
   
  

Syyttäjälaitos 

Sakkomenettelyä koskeva selvitys 

 

Olen asiassa  
 

Rikoksesta/rikkomuksesta epäilty  

Asianomistaja 

 
 
 
 
 

 

 Päivämäärä  ___________________ 

Haluan 

Peruuttaa suostumuksen sakkomenettelyyn 

Haluan toimittaa selvitystä 

maksukykyni olennaisesta muutoksesta 

elatusvelvollisuudestani 

toimittaa muuta selvitystä 

Henkilötiedot 
Nimi Henkilötunnus 

Osoite 

Puhelin Sähköposti 

Perintätunnus  

Ilmoituksen nro, epäilty teko, tekopaikka, asianomistaja (jos perintätunnus ei tiedossa) 

Sakon 

yksilöintitiedot 

Suostumuksen 

peruuttaminen 

 

Haluan peruuttaa suostumukseni sakkomenettelyyn tietoisena siitä, että asian käsittely siirtyy 

rikosprosessiin eli esitutkintaan, syyteharkintaan ja tuomioistuinkäsittelyyn.   

Tuloselvitys  

 

Syyttäjä ottaa  

ennen asian 

ratkaisua 

toimitetun 

selvityksen  

huomioon,  

mikäli se 

olennaisesti 

vaikuttaa 

päiväsakon  

rahamäärään. 

Sakotettavan keskimääräinen kuukausitulo lasketaan puhtaasta ansio- ja pääomatulosta (mukaan lukien 

mm. auto-, puhelin- ja asuntoetu). Olennaisena muutoksena pidetään 20−25 % suuruista muutosta. 

Maksukykyni on olennaisesti muuttunut.   

Keskimääräiset nettokuukausiansioni ovat ______________________ euroa.  

Nykyiset tuloni ilmenevät seuraavista asiakirjoista, jotka liitän tähän selvitykseeni: 

 

 

 

Haluan kertoa lyhyet perustelut tulonmuutokselle: 

 

 

 



 
 
 
 

Sakkomenettelyä koskeva selvitys 
 

  

 

 

Elatusvelvol- 

lisuuden muutos

Huollettavalla tarkoitetaan sakotettavan elatuksen varassa olevaa 18-vuotiasta lasta tai elatuksen 

 varassa olevaa aviopuolisoa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa elävää puolisoa. 

Minulla on ________ huollettavaa alle 18-vuotiasta lasta.   

Puolisoni elää elatukseni varassa.  

Sakkovilppi 

 
Rikoslaki 16  luku 6 §: 

”Joka hankkiakseen itselleen taloudellista hyötyä antaa viranomaiselle sakon määräämistä varten 

tuloistaan, varallisuudestaan, elatusvelvollisuudestaan tai muusta maksukykyynsä vaikuttavasta seikasta 

olennaisesti totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon, on tuomittava sakkovilpistä sakkoon tai 

vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.” 

Olen tietoinen sakkovilppiä koskevasta säännöksestä. 

Muu 

selvitys asiassa 

 

Syyttäjä ottaa  

ennen ratkaisua  

toimitetun 

selvityksen 

huomioon, 

mikäli  

se on ratkaisun  

kannalta 

merkityksellinen.

Haluan toimittaa rangaistusmääräyksen antajalle seuraavan lisäselvityksen asiassa tai kertoa muusta 

asian ratkaisemisen kannalta merkittävästä seikasta: 

 

 

Päiväys ja  

allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus 

Nimenselvennys 
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