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1081/2015

Valtioneuvoston asetus
rikesakkorikkomuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 §:n 2
momentin ja 9 §:n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun 8 §:n 2 momentti
laissa 971/2001 ja 9 §:n 8 momentti laissa 641/2009:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa tarkoitetusta rikkomuksesta voidaan määrätä seuraamukseksi rike-
sakko, jollei rikoslain (39/1889) 2 a luvun 10 §:n 2 momentista muuta johdu.

2 §

Rikesakon suuruus

Rikesakon suuruus on 20, 40, 70, 100, 120, 140, 170 tai 200 euroa sen mukaan kuin jäl-
jempänä säädetään.

3 §

Jalankulkijan rikkomukset

Jalankulkijalle voidaan määrätä 20 euron rikesakko, jos hän rikkoo tieliikennelakia
(267/1981) tai sen nojalla annettuja säännöksiä.

4 §

Moottorittoman ajoneuvon kuljettajan rikkomukset

Polkupyöräilijälle tai muulle moottorittoman ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätä
40 euron rikesakko, jos hän rikkoo tieliikennelakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä. 

Rikesakkoa ei kuitenkaan saa määrätä, jos polkupyöräilijä tai muu moottorittoman ajo-
neuvon kuljettaja rikkoo rikoslain 23 luvun 9 §:n liikennejuopumusta moottorittomalla
ajoneuvolla koskevaa säännöstä.

5§

Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja koskevat rikkomukset

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa vaadittavien asiakirjojen mukana pitämistä
koskevien tieliikennelain, ajoneuvolain (1090/2002), ajokorttilain (386/2011), kuorma- ja
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linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) tai taksinkuljetta-
jien ammattipätevyydestä annetun lain (695/2009) säännösten rikkomisesta voidaan kul-
jettajalle määrätä 40 euron rikesakko.

6 §

Moottorikäyttöisen ajoneuvon varusteita koskevat rikkomukset

Moottorikäyttöisen ajoneuvon tai hinattavan ajoneuvon rakennetta, varusteita tai kun-
toa koskevien tieliikennelain tai ajoneuvolain taikka niiden nojalla annettujen säännösten
rikkomisesta voidaan kuljettajalle, omistajalle tai pysyvälle haltijalle määrätä 70 euron ri-
kesakko. 

Mopoilijalle, mopon omistajalle tai pysyvälle haltijalle voidaan 1 momentissa tarkoite-
tusta rikkomuksesta määrätä 40 euron rikesakko.

7 §

Henkilökohtaisen suojavälineen käyttöä koskevat rikkomukset

Tieliikennelain 88 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajal-
le voidaan turvavyön käyttämättä jättämisestä ajon aikana määrätä 70 euron rikesakko.
Samansuuruinen rikesakko voidaan määrätä kuljettajalle, joka tieliikennelain 88 a §:n
vastaisesti kuljettaa lasta ajoneuvossa, sekä kuljettajalle, holhoojalle tai huoltajalle, joka
laiminlyö tieliikennelain 88 c §:n 1 tai 2 momentissa säädetyn velvollisuuden.

Tieliikennelain 89 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajal-
le voidaan määrätä tyypiltään hyväksytyn suojakypärän käyttämättä jättämisestä ajon ai-
kana 70 euron rikesakko. Samansuuruinen rikesakko voidaan määrätä myös kuljettajalle
tieliikennelain 89 §:n 2 momentissa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnistä.

8 §

Nopeusrajoituksen rikkominen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla

Jos suurin sallittu nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa, moottorikäyttöisen ajo-
neuvon kuljettajalle voidaan määrätä suurimman sallitun nopeuden 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 voidaan määrätä suurimman sallitun nopeuden ylityksestä:
1) enintään 15 kilometrillä tunnissa 140 euron rikesakko;
2) yli 15 kilometrillä tunnissa ja enintään 20 kilometrillä tunnissa 200 euron rikesakko.
Mopoilijalle voidaan kuitenkin määrätä suurimman sallitun nopeuden ylityksestä enin-

tään 15 kilometrillä tunnissa 100 euron rikesakko.

9 §

Muut moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan liikennesääntörikkomukset

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätä tieliikennelain 1 tai 2 lu-
kuun tai tieliikenneasetukseen (182/1982) sisältyvien liikennesääntöjen taikka liikenne-
merkeillä osoitettujen käskyjen, kieltojen, rajoitusten tai määräysten muusta kuin tämän
asetuksen 8 §:ssä tarkoitetusta rikkomisesta 100 euron rikesakko.

Rikesakkoa ei kuitenkaan saa määrätä, jos moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja on
rikkonut tieliikennelain 3 §:n 2 momentin, 4 §:n 1 momentin, 6, 7 tai 10 §:n, 12 §:n 1 mo-
mentin, 14, 17—24 tai 29—33 §:n säännöksiä taikka tieliikenneasetuksen 5 tai 6 §:n,
22 §:n 1 momentin 1 kohdan, 26 §:n tai 34 §:n 2 momentin säännöksiä taikka tieliiken-
2



1081/2015  
neasetuksen 14 §:n liikennemerkeissä 222, 231 tai 232, tai 16 §:n liikennemerkeissä
344—347, 351, 391 tai 392 tarkoitettuja käskyjä, kieltoja, rajoituksia tai määräyksiä.

Mopoilijalle 1 momentissa tarkoitetusta rikkomuksesta määrättävä rikesakko on kui-
tenkin 70 euroa. Tällainen rikesakko voidaan määrätä mopoilijalle 2 momentin säännök-
sestä poiketen myös tieliikenneasetuksen 22 §:n 1 momentin 1 kohdan tai 26 §:n säännös-
ten rikkomisesta. 

10 §

Moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeeton ja häiritsevä ajo

Tieliikennelain 86 §:n ja ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992)
4 §:n moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta tai häiritsevää ajoa koskevien säännösten
rikkomisesta voidaan kuljettajalle määrätä 70 euron rikesakko.

11 §

Ajoneuvon katsastusta ja rekisteröitäväksi ilmoittamista koskevat rikkomukset

Katsastamattoman tai rekisteröitäväksi ilmoittamattoman ajoneuvon käyttämisestä voi-
daan kuljettajalle määrätä 70 euron rikesakko.

12 §

Moottorikäyttöisen ajoneuvon henkilökuljetusta koskevat rikkomukset

Moottorikäyttöisen ajoneuvon henkilökuljetusta ja matkustajien sijoittamista koske-
vien säännösten rikkomisesta voidaan kuljettajalle määrätä 100 euron rikesakko.

13 §

Roskaamiskiellon vähäinen rikkominen

Jätelain (646/2011) 72 §:ssä säädetyn roskaamiskiellon vähäisestä rikkomisesta poliisi
voi määrätä roskaajalle 100 euron rikesakon.

14 §

Kalastuksenhoitomaksua koskeva rikkomus

Sille, joka harjoittaa kalan tai ravun pyyntiä, vaikka hän ei ole suorittanut kalastuslain
(286/1982) 88 §:n 1 momentissa säädettyä kalastuksenhoitomaksua, tai joka laiminlyö
esittää kalastuksenhoitomaksun suorittamista osoittavan tositteen määräajassa, voidaan
määrätä 100 euron rikesakko.

15 §

Viehekalastusmaksua koskeva rikkomus

Sille, joka harjoittaa viehekalastusta, vaikka hän ei ole suorittanut kalastuslain 88 §:n
2 momentissa säädettyä viehekalastusmaksua, tai joka laiminlyö esittää viehekalastus-
maksun suorittamista osoittavan tositteen määräajassa, voidaan määrätä 100 euron rike-
sakko.

16 §

Järjestyslakia koskevat rikkomukset

Järjestyslain (612/2003) rikkomisesta voidaan määrätä rikesakko seuraavasti:
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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 esitysten 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. 

17 §

Vesiliikennettä koskevat rikkomukset

Vesiliikennelain (463/1996), vesiliikenneasetuksen (124/1997) tai vesikulkuneuvore-
kisteristä annetun lain (424/2014) rikkomisesta voidaan määrätä rikesakko seuraavasti:

1) vesikulkuneuvon kuljettajalle vesiliikennelain 5 §:n 2 momentissa säädetyn vesilii-
kennemerkillä tai valo-opasteella ilmaistun määräyksen, kiellon tai rajoituksen muusta
kuin tämän pykälän 2 kohdassa tarkoitetusta rikkomisesta 70 euroa;

2) vesikulkuneuvon kuljettajalle suurimman sallitun nopeuden ylityksestä, jonka mää-
rä on enintään suurin sallittu nopeus, 120 euroa;

3) vesikulkuneuvon kuljettamisesta ilman vesiliikennelain 13 §:ssä tai sen nojalla an-
netuissa säännöksissä tarkoitettuja asiakirjoja, jotka on pidettävä mukana vesikulkuneu-
von käytössä ollessa taikka tällaisten asiakirjojen esittämisen laiminlyömisestä asetetussa
määräajassa 40 euroa;

4) vesikulkuneuvon kuljettamisesta vesiliikennelain 15 §:n nojalla annettujen alueel-
listen kieltojen tai rajoitusten vastaisesti 70 euroa;

5) vesikulkuneuvon omistajalle vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 8 §:n 1 mo-
mentissa säädetyn rekisteri-ilmoituksen tekemättä jättämisestä ennen vesikulkuneuvon
käyttöönottoa, omistajalle tai haltijalle mainitun lain 9 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyn
muutosrekisteröinnin tekemättä jättämisestä määräajassa taikka omistajalle 10 §:n 1 mo-
mentissa säädetyn lopullista poistoa koskevan rekisteri-ilmoituksen tekemättä jättämises-
tä määräajassa 70 euroa;

6) vesikulkuneuvon käyttämisestä vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 5 §:n 1 mo-
mentin vastaisesti ennen sen merkitsemistä rekisteriin tai mainitun lain 12 §:n 2 momentin
vastaisesti rekisteritunnuksella varustamattomana tai 13 §:n 3 momentin vastaisesti koe-
tunnuksella varustamattomana 70 euroa;

7) vesikulkuneuvon kuljettamisesta ilman vesiliikenneasetuksen 2 §:n 1 momentin
2—4 kohdassa tarkoitettuja varusteita 70 euroa.
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18 §

Alkoholilakia koskevat rikkomukset

Alkoholilain (1143/1994) rikkomisesta voidaan määrätä 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.

19§

Toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet ja aineet

Vähäisestä rikoslain 41 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta toisen vahingoittamiseen soveltuvan
esineen tai aineen hallussapidosta ja vähäisestä mainitun luvun 7 §:ssä tarkoitetusta toisen
vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle voidaan määrätä 70 eu-
ron rikesakko.

20 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015.
Tällä asetuksella kumotaan rikesakkorikkomuksista annettu asetus (610/1999).

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2015

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Erityisasiantuntija Ville Hinkkanen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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