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Valtioneuvoston asetus

285/2014

sotilaskurinpitorangaistuksiin liittyvistä täytäntöönpanokirjoista, ilmoituksista ja
hyvityksistä

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puo-
lustusvoimissa annetun lain (255/2014) 68, 101 ja 130 §:n nojalla:

1 §

Kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanokirja

Kurinpitomenettelyssä määrätyn muun
rangaistuksen kuin kurinpitosakon täytän-
töönpanokirjana on yksi kappale kurinpito-
menettelyssä tehdystä päätöksestä.

Jos rangaistuksen täytäntöönpano ei kuulu
sen määränneelle kurinpitoesimiehelle, hänen
on viipymättä toimitettava jäljennös päätök-
sestä täytäntöönpanoa varten siitä huolehti-
valle esimiehelle.

Kappale kurinpitomenettelyssä tehdystä
päätöksestä, jolla on määrätty kurinpitosak-
ko, on lähetettävä Oikeusrekisterikeskuksel-
le. Kappaletta ei saa lähettää ennen kuin ku-
rinpitovalitukselle säädetty määräaika on
päättynyt. Kappaleeseen on merkittävä, onko
päätöksestä valitettu.

Tuomioistuimen tuomitseman kurinpito-
rangaistuksen täytäntöönpanokirjasta sääde-
tään erikseen.

2 §

Täytäntöönpanokirjan toimittaminen

Joukko-osaston komentajan on toimitet-
tava arestia ja tuomioistuimen tuomitsemaa
kurinpitorangaistusta koskeva täytäntöönpa-
nokirja sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta
puolustusvoimissa annetun lain (255/2014)

69 §:n 1 momentissa tarkoitetulle täytäntöön-
panosta huolehtivalle virkamiehelle hankittu-
aan sitä ennen selvityksen päätöksen täytän-
töönpanokelpoisuudesta.

Mitä 1 momentissa säädetään joukko-osas-
ton komentajasta, koskee pääesikuntaa, kun
asian on käsitellyt hovioikeus ensimmäisenä
oikeusasteena.

3 §

Kiinniottamisesta, pidättämisestä ja
vangitsemisesta ilmoittaminen

Henkilön, johon sovelletaan sotilaskurinpi-
dosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa
annettua lakia, kiinniottamisesta, pidättämi-
sestä ja vangitsemisesta sekä vapaaksi päästä-
misestä on viipymättä ilmoitettava sille pe-
rusyksikön päällikölle tai muulle esimiehelle,
jonka alainen kiinniotettu, pidätetty tai van-
gittu henkilö on.

4 §

Hyvityksen rahamäärä

Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta
puolustusvoimissa annetun lain 68 §:ssä tar-
koitettu hyvitys on:

1) muistutuksesta 30 euroa;
2) ylimääräisestä palveluksesta 30 euroa

yhdeltä kerralta;



3) poistumiskiellosta 50 euroa ja viikko-
ohjelman mukaisen viikonloppuvapaan, juh-
lapyhän tai vastaavan vapaan ajalta 70 euroa
vuorokaudelta;

4) viikko-ohjelman mukaisen viikonloppu-
vapaan, juhlapyhän tai vastaavan vapaan ai-
kana aiheettomasti täytäntöön pannusta enin-
tään kolmen vuorokauden poistumiskiellosta
30 euroa vuorokaudelta.

Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta
puolustusvoimissa annetun lain 101 §:n 2

momentissa tarkoitettu hyvitys normaaliolo-
jen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeus-
oloissa täytäntöönpannusta varoituksesta on
60 euroa.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2014.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

Puolustusministeri Carl Haglund

Esittelijä Kosti Honkanen
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