivät, mikä tar-
koittaisi, että valtion tulojen kannalta 
olisi kannattavaa ylläpitää rikollisuut-
ta tietyllä tasolla.

Hallitusohjelmassa asetettu tavoite 
sakkotulojen kaksinkertaistamiseen 
perustui näin ollen sekä valtiosään-
töoikeudellisesti että kriminaalipo-
liittisesti täysin väärille tavoitteille, 
jonka seurauksena myös rangaistus-
ten perimmäisenä tavoitteena oleva 
rikosten ennaltaehkäisy olisi joutu-
nut kyseenalaiseksi.

Paras valvonnalla saavutettava lii-
kennerikollisuuden ennalta estävyys, 
saadaan henkilöiden kiinnijoutumis-
riskiä lisäämällä. Tavoite saavutetaan 
ammattitaitoisella, mahdollisimman 
monien tielläliikkujien havaitsemalla 
poliisin suorittamalla liikenteen val-
vonnalla.

Perinteisen nopeus- ja ajotapaval-
vonnan tavoitteena on puuttua 
tienkäyttäjien turvallisuutta vaa-
rantavaan ajokäyttäytymiseen ja ta-
voittaa pysäytettyjen ajoneuvojen 
joukosta ne kuljettajat, joilla asiat 
eivät muutoinkaan ole oikealla to-
lalla. Perinteisessä valvonnan ”sivu-
tuotteena” ilmeni monenlaista, kuten 
päihtyneitä, kortittomia, etsintäkuu-
lutettuja, laittomasti maassamme 
olevia jne. Ajoneuvoista osa oli epä-
kuntoisia, katsastamattomia ja jopa 
luvatta käyttöön otettuja. Tarkastet-
taessa tavattiin myös liikennekäy-
töstä poistettuja, vakuuttamattomia 
ajoneuvoja ja sellaisia joiden verot tai 
käyttömaksut oli suorittamatta.
 
Ennen perinteisen nopeusvalvon-
nan aloittamista tarkastettiin, että 
liikennemerkit olivat esteettä havait-
tavissa. Automaattivalvonnassa ra-
hastuksen maku tuntuu myös siinä, 
että ei näy haittaavan sakottamista, 
vaikka liikennemerkit olisivat totea-
mishetkellä likaiset, lumiset tai esim. 

puiden tai pensaiden lehtien kat-
veessa.

Helpoin tie on kerätä rahaa tavallisil-
ta lainkuuliaisilta kansalaisilta, koska 
rikollisten tavoittaminen on työlästä. 
Onko valvonnan tavoitteena liiken-
neturvallisuuden vai talouden paran-
taminen?

Kolmenkymmenenviiden vuoden lii-
kenteenvalvonnan ja monipuolisen lii-
kenneturvallisuustyön kokemuksella 
olen huolestunut, erityisesti päätiever-
koston liikenneturvallisuuden kehityk-
sestä.

Glenn Saloranta  


