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Rikosuhrimaksun määrä 

ASIAN VIREILLETULO 

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 3 §:n 3 momentin mukaan oikeuskansleri tar-

kastaa rangaistustuomiot, joita koskevia ilmoituksia erikseen säädetyin tavoin lähetetään oi-

keuskanslerinvirastoon.  

 

Mainitussa tarkastuksessa havaittiin, että Keski-Suomen käräjäoikeus oli 8.1.2021 asiassa dnro 

R 17/1300 antamallaan tuomiolla nro 21/100680 määrännyt yhden vastaajista suorittamaan ri-

kosuhrimaksuna 40 euroa, vaikka hänet oli tuomittu rikoksesta, josta säädetty ankarin rangais-

tus on kaksi vuotta vankeutta. 

 

SELVITYS 

Asiassa puheenjohtajana toimineen Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin 24.11.2021 

päivätyn selvityksen mukaan selvityspyynnön kohteena oleva tuomio on julistettu ja tuomiolau-

selma siten tehty pääkäsittelyssä tuomioharkinnan aikana. Vasta tuomiota kirjalliseen muotoon 

tehdessään käräjätuomari oli havainnut, että rikosuhrimaksu oli tuomiolauselmalla virheellinen. 

Hän ilmoitti asiasta syyttäjälle, joka ilmoituksen saatuaan ryhtyi asianmukaisiin muutoksenha-

kutoimiin.   
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RATKAISU 

Rikosuhrimaksusta annetun lain 2 §:n mukaan se, joka tuomitaan rangaistukseen rikoksesta, 

josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta, on velvollinen suorittamaan rikosuhrimaksun. 

Lain 3 §:n 1 momentin mukaan rikosuhrimaksu on 40 euroa, jos rangaistus tuomitaan yhdestä 

tai useammasta rikoksesta, joista vähintään yhdestä säädetty ankarin rangaistus on vankeutta 

enintään kuusi kuukautta, ja 2 momentin mukaan 80 euroa, jos rangaistus tuomitaan yhdestä 

tai useammasta rikoksesta, joista vähintään yhdestä säädetty ankarin rangaistus on vankeutta 

enemmän kuin kuusi kuukautta. 

 

Rikoslain 50 luvun 1 §:ssä on vastaajan syyksi asiassa luetusta huumausainerikoksesta sää-

detty rangaistukseksi sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.  

 

Käräjätuomari on menetellyt asiassa virheellisesti määrätessään vastaajan suorittamaan rikos-

uhrimaksuna 40 euroa, vaikka hänet oli tuomittu rangaistukseen rikoksesta, josta säädetty an-

karin rangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Vastaajalle määrätyn rikosuhrimaksun olisi tullut olla 

rikosuhrimaksusta annetun lain 3 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti 80 euroa.  

 

Käräjätuomari on havaittuaan itse virheen ilmoittanut asiasta syyttäjälle, joka ilmoituksen saa-

tuaan haki asiassa muutosta vastaajalle tuomitun rikosuhrimaksun määrän osalta. Hovioikeu-

den tuomiota ei ole vielä annettu.  

 

Kiinnitän käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen rikosuhrimaksun määrää koskevien sään-

nösten noudattamisessa.  

 

Pyydän saattamaan päätökseni käräjätuomarin tietoon. 

 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

 

 
Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen  
 
 
 
Esittelijä Rasmus Niemi 
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