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O I K E U S M I N I S T E R I Ö L L E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikeusministeriö asetti 29 päivänä lokakuuta 2003 työryhmän muodostamaan oikeusminis-
teriön hallinnonalan maksustrategian (OM 20/013/2003). 
 
Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin hallintoneuvos Heikki Kanninen korkeimmasta 
hallinto-oikeudesta. Jäseniksi kutsuttiin talousjohtaja Tapio Hiltunen Helsingin vankilasta, 
hallintopäällikkö Aarno Lankinen oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta ja talousjoh-
taja Mirja Rajala Rikosseuraamusvirastosta; edelleen jäseniksi määrättiin neuvotteleva 
virkamies Helinä Lehtinen oikeusministeriön kriminaalipoliittiselta osastolta, lainsäädän-
töneuvos Tatu Leppänen oikeusministeriön lainvalmisteluosastolta, apulaisosastopäällikkö 
Simo Ojanen oikeusministeriön yleiseltä osastolta sekä hallitusneuvos Ahti Penttinen oike-
usministeriön oikeushallinto-osastolta. Työryhmän vakituiseksi asiantuntijaksi kutsuttiin 
lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale valtiovarainministeriöstä. Työryhmän sihteeriksi mää-
rättiin suunnittelija Juha Saunamäki oikeusministeriön yleiseltä osastolta. 
 
Työryhmä otti nimekseen oikeusministeriön hallinnonalan maksustrategiatyöryhmä. 
 
Työryhmän toimikaudeksi määrättiin 1.11.2003-30.6.2004. Oikeusministeriö jatkoi pää-
töksellään 29.6.2004 määräaikaa työryhmän esityksen mukaisesti 31.10.2004 asti. 
 



  

Työryhmä on kokoontunut 36 kertaa. Työryhmän kokouksissa ovat olleet kuultavina ulos-
ottojohtaja Timo Heikkinen oikeusministeriön oikeushallinto-osaston ulosottotoimistosta, 
hallitussihteeri Merja Muilu oikeusministeriön oikeushallinto-osaston tuomioistuintoimis-
tosta, johtava julkinen oikeusavustaja Berndt Helin Espoon oikeusaputoimistosta, hovioi-
keudenneuvos Esko Lähdevuori Helsingin hovioikeudesta sekä ma. ylituomari Olli Mäki-
nen markkinaoikeudesta. Oikeusneuvos Mikko Tulokas korkeimmasta oikeudesta on toi-
mittanut työryhmälle kirjallisen lausunnon. Työryhmä on ollut yhteydessä Ruotsin Dom-
stolsverketiin, Norjan Domstoladministrasjoneniin ja Tanskan Domstolsstyrelseniin tiedon 
hankkimiseksi tuomioistuimissa perittävistä maksuista näissä maissa. 
 
Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä kunnioittavasti luovuttaa mietintönsä oikeusministe-
riölle. 
 
 
Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004 
 
 
 
 
 
 
  Heikki Kanninen 
 
 
 
 
 
 Tapio Hiltunen Aarno Lankinen Helinä Lehtinen 
 
 
 
 
 
 Tatu Leppänen Simo Ojanen Ahti Penttinen 
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LUKIJALLE 
 
Oikeusministeriön maksustrategiatyöryhmän mietintö sisältää käsillä olevan raportin sekä 
erillisen liiteosan. 
 
Raportissa on yhteenveto (luku 1) ja varsinainen mietintöosa (luvut 2-12). 
 
Yhteenvetoon (luku 1) on koottu lyhyesti työryhmän keskeiset havainnot ja ehdotukset. 
Yhteenvedon tarkoituksena on, että siitä saa tiivistetysti kokonaiskuvan työryhmän työn 
tuloksista. Yhteenvetoon ei ole otettu kaikkia työryhmän kannanottoja ja ehdotuksia perus-
teluineen, vaan siinä on viittaukset raportin asianomaisiin yksityiskohtaisiin jaksoihin. 
 
Yhteenveto jakautuu neljään alajaksoon: valtionhallinnon ja oikeusministeriön hallin-
nonalan maksullisen toiminnan sääntely, ministeriön hallinnonalaa yleisesti koskevat ky-
symykset, toimialakohtaiset erityiskysymykset sekä kustannuslaskentaa ja hallinnointia 
koskevat kysymykset. 
 
Luvut 2-12 muodostavat raportin varsinaisen mietintöosan. Luvun 2 johdannon jälkeen 
luku 3 käsittelee yleisesti valtionhallinnon maksullista toimintaa, sitä koskevaa sääntelyä, 
siihen liittyviä käsitteitä sekä maksullisessa toiminnassa noudatettavia yleisiä periaatteita. 
Oikeusministeriön hallinnonalan maksullisen toiminnan laajuuden, sitä ohjaavan lainsää-
dännön sekä hallinnonalalla käytettävien kustannuslaskentamenetelmien yleinen kuvaus on 
koottu lukuun 4. Luvuissa 5-11 on erityinen tarkastelu hallinnonalan maksullisesta toimin-
nasta organisaatioryhmittäin. Näissä luvuissa on esitetty myös työryhmän arviot nykytilas-
ta sekä työryhmän kannanotot perusteluineen. Luku 12 käsittelee hallinnonalan maksulli-
sessa toiminnassa noudatettavia seuranta- ja raportointimenettelyjen periaatteita. Liitteenä 
on työryhmän toimeksianto. 
 
Mietintöön kuuluu lisäksi erillinen liiteosa. Siinä on yksityiskohtainen kuvaus oikeusmi-
nisteriön hallinnonalan maksullisen toiminnan nykytilasta virasto- tai virastoryhmäkohtai-
sesti. Oikeusministeriön hallinnonalan maksullista toimintaa koskevat säädökset on koottu 
liiteosan loppuun. 
 
Työryhmän kannanotot ja ehdotukset on esitetty kursivoidulla tekstillä. 
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1 YHTEENVETO MAKSUSTRATEGIATYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA JA 
KANNANOTOISTA 

1.1 Valtionhallinnon ja oikeusministeriön hallinnonalan maksullisen toiminnan 
sääntely 

1.1.1 Valtionhallinnon maksullinen toiminta 

Suomen perustuslain 81 §:n 2 momentin mukaan valtion viranomaisten virkatoimien, pal-
velujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista 
säädetään lailla. Valtion maksuperustelaki (150/1992) on valtion viranomaisten maksullista 
toimintaa sääntelevä yleislaki. Lisäksi erityismaksulaeilla säädetään niiden suoritteiden 
maksuista, joiden maksullisuus- ja hinnoitteluperiaatteet poikkeavat olennaisesti maksupe-
rustelaista. 
 
Maksu on vastike, joka peritään välittömänä korvauksena viranomaisten tuottaman palve-
lun tai muun suoritteen saajalta tai käyttäjältä. Suoritteen maksullistamisessa otetaan kan-
taa siihen, onko kohtuullista ja oikeudenmukaista, että suoritteen tuottamiskustannuksiin 
osallistuvat kaikki veronmaksajat vai onko oikeampaa, että suoritteen vastaanottaja itse 
vastaa suoritteen tuottamisen kustannuksista. Suoritemaksujen perimisellä vastuu viran-
omaiselle aiheutuneista suoritekustannuksista kohdistuu verotusta tarkemmin menon aihe-
uttajalle eli suoritteen tilaajalle. 
 
Osa valtioneuvostoon kuuluvista ministeriöstä on julkaissut omaa hallinnonalaa koskevan 
maksupoliittisen mietintönsä. Valtionhallinnon maksupolitiikkaprosessin tarkoituksena on 
edistää valtion maksuperustelain sekä erityismaksulainsäädännön mukaisten maksullista-
mis- ja hinnoitteluperiaatteiden yhtenäistä soveltamista viranomaisten suoritetuotantoon. 
Maksupolitiikan linjauksilla pyritään johdonmukaistamaan maksullistamis- ja hinnoittelu-
käytännöt sekä hallinnonalojen sisällä että koko valtionhallinnossa ja tällä tavoin turvaa-
maan yhtenäinen kohtelu maksuperusteiden soveltamisessa ja maksujen määräämisessä. 
 
Valtionhallinnon maksullista toimintaa on käsitelty tarkemmin mietinnön luvussa 3. 

1.1.2 Oikeusministeriön hallinnonalan maksullinen toiminta 

Oikeusministeriön tehtävistä sekä ministeriön toimialaan kuuluvista virastoista, laitoksista 
ja toimielimistä säädetään oikeusministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(543/2003). Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat tuomioistuinlaitos, valtion oikeusapu-
toimistot ja ulosottolaitos, syyttäjälaitos, vankeinhoitolaitos ja kriminaalihuoltolaitos kes-
kusvirastoineen sekä eräitä muita erityisvirastoja. Oikeusministeriön toimialan tehtäviin 
kuuluu monien valtion perustehtävien hoitaminen kuten useat lainsäädäntöasiat, oikeusrii-
tojen ratkaisu, syyttäjäntoimi ja vankeinhoito. 
 
Oikeusministeriön hallinnonalan maksullista toimintaa sääntelevät maksuperustelain lisäk-
si useat erityismaksulait. Perusteina erityismaksulakien säätämiselle ovat olleet eräät mak-
superustelaista olennaisesti poikkeavat suoritteiden maksullisuus- ja hinnoitteluperiaatteet, 
joiden yhtenä tärkeänä perusteluna ovat olleet oikeusturvaan liittyvät näkökohdat. 
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Maksuperustelain soveltaminen oikeusministeriön hallinnonalalla 
 
Valtion maksuperustelain nojalla annettu oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja 
eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
(1348/2003) koskee oikeusministeriön, Rikosseuraamusviraston, Valtakunnansyyttäjänvi-
raston, hallinnonalan erityisvirastojen sekä vankeinhoitolaitoksen ja kriminaalihuoltolai-
toksen suoritteiden hinnoitteluperusteita ja suoritteista perittäviä maksuja. Maksuperuste-
lain nojalla annettu oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista 
(1210/2002) koskee maksuja suoritteista, joita Ahvenmaan maakunnansyyttäjä ja maakun-
nanvouti tuottavat julkisena notaarina toimiessaan. 
 
Tuomioistuinten, syyttäjä- ja ulosottoyksiköiden sekä oikeusaputoimistojen varsinaisessa 
toiminnassa tuotettavista suoritteista perittävistä maksuista säädetään erityismaksulainsää-
dännöllä. Nykyään laeissa tai asetuksissa ei ole säännöstä, jonka mukaan edellä mainitut 
virastot voisivat periä maksuja esimerkiksi tuottamistaan julkaisuista tai asiantuntijapalve-
luista (mm. konsultointi ja luennointi) tai käyttöoikeuksien luovuttamisesta (mm. tilojen 
vuokraus). 
 
Työryhmä esittää harkittavaksi maksuperustelain nojalla annetun oikeusministeriön mak-
suasetuksen täydentämistä tuomioistuinlaitoksen, syyttäjä- ja ulosottolaitoksen sekä oike-
usaputoimistojen eräiden suoritteiden osalta. Tämä mahdollistaisi sen, että virasto voisi 
antaa maksuasetuksessa lueteltujen suoritteiden maksullisuutta koskevan päätöksen ja pe-
riä maksuja tuottamistaan suoritteista. Kyseisiä maksuperustelain mukaisia maksullisia 
suoritteita voisivat olla esimerkiksi viranomaisten tuottamat erilaiset julkaisut ja asiantun-
tijapalvelut sekä käyttöoikeuksien luovutukset. 
 
Oikeusministeriön hallinnonalan eri maksulaeissa säädetään eri tavoin maksun viivästyessä 
perittävästä viivästyskorosta, sen asemasta perittävästä viivästysmaksusta, maksuajasta ja 
maksuajalle määrättävästä korosta sekä muista perintää koskevista seikoista. Useat eri ta-
voin sovellettavat maksujen perintäsäännökset on koettu taloushallinnossa ongelmallisiksi. 
 
Työryhmä esittää selvitettäväksi hallinnonalan eri maksulakien sisältämien maksujen pe-
rintäsäännösten yhtenäistämistä. Maksujen perintää koskevat säännökset voisivat mahdol-
lisesti olla yhteneviä siten kuin valtion maksuperusteasetuksen 3 §:ssä säädetään julkisoi-
keudellisten suoritteiden maksujen perinnästä. 

Oikeusministeriön hallinnonalan maksuja koskevat erilliset lait 
 
Tuomioistuimissa perittävistä maksuista säädetään laissa (701/1993) ja asetuksessa 
(774/1993) tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista. Voimassa oleva lainsäädäntö nojautuu siihen periaatteeseen, ettei tuomiois-
tuimien suoritteista perittävien maksujen asettamisessa voida soveltaa valtion maksuperus-
telain pääsäännön mukaisia maksullisuus- ja hinnoitteluperiaatteita, koska oikeudenkäyn-
nistä perittävät maksut tulee oikeusturvaan liittyvistä syistä hinnoitella pääsääntöisesti 
omakustannusarvoa alempina ja osa suoritteista tulee säätää kokonaan maksuttomiksi lä-
hinnä sosiaalisin perustein. 
 
Tuomioistuinmaksulakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 241/1992 vp) tuodaan 
lisäksi esiin, että oikeudenkäynnistä perittävät maksut liittyvät läheisesti kansalaisten oike-
usturvaan ja voivat tosiasiallisesti estää asianosaista toteuttamasta oikeuksiaan, minkä 
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vuoksi niiden perusteet ja taso on vahvistettava eduskunnan säätämällä lailla. Kun oikeus-
turvanäkökohdat edellyttävät, että tietyt asiat on käsiteltävä kokonaan maksuitta ja tietyt 
asianosaistahot ovat vapaat maksuvelvollisuudesta, hallituksen esityksessä katsottiin, että 
myös näistä seikoista on säädettävä lailla. 
 
Kun otetaan huomioon tuomioistuinsuoritteiden maksujen määräytymiselle asetettavat 
erityiskriteerit, työryhmä pitää perusteltuna, että tuomioistuimissa tuotettavista suoritteista 
säädetään erityismaksulailla. Vaikka valtion maksuperusteluin 6 §:n 3 momentti sinänsä 
ottaa huomioon oikeudenhoidolliset seikat poikkeamisena omakustannusarvoon perustu-
vasta hinnoittelusta, muodostaa tuomioistuinmaksuja koskevat vaatimukset niin laajan 
poikkeaman maksuperustelain pääperiaatteesta, että sääntely on nykyiseen tapaan syytä 
säilyttää erillisessä laissa. Tällaista sääntelyä tukee myös se, että oikeudenkäyntiin liittyvi-
en keskeisten maksujen tulee ilmetä suoraan lain säännöksestä, koska kysymys on oikeu-
denkäyntimenettelyyn olennaisesti vaikuttavasta seikasta. Valtion maksuperustelaki raken-
tuu puolestaan siihen, että maksujen yksityiskohtainen suuruus määrätään lakia alem-
manasteisilla säädöksillä.  
 
Tuomioistuinten maksuja koskevan sääntelyn perusteita on esitetty tarkemmin mietinnön 
luvussa 8.6.1. 
 
Oikeusaputoimistojen maksullinen toiminta perustuu oikeusapulakiin (257/2002), lakiin 
valtion oikeusaputoimistoista (258/2002), valtioneuvoston asetukseen oikeusavusta 
(388/2002) sekä valtioneuvoston asetukseen oikeusavun palkkioperusteista (390/2002). Oike-
usaputoimistojen suoritteista peritään maksuja, jotka perustuvat kunkin asiakkaan taloudel-
lisen aseman perusteella laskettavan omavastuuosuuden suuruuteen. Tällöin suoritteista 
perittävien maksujen suuruudet muodostuvat maksuperustelain pääsäännöstä poiketen 
omakustannusarvoista hintaa alhaisemmiksi. Oikeusapulakia koskevan hallituksen esityk-
sen (82/2001) mukaan peruste, josta oikeusavun saajan omavastuuosuuden euromääräinen 
suuruus lasketaan, on omavastuujärjestelmän kannalta niin keskeinen, että siitä on syytä 
säätää laissa. 
 
Oikeusaputoimistojen maksujärjestelmä poikkeaa olennaisesti valtion yleisen maksuperus-
telain periaatteista. Oikeusaputoimiston tuottamien palvelujen ja muiden suoritteiden 
myöntämisen perusteena on asiakkaan tulo- ja varallisuustaso, jonka mukaan määräytyy, 
onko asiakkaalla oikeus saada oikeusapua. Myös suoritteiden maksullisuus ja hinnoittelu 
riippuvat oikeusapua saavan asiakkaan tuloista ja varallisuudesta. Näiden seikkojen joh-
dosta oikeusaputoiminta ei voi kuulua maksuperustelain piiriin. 
 
Oikeusaputoimistojen maksujen määräytymisperusteet on esitetty mietinnön luvussa 
10.2.2. 
 
Ulosottotoimen suoritteista perityt maksut perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) 
sekä vastaavaan asetukseen (35/1995). Ulosottomaksulakia koskevassa hallituksen esityk-
sessä (HE 191/1994 vp) todetaan, että ulosottomaksujen maksuvelvollisuus sekä maksujen 
määräytymisperuste on erilainen kuin valtion maksuperustelaissa. Maksuperustelain peri-
aatteiden mukaan maksuvelvollinen on suoritteen vastaanottaja. Sen sijaan ulosottomaksu-
jen osalta maksun suorittajana on lähtökohtaisesti velallinen ja vasta toissijaisesti palvelun 
pyytäjä eli velkoja. Ulosottomaksujen perusteena on velallisen aiheuttamisperiaate, jolloin 
tappiopuoli on ensisijaisesti maksuvelvollinen ja korvaa osaltaan velkomistoiminnan yllä-
pidosta aiheutuneita kustannuksia. 
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Ulosottomaksut määräytyvät pääsääntöisesti saatavasta maksettavan rahamäärän suuruu-
den mukaan. Maksujen määräytymisperusteet poikkeavat siten olennaisesti maksuperuste-
lain periaatteesta, jonka mukaan maksun suuruus määräytyy suoritteen tuottamisesta valti-
olle aiheutuvien kustannusten perusteella. 
 
Maksuperustelain mukaan määritelty maksu on yleensä sidoksissa suoritteen tuottamiskus-
tannuksiin, jolloin maksuun sisältyvä ohjausvaikutus on yleensä neutraali. Ulosottomaksu-
jen suuruutta asetettaessa on tavallista enemmän otettava huomioon ne vaikutukset, joita 
maksuilla saattaa olla velallisten ja velkojien oikeudenmukaiseen kohteluun liittyen. 
 
Työryhmä katsoo, että ulosottomaksujen maksuvelvollisuus sekä suoritteiden hinnoittelu-
perusteet poikkeavat lähtökohdiltaan olennaisesti valtion yleisen maksuperustelain peri-
aatteista, mitä on pidettävä riittävänä perusteena sille, että ulosottomaksuista säädetään 
erityismaksulailla. 
 
Ulosottomaksuja koskevan sääntelyn perusteita on käsitelty mietinnön luvuissa 11.2.3 ja 
11.9.2. 
 
Maakaaren (540/1992) nojalla annettu kaupanvahvistaja-asetus (958/1996) koskee oike-
usministeriön hallinnonalalla kaupanvahvistamiseen oikeutettujen ulosoton, syyttäjän ja 
oikeusavun virkamiesten suorittamista kaupanvahvistuksista perittäviä maksuja. Kau-
panvahvistuksista perittäviin maksuihin ei voida yhtenäisesti soveltaa maksuperustelakia, 
sillä valtion maksuperustelaki koskee nimensä mukaisesti vain valtion viranomaisia. Kau-
panvahvistajina voivat toimia myös kunnan virkamiehet sekä yksityishenkilöt. Käytännös-
sä kaupanvahvistuksesta peritään maksuperustelain mukainen julkisoikeudellisen suorit-
teen omakustannusarvoinen maksu. 
 
Vankeinhoidon koulutuskeskuksen järjestämästä ammattikorkeakouluopetuksesta perit-
tävistä maksuista säädetään Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetussa laissa 
(136/2001). Hinnoittelu perustuu suoritteen omakustannusarvoon. 

1.2 Hallinnonalan suoritteiden maksullisuutta ja hinnoittelua koskevat yhteiset 
kannanotot 

1.2.1 Valtion viranomaisten välinen suoritetuotanto 

Koska maksuperustelain soveltamisen lähtökohtana suoritteiden maksullisuudessa on val-
tion viranomaisen ja ulkopuolisen tahon välinen suhde, voidaan valtion viranomaisten väli-
sessä suoritteiden myynnissä soveltaa maksuperustelakia vain osittain. Maksuperustelain 
mukaan julkisoikeudellisista suoritteista tulee periä maksu toiselta valtion viranomaiselta. 
Myös markkinasuoritteiden osalta maksuperustelain yleiset tavoitteet sekä kilpailulainsää-
däntö edellyttävät maksun perimistä toiselta valtion viranomaiselta. 
 
Sen sijaan maksuperustelakia ei voi soveltaa tapauksissa, joissa valtion viranomainen tuot-
taa suoritetta ainoastaan toiselle valtion viranomaiselle eikä kyseisellä suoritteella ole eikä 
sille voida luoda ulkopuolisia markkinoita. Koska suoritteet ovat luonteeltaan viranomais-
toimintaa ja koska niiden tuottaminen on näin ollen yleensä viranomaisen lakisääteinen 
tehtävä, tulee tehtävän rahoittaminen hoitaa joko budjetoimalla tarvittavat määrärahat teh-
tävän hoitajalle tai tekemällä laskutussopimus viranomaisten kesken. 
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Lainsäädännössä voi eräissä tapauksissa olla säännökset joko viranomaisen oikeudesta 
saada toisen viranomaisen tuottama suorite tai vastaavasti viranomaisen velvollisuudesta 
luovuttaa tuottamansa suorite toiselle viranomaiselle. Tällöin laissa voi olla erikseen sää-
detty myös suoritteesta perittävän maksun määräytymisestä. 
 
Työryhmä ehdottaa, että hallinnonalan viranomaiset toimisivat suhteessa muihin valtion 
viranomaisiin edellä mainittujen maksullisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti. 
 
Valtion viranomaisten välisen suoritetuotannon maksullisuuden tarkempi kuvaus on mie-
tinnön luvussa 3.6. 

1.2.2 Viranomaisen tiedottaminen 

Viranomaisen harjoittamalle tiedottamiselle ja yleiselle opastukselle on asetettu velvoitteita 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 5 luvussa, jossa säädetään 
viranomaisen velvollisuudesta edistää tiedonsaannin toteutumista. Lain 34 §:n perusteella 
sanotussa laissa tarkoitetun tiedottamisvelvollisuuden alaan kuuluva tiedottaminen on mak-
sutonta. 
 
Tiedottamisen maksullisuudesta säädetään lisäksi maksuperustelain maksuttomia suorittei-
ta koskevan 5 §:n 3 kohdassa. Tosiasiallisesti tiedottamisessa voidaan katsoa olevan myös 
kyse maksuperustelain 5 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta kollektiivisuoritteesta eli suoritteesta, 
jonka tuottamisen ei voida katsoa kohdistuvan suoranaisesti yksittäiseen henkilöön, yrityk-
seen eikä muuten tarkoin rajattuun ryhmään. 
 
Maksuperustelain soveltamisperiaatteiden mukaisesti suoritteen maksullisuus perustuu 
muun muassa siihen, että suorite tuotetaan asiakkaan tilauksesta. Tiedottamisen ei voida 
katsoa tapahtuvan asiakkaan aloitteesta vaan se perustuu viranomaisen velvollisuuteen tai 
muutoin viranomaisen omaan aktiivisuuteen. Maksustrategiatyöryhmä katsoo, että oike-
usministeriön hallinnonalalla toteutettava viranomaisen tiedottaminen tulee olla maksu-
tonta. 
 
Tiedottamisen maksuttomuutta on perusteltu tarkemmin mietinnön luvussa 5.4.1. 

1.2.3 Viranomaisen antama neuvonta 

Hallinnonalan viranomaiset antavat asiakkailleen pyynnöstä neuvontaa, ohjausta ja opas-
tusta koskien asioiden vireillepanoa tai muutoin asioiden hoitamista valtion viranomaisissa. 
Hallintolain (434/2003) mukaan viranomaisella on neuvontavelvollisuus. Viranomaisen on 
tarpeen mukaan annettava asiakkailleen neuvoja siitä, miten sen toimialaan kuuluva asia 
pannaan vireille ja miten asiaa käsiteltäessä on toimittava. Neuvonnalla pyritään turvaa-
maan viranomaisessa asioivalle tasavertaiset mahdollisuudet hoitaa asioitaan ja valvoa 
oikeuksiaan. Hallintolain mukainen menettelyneuvonta ja opastus on lain 8 §:n mukaan 
aina maksutonta. 
 
Menettelyneuvonnasta tulee erottaa aineellinen neuvonta. Maksuperustelain 5 §:n 3 kohdan 
mukaan viranomaisen neuvot, ohjeet ja opastus ovat maksuttomia, jos niistä aiheutuu vain 
vähäisiä kustannuksia eikä maksullisuudelle ole erityistä syytä. Rajanveto menettely- ja 
aineellisen neuvonnan välillä on usein hankalaa, koska esimerkiksi lain sisällön selvittä-
mistä voidaan tapauksesta riippuen pitää sekä menettelyneuvontana että aineellisena neu-
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vontana. Jos viranomainen antaa aineellista neuvontaa, on erityistä huomiota kiinnitettävä 
yhdenvertaisuuden takaamiseen sekä esteellisyyskysymyksiin. 
 
Työryhmä katsoo, että viranomaisen antama neuvonta, ohjaus ja opastus on lähtökohtai-
sesti maksutonta. Maksu voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti periä erityisesti, kun asiakas 
pyytää viranomaiselta sellaisen tavanomaista laajamittaisemman neuvontaan, ohjaukseen 
tai opastukseen liittyvän palvelun, jonka tuottamisesta aiheutuu viranomaiselle poikkeuk-
sellisen suuret kustannukset. 
 
Neuvonnan, ohjauksen ja opastuksen maksullisuutta on käsitelty mietinnön luvussa 5.4.1. 

1.2.4 Viranomaisen tuottamat koulutus-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut 

Viranomaisen tuottamat maksulliset koulutus-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut 
ovat maksuperustelain mukaisia liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita, joita 
viraston virkamiehet suorittavat virkatyönään. Jos virasto tuottaa kyseisiä palveluja mak-
sullisena, tulee ministeriön maksuasetuksen nojalla annettavassa asianomaisen viraston 
liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita koskevassa maksupäätöksessä määrätä 
koulutus-, konsultointi- sekä muista asiantuntijapalveluista perittävistä maksuista. 
 
Selkeiden säännösten ja ohjeiden puuttumisen vuoksi on valtionhallinnossa muodostunut 
erilaisia käytäntöjä virkatyönä tuotettujen koulutus-, konsultointi- ja muiden asiantuntija-
palvelujen maksullisuudesta sekä näistä palveluista perittävistä maksuista. Ongelmat liitty-
vät yleisesti siihen, missä tapauksessa ja minkä suuruisena maksu peritään sekä kenelle 
maksu tulisi periä. 
 
Työryhmä katsoo, että koulutus-, konsultointi- ja muiden asiantuntijapalveluiden tulisi olla 
maksuttomia silloin, kun virkamies toimii luennoitsijana tai muuna asiantuntijana tilaisuu-
dessa, joka liittyy suoraan asianomaisen virkamiehen perustehtäviin sekä edistää viraston 
toiminnan tavoitteiden toteuttamista. Virkamiehen toiminta voisi olla maksullista silloin, 
kun tilaisuuden järjestäjä toimii kaupallisin perustein tai perii maksuja tilaisuuteen osal-
listuvilta. Palvelusta perittävä maksu tulisi tällöin hinnoitella markkinahintaan. Asiantun-
tijapalvelun tilaaja tulisi ohjata osoittamaan palvelupyyntönsä virastolle, joka määrää, 
kuka viraston virkamiehistä tuottaa kyseisen palvelun. Maksu palvelusta tulee tällöin periä 
virastolle. 
 
Edellä mainitut työryhmän kannanotot eivät koske sitä virkamiehen virkatyön ulkopuolella 
tuottamaa palvelua, jonka virkamies tekee valtion virkamieslain (750/1994) 18 §:ssä tar-
koitettuun sivutoimilupaan tai –ilmoitukseen perustuen. 
 
Asiantuntijapalveluiden maksullisuutta on käsitelty mietinnön luvussa 5.4.1. 

1.2.5 Julkaisut 

Työryhmä katsoo, että komitea- ja työryhmämietinnöt samoin kuin viranomaisen toimin-
nasta laaditut selvitykset, raportit sekä muut vastaavat julkaisut tulisi mahdollisuuksien 
mukaan julkaista maksutta internetissä, sillä julkisen tiedon hyväksikäyttöä tulee edistää.  
 
Mikäli julkaisu luovutetaan paperimuotoisena, olisi siitä pääsääntöisesti perittävä maksu. 
Koska julkaisut ovat yleensä valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita, joiden tuottamiseen viranomaisella 
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on tosiasiallinen yksinoikeus, tulee julkaisuista perittävät maksut määrätä omakustan-
nusarvon suuruisiksi. Julkaisujen omakustannusarvoon sisältyvät kustannukset, jotka ai-
heutuvat viranomaistyönä laaditun valmiin käsikirjoituksen kopioinnista tai painatuksesta 
sekä jakelusta. Jos viranomainen jakaa laatimiaan paperimuotoisia julkaisuja yhteiskun-
nallisessa vaikuttamis- ja tiedottamistarkoituksessa, maksuja ei tulisi periä, sillä tiedotta-
minen on viranomaisen aktiivisuuteen perustuvaa toimintaa. 
 
Tilauksesta tuotettavat julkaisut ja tietoaineistot ovat liiketaloudellisin perustein hinnoitel-
tavia suoritteita, jolloin suoritteesta perittävään maksuun tulisi sisällyttää kaikki kyseisen 
suoritteen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. 
 
Julkaisutoiminnassa tuotettavien suoritteiden maksullisuus- ja hinnoitteluperusteita on kä-
sitelty tarkemmin mietinnön luvussa 5.4.1. 
 

1.2.6 Viranomaisten asiakirjajäljennökset 

Viranomaisten asiakirjajäljenteiden maksullisuutta selvittänyt oikeusministeriön työryhmä 
on tarkastellut muistiossaan (OM 2004:10) julkisuuslainsäädännön periaatteiden vaikutusta 
viranomaisten asiakirjojen hinnoitteluun. Muistion mukaan viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettu laki (621/1999, julkisuuslaki) toteuttaa perustuslain 12 §:n 2 momentissa 
säädettyä perusoikeutta, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjas-
ta ja tallenteesta. Julkisuuslakia valmisteltaessa lähtökohtana oli, että julkisuuslakiin perus-
tuvan yleisen tietojensaantioikeuden nojalla viranomaisen asiakirjajäljennösten osalta on 
kysymys julkisoikeudellisesta suoritteesta, josta maksu määrätään omakustannusarvon 
mukaan. 
 
Julkisuuslain nojalla annettujen tietojen maksullisuudesta säädetään julkisuuslain 34 §:ssä. 
Säännöksen mukaisesti maksu voidaan periä tiedon antamisesta kopiona, tulosteena, tekni-
sen käyttöyhteyden avulla, muuten sähköisesti tai siihen verrattavalla tavalla sekä viran-
omaisen tietopalveluna, jos niin maksuperustelain nojalla annetussa maksuasetuksessa tai 
jonkin erityislain nojalla erikseen säädetään. Muissa kuin julkisuuslain 34 §:n mainitsemis-
sa tapauksissa tiedon antaminen on maksutonta. Tiedon antaminen on maksutonta muun 
muassa silloin, kun asiakirjasta annetaan tieto suullisesti, asiakirja annetaan luettavaksi tai 
jäljennettäväksi viranomaisen luona (asiakas itse jäljentää omille jäljennemateriaaleilleen) 
tai asiakirja annetaan kuunneltavaksi. 
 
Edellä mainittu asiakirjajäljenteiden maksullisuutta selvittänyt työryhmä esittää muistios-
saan, että viranomaisten asiakirjajäljenteistä perittävien maksujen suuruus tulee olla oma-
kustannushintainen. Tavanomaisena pidettävän toimenpiteen omakustannusarvoon tulisi 
sisällyttää materiaali-, laite- ja toimituskustannusten lisäksi asiakirjan jäljentämisestä ai-
heutuvat työkustannukset. Erityistoimenpiteitä vaativien ja tavanomaista laajempien tieto-
jensaantipyyntöjen täyttämisessä suoritteen omakustannusarvoon tulee lisätä myös tiedon 
etsimisestä aiheutuvat työkustannukset. Yksittäisille jäljenteille on perusteltua määrätä 
keskimääräisten kustannusten mukainen kiinteä hinta. Koska asiakirjan salaisten osien 
peittämisestä aiheutuvat kustannukset johtuvat viranomaisen velvollisuuksiin kuuluvasta 
asiakirjajulkisuuden toteuttamisesta, ei näitä kustannuksia ole perusteltua sisällyttää asia-
kirjan julkisista osista annettavien valokopioiden tai muiden jäljenteiden hintoihin. Tällai-
set jäljenteet tulee hinnoitella samoilla perusteilla kuin muutkin jäljenteet. 
 



 

 

22

Työryhmä puoltaa niitä ehdotuksia, joita edellä mainittu viranomaisten asiakirjajäljentei-
den maksullisuutta selvittänyt työryhmä on esittänyt muistiossaan. 
 
Asiakirjajäljenteiden maksullisuutta on käsitelty mietinnön luvussa 5.4.1. 

1.2.7 Yhteisrahoitteinen toiminta 

Valtiovarainministeriön yhteisrahoitustyöryhmän muistion (VM 19/2003) mukaan yhteis-
rahoitteisella toiminnalla tarkoitetaan tiliviraston kaikkea sellaista vapaaehtoista toimintaa, 
jota rahoitetaan samanaikaisesti sekä tilivirastolle osoitetulla että tiliviraston ulkopuolisella 
rahoituksella. Maksullinen toiminta ei kuitenkaan koskaan ole yhteisrahoitteista toimintaa. 
Yhteisrahoitteisen toiminnan rahoituksella tarkoitetaan vastaavasti tiliviraston omaa sekä 
kaikkea tiliviraston muualta kuin sille talousarvion tilijaottelussa osoitetuista määrärahoista 
ja maksullisen toiminnan tuloistaan saamaa rahoitusta, jota vastaan tilivirasto sitoutuu so-
pimusperusteisesti tekemään jotakin, jota nimenomaisesti ei ole säädetty tiliviraston laki-
sääteiseksi ja pakolliseksi tehtäväksi. 
 
Yhteisrahoitustyöryhmän määritelmän mukaan tiliviraston yhteisrahoitteisen toiminnan 
rahoitusta ovat: 
1) tiliviraston kaikki budjettitalouden sisältä sen toimialan mukaisiin vapaaehtoisiin tehtä-
viin saama rahoitus; ja 
2) tiliviraston kaikki budjettitalouden ulkopuolelta tiettyyn tarkoitukseen saama antajalleen 
vapaaehtoinen rahoitus, joka ei ole rahoitusta saavan tiliviraston maksullisen toiminnan 
tuloa. Tällaista rahoitusta voivat olla esimerkiksi erilaiset avustukset, rahoitusosuudet ja 
tuet sekä käyttötarkoitussidonnaiset lahjoitukset ja testamenttivarat. 
 
Edellä mainitun määritelmän mukaisesti tiliviraston yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitusta 
vastaavasti eivät ole: 
1) maksullisen toiminnan tulot (koska määritelmä nimenomaisesti sulkee ne pois); 
2) puhtaat lahjoitussaannot (koska ne eivät edellytä tiliviraston sitoutumista mihinkään); 
3) läpikulkuerät (koska ne eivät ole valtion toimintaan annettua rahoitusta); 
4) tilanteet, joissa tilivirasto saa rahoitusta lakisääteistä ja pakollista tehtäväänsä varten 
toiselle tilivirastolle tilijaottelussa osoitetusta määrärahasta tai jakamattomasta määrärahas-
ta (koska määritelmän mukaan yhteisrahoitteinen toiminta ei voi olla tiliviraston pakollinen 
tehtävä). 
 
Talousarviolain (423/1998) ja –asetuksen (1243/1992) nojalla on annettu valtiovarainmi-
nisteriön määräys toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta 
(TM 0402; 31.3.2004), joka sisältää yhteisrahoitteista toimintaa koskevia erityismääräyk-
siä. 
 
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on kirjattu vuonna 2003 yhteisrahoitteisen toimin-
nan tuottoja 332 098 euroa, jotka koostuvat eri tutkimusprojekteista. Näistä tutkimuksista 
kuitenkin suurin osa (83 %) on kokonaan ainoastaan oman tiliviraston (ministeriön) rahoit-
tamia, jolloin yhteisrahoitteisen toiminnan määritelmä ei vastaa näitä tapauksia. 
 
Työryhmä katsoo, ettei oikeusministeriön hallinnonalalla ole syytä poiketa niistä yhteisra-
hoitteista toimintaa koskevista määritelmistä, jotka valtiovarainministeriön yhteisrahoitus-
työryhmä on esittänyt muistiossaan. Jos hallinnonalan virastolla on edellä mainittujen 
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määritelmien mukaista yhteisrahoitteista toimintaa, tulee viraston varmistua siitä, että 
tulojen ja menojen kirjausmenettelyt ovat yhdenmukaisia. 
 
Yhteisrahoitteista toimintaa on käsitelty mietinnön luvussa 5.4.2. 

1.3 Tietosuoritteet 

Oikeusministeriön hallinnonalalla ylläpidetään ja kehitetään useita toiminnanohjauksessa 
hyödynnettäviä tietojärjestelmiä sekä erilaisia muun muassa oikeudellisia tietoja sisältäviä 
rekistereitä. Osa tietojärjestelmistä ja rekistereistä luovutettavista tietoaineistoista on mak-
sullisia. 
 
Työryhmä on todennut, että osa ministeriön maksuasetuksen määrittelemistä maksullisista 
tietosuoritteista on pelkästään valtion eri viranomaisten välistä tietojen keskinäistä luovu-
tusta, jolloin rahoituksessa ei oikeastaan voitaisi soveltaa maksuperustelain säännöksiä. 
Näissä tapauksissa rahoitus tulisi siten hoitaa joko budjetoinnin kautta tai viranomaisten 
välisellä laskutussopimuksella. 
 
Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskeva EY-direktiivi 
2003/98/EY on pantava kansallisesti täytäntöön 1.6.2005 mennessä. Direktiivin toimeen-
panon vuoksi oikeusministeriössä tulisi selvittää, vastaako hallinnonalan tietovarantojen 
ja asiakirjojen hinnoittelu direktiivin vaatimuksia. 
 
Oikeusministeriön hallinnonalan maksullisia tietosuoritteita käsitellään mietinnön luvussa 
6. 

1.4 Oikeusongelmien ratkaisemiseen liittyvät maksut 

1.4.1 Tuomioistuinsuoritteet 

Riita-, rikos- ja muutoksenhakuasioista sekä eräistä muista sellaisista tuomioistuinasioista 
perittävien oikeudenkäyntimaksujen suuruudesta säädetään tuomioistuinmaksulain 3 §:ssä. 
Tuomioistuinmaksulakia koskevan hallituksen esityksen mukaan näiden suoritteiden hin-
noittelussa on pitäydytty kohtuullisuuteen, jolloin kaikki oikeudenkäyntimaksut ovat sel-
västi alle suoritteiden omakustannusarvon. Maksut vaihtelevat 70 eurosta 200 euroon. 
 
Tuomioistuinmaksulain 6 §:n mukaan hakemusmaksujen, toimitusmaksujen ja toimituskir-
jamaksujen suuruus vahvistetaan asetuksella enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvien 
kokonaiskustannusten suuruiseksi. Esimerkiksi hakemusasian käsittelystä perittävät mak-
sut vaihtelevat tuomioistuinasetuksen 3 §:n mukaan 25 eurosta 435 euroon. 
 
Tuomioistuinmaksulain 6 §:ssä luetellaan suoritteet, joista käsittelymaksuja ei peritä. Mak-
suttomuuden perusteena on muun muassa se, että asian käsittely koskee sosiaalisen etuu-
den myöntämistä tai muuta sosiaaliperustetta tai kyseessä on viranomaisen pakkotäytän-
töönpanoon liittyvä asia. Monet rikosasiat sekä veroa ja maksua koskevat asiat on niin 
ikään säädetty maksuttomiksi. 
 
Tuomioistuinmaksulain 7 §:ssä on maksujen suorittamisesta vapautettu eräitä viranomaisia 
tietyissä asiaryhmissä. Pykälässä säädetään lisäksi siitä, että varattomaksi asianmukaisesti 
todistettu henkilö vapautetaan maksusta hänen etuaan ja oikeuttaan koskevassa asiassa. 
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Pykälän 7 a - 9 kohdassa on säännöksiä maksusta vapautumisesta tietyissä tilanteissa, jois-
sa muutoksenhakija voittaa asiansa. Saman pykälän 2 ja 3 momentissa on vielä säännökset 
maksusta vapauttamisesta asetuksella olevalla säännöksellä sekä yksittäistapauksellisesta 
maksusta vapauttamisesta kohtuussyystä. 
 
Työryhmän mielestä tuomioistuinmaksulainsäädännön mukaiset maksullisuus- ja hinnoit-
teluperiaatteet ovat keskeiseltä osaltaan perusteltuja ja asianmukaisia. Tuomioistuinten 
suoritteista perittävien maksujen suuruudet ovat pääosin tarkoituksenmukaisia eikä raken-
teelliseen maksujen tason korottamiseen ole tarvetta. Oikeudenkäynneistä perittävät oi-
keudenkäyntimaksut ovat tasolla, jolla ei ole oikeusturvan hakemista estäviä tai rajoittavia 
vaikutuksia. Toisaalta maksuilla voidaan kohdentaa osa kustannuksista palvelun tilaajalle 
sekä mahdollisesti ehkäistä jossain määrin ilmeisen perusteettomien asioiden vireillepano. 
Säännökset maksuvelvollisuudesta vapauttamisesta mahdollistavat yksittäistapauksellisten 
erityistekijöiden huomioon ottamisen.  
 
Mietinnön luvussa 8.6 on tuotu esiin eräitä yksityiskohtia, joita saattaa olla syytä arvioida 
tuomioistuinmaksulainsäädäntöä tarkistettaessa. Osin nämä liittyvät siihen, että muun lain-
säädännön muutosten yhteydessä on syytä varmistaa ja huolehtia siitä, että tuomioistuin-
maksulain 6 ja 7 §:ään sisältyvät pitkät ja jossain määrin monimutkaiset luettelot muodos-
tavat johdonmukaisen kokonaisuuden. Toisaalta työryhmä on myös katsonut, että ylimää-
räisten muutoksenhakemusten ja valituslupahakemusten käsittelystä perittävän oikeuden-
käyntimaksun suuruuden määräytymisperusteita on syytä arvioida uudestaan. 
 
Korkeimpaan oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdään vuosittain suuri määrä 
ylimääräisiä muutoksenhakemuksia, joista vain suhteellisen pieni osa hyväksytään. Lukui-
sat muutoksenhakemukset ovat ilmeisen perusteettomia, minkä ohella esiintyy suorastaan 
tämän oikeuskeinon väärinkäyttöä. Vaikka ylimääräisten muutoksenhakemusten käsittelys-
sä voidaan käyttää tai on suunnitteilla tavanomaista suppeampia kokoonpanoja, aiheutuu 
hakemusten käsittelystä kokonaisuutena ottaen runsaasti työtä, mikä myös hidastaa muiden 
asioiden käsittelyä.  
 
Työryhmässä ovat olleet esillä myös valituslupa-asioissa perittävän oikeudenkäyntimaksun 
perusteet. Jos valituslupahakemus hylätään, on maksu nykyisen pääsäännön mukaan vain 
puolet siitä maksusta, joka peritään myönnettäessä valituslupa. Vaikka valituslupahake-
muksen hylkääminen etenkin korkeimmassa oikeudessa noudatettavassa menettelyssä ai-
heuttaa yleensä vähemmän kustannuksia kuin asia, jossa lupa myönnetään, eräät muut nä-
kökohdat voisivat perustella myös sitä, että valituslupahakemuksen hylkäämiseen johtavas-
ta käsittelystä perittäisiin täysi oikeudenkäyntimaksu.  
 
Ensinnäkin valituslupa-asian käsittelystä aiheutuu korkeimmissa oikeuksissa joka tapauk-
sessa merkittäviä kustannuksia. Toiseksi oikeusturvanäkökulmasta voidaan kyseenalaistaa 
se, että valituslupahakemuksen hyväksyminen johtaa suurempaan maksuun kuin luvan 
hylkääminen. Tähän liittyen voidaan lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että valitusluvan 
myöntäminen johtaa usein sellaiseen päätökseen, jolla on yleisempää merkitystä ja asian 
saattaminen ylimpään oikeusasteeseen edistää täten oikeuskäytännön kehitystä. Kolman-
neksi voidaan tuoda esiin se, että valituslupajärjestelmän toimivuus rakentuu osaksi myös 
siihen, että asianosaiset ja heidän asiamiehensä harkitsevat huolellisesti valituslupahake-
muksen tekemistä ottaen huomioon siihen liittyvät erityispiirteet. 
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Työryhmä esittää harkittavaksi, että oikeudenkäyntimaksulla ohjattaisiin nykyistä tehok-
kaammin ylimääräisen muutoksenhaun asianmukaiseen ja harkittuun käyttämiseen. Tämä 
voisi merkitä muun ohessa, että hylätystä hakemuksesta perittäisiin täysi oikeudenkäynti-
maksu. Myös valituslupahakemusten käsittelystä perittävän oikeudenkäyntimaksun suu-
ruuden määräytymisperusteita on syytä arvioida uudestaan. 
 
Tuomioistuinlaitoksen maksullista toimintaa on käsitelty mietinnön luvussa 8. Työryhmän 
ehdotusten ja kannanottojen tarkemmat perustelut ovat jaksossa 8.6. 

1.4.2 Oikeusapu 

Selvitettyään oikeusaputoimistojen maksullista toimintaa työryhmä toteaa, että oikeusavus-
ta perittävien maksujen perusteisiin ei eräitä yksityiskohtia lukuun ottamatta ole tarvetta 
ehdottaa muutoksia. 
 
Oikeusaputoimistojen maksullista toimintaa on käsitelty tarkemmin mietinnön luvussa 10. 

1.5 Kriminaalipolitiikkaan liittyvät maksut 

1.5.1 Syyttäjäntoimi 

Syyttäjäntoimen luonteesta johtuen syyttäjälaitoksen toiminta on pääosin maksutonta. 
Koska syyttäjäntoimessa huolehditaan yhteiskunnan yleisen edun turvaamisesta, ei toimin-
taan liity sitä tilaaja-tuottaja –asetelmaa, joka on maksujen asettamisen taustalla. Syyttäjä-
laitoksessa suoritteiden maksullisuus koskee tästä syystä pyynnöstä annettavien todistusten 
ja jäljennösten luovuttamista sekä syyttäjäviranomaisten suorittamia kaupanvahvistuksia. 
 
Syyttäjälaitoksen maksullista toimintaa on kuvattu mietinnön luvussa 9. 

1.5.2 Vankeinhoito 

Vankeinhoidolle laissa säädettyjen vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti on vangeille 
järjestetty vankiloissa toimintaa, jota ovat opiskelu, työtoiminta ja erilaiset kuntouttavat 
toimintaohjelmat. Vankien työtoiminnassa tuotetaan muun muassa erilaisia maksullisia 
maa- ja metsätalouden sekä puusepän- ja metalliteollisuuden tuotteita, joita markkinoidaan 
valtion ja kuntien laitoksille sekä elinkeinoelämälle tai myydään suoraan kuluttajille vanki-
lamyymälöiden kautta. 
 
Vankien työtoiminnassa tuotettujen suoritteiden maksullisuus ja hinnoittelu perustuvat 
nykyään maksuperustelakiin. Talousarviossa on myönnetty vuosittain hintatukea hintojen 
alentamiseksi, sillä työtoiminnassa aiheutuvat kustannukset eivät muutoin mahdollistaisi 
maksuperustelain mukaista suoritteiden markkinahinnoittelua. Maksuperustelakia koske-
van hallituksen esityksen (HE 176/1991 vp) mukaan lain yhtenä tavoitteena oli ottaa käyt-
töön liiketoiminnan periaatteet valtion maksullisessa toiminnassa siten, että taloudellinen 
tulosvastuu toteutuisi varsinkin liiketoiminnan luonteisessa maksullisessa toiminnassa. 
Edelleen hallituksen esityksen mukaan suoritteiden liiketaloudellista hinnoittelua tarkastel-
taisiin kannattavuusvaatimuksen näkökulmasta tarkoittaen, että tuotoilla tulisi kattaa vähin-
tään toiminnan kustannukset ja toimintaan oman pääoman ehdoin sijoitetulle pääomalle 
asetettava tuottovaade. Hinnoittelussa otettaisiin kustannusten ohella huomioon myös ky-
syntä ja kilpailu. 
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Työryhmän mielestä vankien työtoiminnan suoritetuotanto eroaa olennaisesti niistä perus-
teluista, joita maksuperustelain valmistelun yhteydessä on esitetty liiketaloudellisin perus-
tein määriteltävästä toiminnasta. Työtoiminnan pääasiallisena tarkoituksena ei ole tuottaa 
tehokkaasti myyntiin tarkoitettuja suoritteita vaan työtoiminnan järjestäminen on yksi kei-
no, jolla voidaan pyrkiä vankeinhoidollisten tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä lähtökoh-
dat ja tavoitteet huomioon ottaen työtoiminta ei voi olla kilpailukykyistä vastaavan yritys-
sektorin toiminnan kanssa. 
 
Työryhmä katsoo, että vankien työtoiminnan tarkoitusperiaatteet eivät mahdollista maksu-
perustelain tarkoittamaa liiketaloudellista hinnoittelua. Markkinaehtoisesti harjoitettuun 
suoritetuotantoon liittyvän hintatukimenetelmän soveltaminen ei myöskään välttämättä ole 
tässä yhteydessä perusteltua. Hintatuen asemasta määrärahaa voitaisiin osoittaa työtoi-
mintaan käytettäväksi toimintamenoista. Työtoiminnan suoritteiden hinnoittelussa voisi 
siten olla perusteltua, että siihen ei enää sovellettaisi maksuperustelakia vaan maksujen 
määräytymisperusteista säädettäisiin erikseen muussa laissa. Suoritteiden maksullisuus- ja 
hinnoitteluperusteita säädettäessä tulisi ottaa huomioon myös kilpailuoikeudelliset näkö-
kohdat. 
 
Vankeinhoitolaitoksen laitosmyymälöissä myytävien tuotteiden hinnoittelusta säädetään 
maksuperustelain mukaan oikeusministeriön maksuasetuksen 4 §:ssä. Hinnoittelusäännök-
sen mukaan tuotteet hinnoitellaan siten, että niistä peritään hankintahinta lisättynä rahti- ja 
muilla vastaavilla menoilla. Vastaavasti voidaan käyttää hankintahintojen perusteella vah-
vistettua vakiohintaa tai viranomaisen vahvistamaa myyntihintaa. Hinnoittelussa ei oteta 
tällöin huomioon myymälätoiminnan tila- tai henkilöstökustannuksia. Maksuperustelain 7 
§:ssä säädetään, että suoritteet tulee hinnoitella liiketaloudellisin perustein tai, jos viran-
omaisella on suoritteen tuottamiseen tosiasiallinen yksinoikeus, suorite saadaan hinnoitella 
omakustannusarvoonsa. 
 
Työryhmä katsoo, että laitosmyymälätuotteiden hinnoittelu ei vastaa maksuperustelain 7 
§:ssä tarkoitettujen muiden kuin julkisoikeudellisten suoritteiden hinnoittelussa käytettäviä 
perusteita. Maksuperustelakia ei tällöin voida soveltaa laitosmyymälätuotteiden hinnoitte-
lussa vaan hinnoitteluperusteista olisi säädettävä erikseen muussa laissa. 
 
Vankimielisairaalassa sekä Vantaan vankilan psykiatrisella sairaalaosastolla tehdään rikok-
sesta syytetyille mielentilatutkimuksia, joiden tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kat-
tamiseksi peritään maksu lääninhallitukselta. Kyseessä on tilanne, jossa suoritteen tilaajana 
on toinen valtion viranomainen eikä suoritetta tarjota valtionhallinnon ulkopuolisille. Mak-
superustelaki ei tällöin ole sovellettavissa maksun määräytymisperusteena, sillä maksupe-
rustelaki koskee lähtökohtaisesti yksityisen ja viranomaisen välistä suhdetta.  
 
Työryhmä katsoo, että mielentilatutkimuksista perittävistä maksuista ei ole perusteltua 
säätää maksuperustelain nojalla annetulla oikeusministeriön asetuksella, vaan toiminnan 
rahoitukseen liittyvistä menettelyistä tulisi sopia muulla tavoin osapuolina olevien viran-
omaisten kesken. 
 
Vanki voi pyytää vankilaa kopioimaan sellaisia asiakirjoja, jotka vangilla on hallussaan. 
Tällöin vankila perii maksuperustelain mukaisen maksun suorittamistaan palveluista. Kos-
ka kopioitavat asiakirjat eivät ole viranomaisen omia asiakirjoja, ei kyseessä ole sellainen 
julkisoikeudellinen suorite, jota tarkoitetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-



 

 

27

tun lain (621/1999) 34 §:ssä. Sekä veroviranomainen että Eduskunnan apulaisoikeu-
sasiamies ovat katsoneet, että tällaisessa tapauksessa eivät myöskään täyty liiketaloudelli-
sen toiminnan tunnusmerkit, sillä vankila ei toimi kilpailuolosuhteessa. Vangilla ei useim-
missa tapauksissa ole mahdollisuutta valita, mistä tilata suorite. 
 
Työryhmä katsoo, että vankien omien asiakirjojen jäljennösten osalta suoritteen tuottami-
sen voitaisiin katsoa tapahtuvan maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilan-
teessa, jossa viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus suoritteen tuottamiseen Tällaisen 
monopolisuoritteen maksun suuruus voidaan maksuperustelain mukaan määrätä siten, että 
se vastaa suoritteen omakustannusarvoa. Suoritteesta ei nykyisen käytännön mukaisesti ole 
peritty vangilta arvonlisäveroa. Vankien hallussa olevien asiakirjojen kopioinnista tulisi 
määrätä yhtenäiset omakustannusarvoon perustuvat maksut. 
 
Vankeinhoitolaitoksen maksullista toimintaa on käsitelty mietinnön luvussa 7. Työryhmän 
kannanottojen ja ehdotusten tarkemmat perustelut on esitetty jaksossa 7.5. 

1.6 Maksuhäiriöiden hoitamiseen liittyvät maksut (ulosottotoimi) 

Ulosottotoimen suoritteista perityt maksut perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) 
sekä vastaavaan asetukseen (35/1995). Suurin osa ulosottomaksutuloista koostuu rahasaa-
tavien perinnän yhteydessä velallisen maksamista taulukkomaksuista. Taulukkomaksun 
suuruus riippuu saatavasta maksettavan rahamäärän suuruudesta. Lisäksi osa rahasaatavan 
perinnän aiheuttamista kustannuksista on kohdistettu maksujen muodossa velkojille. Vel-
koja maksaa tilitysmaksun onnistuneesta rahasaatavan perinnästä ja käsittelymaksun epä-
onnistuneesta perinnästä.  
 
Ulosottomaksujen oikeudenmukaista kohdentumista sekä erilaisissa tilanteissa olevien 
velallisten että velkojien välillä on pyritty lisäämään viimeisimmissä lainsäädäntöhank-
keissa. Asianosaisten oikeusturvan ja ulosottolaitoksen kilpailukyvyn näkökulmista katsoen 
on tärkeää, että ulosottolaitosta koskevissa kehittämistoimenpiteissä otetaan jatkossakin 
erityisesti huomioon maksujen oikeudenmukaisen jakaantumisen turvaaminen. 
 
Ulosottolaitoksen toiminnan ohjauksen näkökulmasta suoritekohtainen kustannusten tar-
kastelu ei välttämättä ole tarkoituksenmukaisinta. Taulukko- ja tilitysmaksut eivät ole si-
doksissa niiden tuottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin vaan velallisen maksamaan ra-
hamäärään. Lisäksi suoritteisiin kohdistetut työmäärät vaihtelevat laajasti, osa asioista hoi-
detaan alusta loppuun täysin elektronisesti, kun taas osa asioista vaatii runsaasti ulosotto-
henkilöstön aikaa ja toimenpiteitä. 
 
Ulosottolaitoksen kustannusvastaavuutta voisi olla suoritetasoa luonnollisempaa tarkastel-
la makrotasolla, jolloin kokonaismaksutuloja peilattaisiin ulosoton kokonaiskustannuksiin. 
 
Ulosottolaitoksen maksullista toimintaa on käsitelty mietinnön luvussa 11. Työryhmän 
ehdotusten ja kannanottojen tarkemmat perustelut ovat jaksossa 11.9. 
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1.7 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta ja hallinnointi 

1.7.1 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Oikeusministeriön hallinnonalalla on sisäistä laskentatoimea kehitetty toimintoperusteisen 
kustannuslaskentamallin mukaan. Siinä on työajanseurannan toteuttaminen yksi keskeinen 
osa kustannuslaskennan käyttöönottoa. Oikeusministeriön toimintolaskentajärjestelmä 
(TARMO) otettiin käyttöön asteittain tammi-maaliskuussa 2003. Keskitetysti ministeriössä 
hoidettavalla toimintolaskentajärjestelmällä tuotetaan nykyisin laskelmat ja raportit hallin-
to-, hovi- ja käräjäoikeuksien, työtuomioistuimen, ulosotto- ja syyttäjälaitoksen, oikeus-
aputoimistojen sekä oikeusrekisterikeskuksen, tietosuojavaltuutetun toimiston ja oikeushal-
linnon tietotekniikkakeskuksen maksullisesta toiminnasta.  
 
Vuoden 2004 alusta järjestelmän osana oleva työajanseurantasovellus on ollut käytössä 
lähes puolella oikeusministeriön tiliviraston henkilöstöstä, muun muassa kaikissa käräjäoi-
keuksissa. Oikeusministeriö on päättänyt, että 1.1.2005 alkaen työajanseuranta laajenee 
koskemaan kokonaisuudessaan ministeriötä, Valtakunnansyyttäjänvirastoa, kaikkia syyttä-
jänvirastoja ja –osastoja sekä kaikkia oikeusaputoimistoja. Myös Rikosseuraamusvirasto 
on perustanut työryhmän valmistelemaan oikeusministeriön toimintolaskennan käyttöönot-
toa rikosseuraamusalalla vuosien 2005-2006 aikana. 
 
Maksullisen toiminnan kustannuslaskentaa on kuvattu tarkemmin mietinnön jaksossa 4.4. 

1.7.2 Maksullisen toiminnan budjetointi, tavoitteenasetanta ja raportointi 

Maksullisen toiminnan budjetoinnissa tulee noudattaa niitä menettelyjä ja määräyksiä, joita 
sisältyy talousarviolain (423/1998) ja –asetuksen (1243/1992) nojalla annettuun valtiova-
rainministeriön määräykseen toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten 
laadinnasta (TM 0402; 31.3.2004).  
 
Tulosohjausprosessissa tulee huolehtia siitä, että myös maksulliselle toiminnalle on laadittu 
sitä kuvaavat mittarit ja laskelmat, joiden avulla asetetaan maksullisen toiminnan tulosta-
voitteet. Tavoitteista raportoidaan vuosittain toimintakertomuksissa. Talousarvioasetuksen 
65 §:n mukaan tiliviraston tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen tulee sisältää 
muun muassa maksullisen toiminnan tulosta ja kannattavuutta sekä niiden kehitystä koske-
vat tärkeimmät tiedot. Valtiokonttori on antanut määräyksen kustannusvastaavuuslaskel-
man laatimisesta (21.10.2003; Dnro 278/03/v447/531/2003). 

1.7.3 Maksusäädösten valmistelu 

Maksusäädösten valmistelussa tulee noudattaa hyvää lainsäädäntötapaa. Muutokset mak-
susäädöksiin tulee tehdä tarvittaessa sekä maksujen suuruudet tarkistaa määräajoin, enin-
tään kolmen vuoden välein. Maksusäädösten valmistelussa tulee kiinnittää huomiota talou-
dellisten vaikutusten selkeään ja riittävään esittämiseen. Maksuja tarkistettaessa tulee var-
mistaa, että suoritteiden hinnoittelu perustuu oikeisiin kustannustietoihin ja että hinnoitte-
luperusteet ovat läpinäkyviä. Maksuja koskevista muutoksista on tiedotettava riittävän 
ajoissa. 
 
Maksullisen toiminnan hallinnointia on käsitelty mietinnön luvussa 12. 
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2 JOHDANTO 

2.1 Toimeksiannon taustaa 

Suomen perustuslain 81 §:n 2 momentin mukaan valtion viranomaisten virkatoimien, pal-
velujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista 
säädetään lailla. Valtion maksuperustelaki (150/1992) on valtion virastojen ja laitosten 
maksullista toimintaa sääntelevä yleislaki. Erityismaksulaeilla säädetään niiden suorittei-
den maksuista, joiden maksullisuus- ja hinnoitteluperiaatteet poikkeavat olennaisesti mak-
superustelaista. 
 
Oikeusministeriön hallinnonalan maksullista toimintaa sääntelevät valtion yleisen maksu-
perustelain lisäksi useat erilliset maksulait. Tärkeimpänä perusteena erityismaksulakien 
säätämiselle ovat olleet oikeusturvaan liittyvät näkökohdat. Oikeusministeriön toimialaan 
kuuluvien virastojen ja laitosten toiminnassa tuotettavien suoritteiden maksullisuudessa ja 
hinnoittelussa käytetyt periaatteet ovat monilta osin sekä toisistaan että valtion yleisestä 
maksuperustelaista poikkeavia. 
 
Oikeusministeriö asetti 29.10.2003 työryhmän muodostamaan oikeusministeriön hallin-
nonalan maksustrategian (OM 20/013/2003). Maksustrategian muodostamisen tarkoitukse-
na on laatia kuvaus hallinnonalalla tuotettavista maksullisista suoritteista sekä määritellä 
hallinnonalan maksulliseen toimintaan liittyvät periaatteet ja tavoitteet. Maksustrategian 
linjauksilla pyritään myös varmistamaan suoritteista perittäviä maksuja koskevan lainsää-
dännön lainmukainen ja oikea soveltaminen. Maksustrategian tavoitteena on selkeyttää, 
yhtenäistää sekä perustella oikeusministeriön hallinnonalalla toteutettavaa maksupolitiik-
kaa. 

2.2 Työryhmän tehtävät ja työskentely 

Toimeksiantonsa mukaan työryhmän tehtävänä on ollut erityisesti 
 
1. Kartoittaa hallinnonalan toiminnassa tuotettavat suoritteet niiden maksullisuuden kan-
nalta sekä maksullisessa toiminnassa sovellettavat hinnoitteluperiaatteet. 
 
2. Arvioida hallinnonalalla käytössä olevia kustannuslaskennan menetelmiä. 
 
3. Laatia ehdotukset hallinnonalan toiminnassa noudatettavista maksullisuus- ja hinnoitte-
luperiaatteista. 
 
4. Tehdä ehdotukset hallinnonalan maksusäädösten valmistelussa sekä soveltamisessa 
noudatettaviksi yleisiksi periaatteiksi. 
 
Tämän lisäksi työryhmän tuli arvioida maksuja koskevaa säädöstasoa ottaen huomioon, 
että yksilön oikeusturvaan vaikuttavista seikoista on yleensä säädettävä lailla sekä vertailla 
EU-maissa käytössä olevien oikeudenkäyntimaksujen suuruustasoa ja niiden perusteluja. 
Työryhmän tuli myös selvittää, mitä mahdollisuuksia on yhtenäistää hallinnonalan maksuja 
koskevia säädöksiä ja suoritteiden hinnoitteluperusteita sekä selkeyttää maksulakien ja –
asetusten sisältöä. Lisäksi työryhmän tuli arvioida ja laatia ehdotukset hallinnonalalla so-
vellettavista maksullisen toiminnan seuranta- ja raportointimenettelyistä. 
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Työryhmä on kokoontunut 36 kertaa. Työskentelynsä aikana työryhmä on selvittänyt yksi-
tyiskohtaisesti oikeusministeriön hallinnonalan toiminnassa tuotettavat suoritteet sekä käy-
nyt läpi niistä perittäviä maksuja koskevat säännökset sekä hallinnonalalla käytössä olevat 
maksullisen toiminnan kustannuslaskennan menetelmät. Lisäksi työryhmä on perehtynyt 
valtionhallinnossa yleisesti sovellettaviin maksullisen toiminnan periaatteisiin. Työryhmä 
on hankkinut Ruotsin, Norjan ja Tanskan tuomioistuinlaitosten keskushallinnoilta tietoja 
näiden maiden yleisten tuomioistuinten riita-asioissa perittävistä maksuista. 
 
Työryhmä on kuullut kokouksissaan eräiden virastojen edustajia niin kuin mietinnön alussa 
olevasta luovutuskirjeestä tarkemmin ilmenee. 
 
Työryhmä on hyödyntänyt työssään liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalous-
ministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön julkaisemia hallin-
nonalojensa maksupolitiikkamuistioita samoin kuin poliisin maksupolitiikkatyöryhmän 
muistiota. Niin ikään työryhmällä on ollut käytössään eräitä muita valtionhallinnon mak-
sullista toimintaa koskevia julkaisuja, kuten Valtion maksullinen toiminta ja tietoyhteiskun-
ta (Selvitystyö, VM 2003), Hallinnon sisäisten tietoluovutusten hinnoittelu (VM 16/2003), 
Yhteisrahoitustyöryhmän muistio (VM 19/2003), Julkisuusperiaate ja viranomaisten asia-
kirjojen maksullisuus (OM 2004:10), Hallinnon sisäisten tietoluovutusten maksukäytännöt 
(VM 11/2004) sekä Valtiokonttorin julkaisemat valtion maksullista toimintaa koskevat 
selvitykset vuosilta 2000-2003. 

2.3 Mietinnön käsitteitä ja rajauksia 

Maksullisella toiminnalla tarkoitetaan maksulainsäädännön mukaisesti valtion viranomai-
sen perimiä maksuja yksilöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä sekä toisilta viranomaisilta. Mak-
suja peritään valtion viranomaisen suoritteista, joilla tarkoitetaan virkatoimia, tuotettuja 
tavaroita ja palveluja sekä muuta toimintaa, joiden tuottaminen perustuu asiakkaan pyyn-
töön tai tilaukseen. Toiselta valtion viranomaiselta maksuja peritään vain tilivirastojen vä-
lillä. Maksulliseen toimintaan eivät sisälly vero- ja sakkotuotot, valtiolle maksettavat kus-
tannusten korvaukset, pelkästään valtion viranomaisten välinen suoritetuotanto eikä yhteis-
rahoitteinen toiminta. Edellä mainitun mukaisesti esimerkiksi tuomioistuinten osalta mie-
tinnössä käsitellään niitä maksuja, joita tuomioistuinten tuottamista suoritteista peritään 
valtiolle. Sen sijaan mietinnössä ei käsitellä muita oikeudenkäyntikustannuksia, joita ai-
heutuu yksityiselle tuomioistuinmenettelystä (kuten vastapuolen oikeudenkäyntikulujen 
korvaukset tai oman avustajan asianajopalkkiot). 
 
Maksujen määräytymisperusteella tarkoitetaan lakia, asetusta tai päätöstä, jolla maksujen 
perusteista ja suuruudesta on säädetty tai päätetty. Suoritteiden maksullisuus ja sen perus-
teet tarkoittavat sitä, määritelläänkö suorite maksulliseksi vai maksuttomaksi ja millä pe-
rustein. Suoritteen hinnoitteluperiaatteet ja –perusteet koskevat sitä kysymystä, mikä on 
asetetun maksun suuruus. 
 
Suoritteen omakustannusarvo tarkoittaa suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvia koko-
naiskustannuksia. Maksullisen toiminnan kustannuslaskennalla tarkoitetaan kustannusten 
laskentaa suoritteen omakustannusarvon selvittämiseksi. Kustannusvastaavuus kuvaa suo-
ritteen omakustannusarvon ja suoritteesta perittävän maksun välistä suhdetta. 
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3 VALTIONHALLINNON MAKSULLINEN TOIMINTA 

3.1 Valtionhallinnon maksupolitiikan ja maksullisen palvelutoiminnan tavoitteet 

Valtionhallinnossa muodostettujen maksupoliittisten selvitysten tarkoituksena on edistää 
valtion maksuperustelain sekä erityismaksulainsäädännön sallimien maksullistamis- ja 
hinnoitteluperiaatteiden soveltamista viranomaisten suoritetuotantoon. Maksupolitiikan 
linjauksella pyritään johdonmukaistamaan maksullistamis- ja hinnoittelukäytännöt sekä 
hallinnonalojen sisällä että koko valtionhallinnossa ja tällä tavoin turvaamaan yhtenäinen 
kohtelu maksuperusteiden soveltamisessa ja maksujen määräämisessä. 
 
Valtion palvelutuotannon tehokkuutta on pyritty parantamaan tulosohjauksen avulla. Tu-
losohjauksen periaatteisiin kuuluu toimivallan siirtäminen hallinnossa alaspäin tasolle, 
jolla toiminta suoritetaan. Virastoille asetetaan tulostavoitteet sekä vastuu niiden toteutta-
misesta. Palvelutoiminnan maksullistamisella on katsottu olevan vaikutuksia, jotka edistä-
vät tuloksellisuuteen tähtääviä pyrkimyksiä. Taloudellinen tulosvastuu korostuu liiketoi-
minnan luonteisessa toiminnassa, jossa asianomainen viranomainen päättää itse liiketoi-
minnan periaatteiden mukaisesta hinnoittelusta sekä tuotannon asiakaslähtöisestä uudista-
misesta. Maksullisuus vaikuttaa myös toiminnan ohjattavuuteen, kun toiminnasta ja sen 
tuloksista saadaan määrällistä ja yhteismitallista tietoa. 
 
Maksu on vastike, joka peritään välittömänä korvauksena viranomaisten tuottaman palve-
lun tai muun suoritteen saajalta tai käyttäjältä. Maksullisuus vaikuttaa sekä asiakkaan että 
maksullista toimintaa harjoittavan yksikön käyttäytymiseen. Kun asiakas joutuu suoritteen 
saadakseen tekemään taloudellisia uhrauksia, voidaan olettaa asiakkaan harkitsevan perus-
teellisemmin suoritteen tarpeellisuutta ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällöin myös kiinnostus 
suoritteen laatuun sekä palvelutasoon kasvaa. Myös maksullista toimintaa harjoittava yk-
sikkö on riippuvainen suoritteidensa menekistä, jolloin syntyy paineita kehittää myös toi-
minnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 
 
Valtion yleistä maksuperustelakia koskevan hallituksen esityksen (HE 176/1991 vp) mu-
kaan maksullisuutta harkittaessa tulisi aina selvittää, onko kohtuullista ja oikeudenmukais-
ta, että suoritteen tuottamiskustannuksiin osallistuvat kaikki veronmaksajat vai onko oike-
ampaa, että suoritteen vastaanottaja itse vastaa sen kustannuksista. Suoritemaksujen peri-
misellä vastuu viranomaiselle aiheutuneista suoritekustannuksista kohdistuu verotusta tar-
kemmin menon aiheuttajalle eli suoritteen tilaajalle. 
 
Kysymys siitä, onko julkisen vallan tuottama suorite maksullinen vai ei ja mikä on maksun 
suuruus, on usein tärkeä yhteiskuntapoliittinen ratkaisu. Tähän liittyy myös kysymys siitä, 
mikä on julkisen sektorin laajuus suhteessa muun muassa yksityiseen yritystoimintaan. 

3.2 Maksullista toimintaa koskevat säädökset 

Valtion toiminnassa tuotettavista suoritteista perittävistä julkisista maksuista on perussään-
nös perustuslain 81 §:ssä. Pykälässä edellytettyjä täytäntöönpanosäädöksiä ovat valtion 
maksuperustelaki (150/1992) sekä eräät maksuja koskevat erityslait. Näiden lakien nojalla 
on annettu asetuksia ja edelleen normipäätöksiä. Lisäksi maksullisen toiminnan hallinnoin-
tia ohjaavat käytännössä muun muassa talousarviolain ja -asetuksen säännökset sekä val-
tiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräykset ja ohjeet. 
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Valtion yleinen maksuperustelainsäädäntö ei koske kuntien eikä Ahvenanmaan maakunnan 
julkisia maksuja. 

3.2.1 Perustuslaki 

Maksujen perintää koskeva perussäännös sisältyi jo vuonna 1919 vahvistetun hallitusmuo-
don 62 §:n säännökseen. Valtion maksuperustetoimikunnan mietinnön (KM 1972:B5) mu-
kaan säännös varmisti sen, että valtio voi asettaa perittäväksi maksuja vain eduskunnan 
hyväksymissä tapauksissa ja sen suuruisina kuin eduskunnan vahvistamat perusteet sen 
sallivat. Tämä turvaa kansalaisia hallintoviranomaisten muutoin mahdollisesti asettamia 
kohtuuttomia maksuja vastaan. Hallitusmuodon valtiontaloutta koskeva luku uudistettiin 
vuonna 1991, jolloin myös maksuja koskeva säännös muotoiltiin sellaiseksi kuin se on 
nykyisessä Suomen perustuslain 81 §:ssä. Perustuslain 81 §:n 2 momentin mukaan valtion 
viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen 
suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla. 

3.2.2 Maksuperustelaki 

Yleinen maksuperustelaki säädettiin ensimmäisen kerran vuonna 1973 (Valtion maksupe-
rustelaki, 980/1973). Valtion maksuperustetoimikunnan mietinnön (KM 1972:B5) mukaan 
maksuperustelain tavoitteena oli yhtenäistää maksuperusteiden aikaansaamista mahdolli-
simman yksinkertaisin lainsäädännöllisin keinoin. Ongelmana oli aikaisemmin ollut, että 
valtion virastojen, laitosten ja viranomaisten tuottamien suoritteiden maksullisuuden järjes-
tely ja hinnoittelu olivat epäyhtenäisiä. Lakeja oli runsaasti ja eräin osin maksujen perintää 
koskevat lait jopa puuttuivat. Maksuperusteet sisältävään yleisluonteiseen lakiin sisällytet-
tiin myös säännökset siitä, milloin omakustannusarvoon perustuvasta hinnoittelusta oli 
mahdollista poiketa. 
 
Maksuperustelaki uudistettiin perustuslakien valtiontaloussäännösten muutosten yhteydes-
sä vuonna 1992. Hallituksen esityksen (HE 176/1991 vp) mukaan maksuperustelailla pyrit-
tiin perustuslain pykälän tarkempaan määrittelyyn sekä muun lainsäädännön ja maksullisen 
toiminnan toimivallan selkeyttämiseen. Lisäksi pyrkimyksenä oli taloudellisen tulosvas-
tuun merkitystä korostamalla ottaa käyttöön liiketoiminnan periaatteita etenkin liiketoi-
minnan luonteisessa maksullisessa toiminnassa. Laissa korostuu erityisen voimakkaana 
fiskaalinen intressi eli lisätulojen saaminen valtiolle. 
 
Nykyisen valtion maksuperustelain mukaan pääsääntö on, että suoritteet ovat maksullisia, 
jollei maksuttomuudelle ole erityistä syytä. Suoritteen tulee olla maksullinen etenkin sil-
loin, kun myös muu kuin valtion viranomainen tuottaa sitä tai siihen verrattavaa suoritetta 
maksullisena tai kun suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimin-
taan. 
 
Maksuperustelain 12 a §:n mukaan maksuperustelain yhdenmukaiseksi soveltamiseksi val-
tiovarainministeriö voi antaa ohjeita suoritteiden maksullistamiseen sekä hinnoitteluun 
sovellettavista yleisistä periaatteista samoin kuin muistakin valtion maksuperustelain ylei-
seen hallinnointiin liittyvistä menettelytavoista. Tätä yleisohjausvaltuutusta valtionvarain-
ministeriö on käyttänyt yhden kerran euroon siirtymisen yhteydessä. 
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3.2.3 Erityismaksulainsäädäntö 

Valtion maksuperustelakia säädettäessä tavoitteena oli säätää maksuja koskeva yleislaki, 
joka olisi soveltunut mahdollisimman monille viranomaisille. Suoritehinnoittelu perustuu 
kuitenkin useissa tapauksissa erityislainsäädännössä oleviin maksusäännöksiin, joiden hin-
noitteluperiaatteet poikkeavat maksuperustelain yleisistä periaatteista. Useimmiten eri-
tyismaksulainsäädännön taustalla ovat voimakkaat yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, joiden 
toteutumista maksuperustelaissa ei ole katsottu mahdolliseksi tai perustelluksi. Näissä ta-
pauksissa on useimmiten olemassa myös suoritteiden tuottamisperiaatteita koskevaa erillis-
tä lainsäädäntöä. Myös kansainväliset sopimukset ja EU-lainsäädäntö rajoittavat maksupe-
rustelain soveltamista eräissä tapauksissa. 

3.2.4 Kilpailunrajoituslaki 

Markkinasuoritteiden hinnoittelussa voivat tulla otettaviksi huomioon kilpailunrajoituksista 
annetun lain (480/1992) säännökset, jos viranomainen toimii sanotussa laissa tarkoitettuna 
elinkeinoharjoittajana. Maksuperustelain 7 §:n 3 momentissa (961/1998) säädetään, että 
määräävässä markkina-asemassa suoritteita tuottavan viranomaisen on otettava suorittei-
den hinnoittelussa huomioon kilpailunrajoituksista annetun lain määräävän markkina-
aseman väärinkäyttöä koskevat säännökset. Hallituksen esityksen 203/1998 vp yksityis-
kohtaisissa perusteluissa lausutaan, että edellä mainittu säännös on luonteeltaan selkeyttävä 
eikä se muuttaisi kilpailunrajoituksista annettua lakia. 

3.2.5 Talousarviolaki ja –asetus 

Valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja asetuksessa (1243/1992) säädetään 
muun muassa maksulliseen palvelutoimintaan liittyvien laskenta- ja seurantajärjestelmien 
toteuttamisesta, maksullisen toiminnan kannattavuuden seurannasta sekä raportoinnista 
tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa. Näiden säädösten nojalla on annettu muun mu-
assa valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioeh-
dotusten laadinnasta (TM 0402; 31.3.2004), joka sisältää maksullista toimintaa koskevia 
erityismääräyksiä. 

3.3 Maksullinen toiminnan suoritteet 

3.3.1 Julkisoikeudelliset suoritteet 

Valtion maksuperustelaki jakaa virastojen ja laitosten maksulliset suoritteet julkisoikeudel-
lisiin suoritteisiin ja muihin suoritteisiin. Myös erityismaksulakien suoritteet ovat luonteel-
taan joko julkisoikeudellisia tai muita suoritteita. Julkisoikeudellisia ovat suoritteet, joiden 
kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen ja joiden tuottamiseen viranomaisella on tosiasialli-
nen yksinoikeus. Tällaisessa valtion yksinoikeudeksi säädetyssä suoritetuotannossa on ky-
symys julkisen vallan käyttämisestä, jolloin laillisesti toimiakseen kansalaisen on hankitta-
va jokin valtion viranomaisen tuottama suorite (kysyntäpakko). 
 
Julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen 
tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli suoritteen omakustan-
nusarvoa. Valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) mukaan suoritteen omakustannusar-
voon luetaan suoritteen tuottamisesta aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi suoritteen 
tuottamisen aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista. Maksu voidaan 
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määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan 
perimättä, jos siihen on perusteltua syytä esimerkiksi terveydenhoitoon, oikeudenhoitoon, 
koulutustoimintaan tai muihin sosiaalisiin syihin liittyen. Erityisestä syystä saadaan maksu 
määrätä myös omakustannusarvoa korkeammaksi. 

3.3.2 Muut suoritteet 

Muiden kuin julkisoikeudellisten maksullisten suoritteiden hinnoittelussa maksuperustelaki 
tuntee kaksi eri hinnoitteluperiaatetta: monopolisuoritteiden hinnoittelun ja varsinaisen 
liiketaloudellisen hinnoittelun. 
 
Monopolisuoritteet ovat suoritteita, joiden tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen 
yksinoikeus eli käytännössä suoritteille ei löydy vastinetta tai kilpailijaa vapailta markki-
noilta. Suoritteiden kysyntä ei kuitenkaan perustu lakiin tai asetukseen kuten julkisoikeu-
dellisten suoritteiden kohdalla. Monopolisuoritteesta perittävä maksu saadaan määrätä 
myös niin, että se varsinaisen liiketaloudellisen hinnoittelun sijasta vastaa suoritteen oma-
kustannusarvoa. Monopolisuoritteita ovat esimerkiksi viranomaisten laatimat julkaisut ja 
selvitykset. 
 
Muut markkinasuoritteet kuin monopolisuoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. 
Virasto voi antaa liiketaloudellisia alennuksia ja hinnoitella muutenkin kysynnän ja kilpai-
lutilanteen mukaan. Maksuperustelaki edellyttää markkinasuoritteiden tuotannolta koko-
naiskannattavuutta, eli kannattavuutta ei edellytetä yksittäisten suoritteiden tai suoriteryh-
mien osalta vaan koko toiminnalta, yksiköltä tai virastolta. Kannattavuusvaatimus tarkoit-
taa, että toiminnan tuotoilla tulee kattaa vähintään toiminnan kustannukset ja toimintaan 
oman pääoman ehdoin sijoitetulle pääomalle asetettava tuottovaatimus. 

3.4 Valtionhallinnon maksullisen toiminnan laajuus 

Valtiokonttorin julkaiseman selvityksen mukaan vuonna 2003 valtionhallinnon maksulli-
sen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1,22 miljardia euroa. Julkisoikeudellisten suoritteiden 
osuus oli 0,26 miljardia euroa, markkinasuoritteiden osuus 0,66 miljardia euroa ja erityis-
lakien nojalla hinnoiteltavien suoritteiden osuus 0,30 miljardia euroa. Noin neljännes tuo-
toista koostui budjettitalouden sisäisistä suoritemyynneistä. Julkisoikeudellisten suorittei-
den kustannusvastaavuus oli koko valtion tasolla 94 %, markkinasuoritetuotannon 95 % 
sekä erityislakien mukaisten suoritteiden 38 %. Valtion vuosittaisesta tulorahoituksesta 
noin 3 % kertyy maksullisen toiminnan tuotoista. 

3.5 Maksuttomat suoritteet 

Jos suoritteen maksuttomuudelle on perusteltu syy, maksu voidaan jättää perimättä. Tällai-
sia maksuttomia suoritteita ovat ensinnäkin kollektiivisuoritteet eli suoritteet, joiden tuot-
tamisen ei voida katsoa kohdistuvan suoranaisesti yksittäiseen henkilöön, yritykseen eikä 
muuten tarkoin rajattuun ryhmään. Useimmiten näillä suoritteilla on katsottu tarkoitettavan 
valtion yleistä hallintoa ja järjestyksen ylläpitoa. Maksuttomia ovat myös suoritteet, joiden 
tarkoituksena on toimeentulon turvaavan etuuden antaminen. Myös viranomaisen neuvot, 
ohjeet, opastus ja tiedottaminen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia, on säädetty 
maksuttomiksi. 
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3.6 Valtion viranomaisten välinen suoritetuotanto 

Maksuperustelain soveltamisen lähtökohtana suoritteiden maksullisuudessa on valtion vi-
ranomaisen ja ulkopuolisen tahon välinen suhde. Julkisoikeudellisia suoritteita koskevan 
maksuperustelain 6 §:n 4 momentissa todetaan, että ”kun suoritteesta määrätään perittä-
väksi maksu, peritään vastaava maksu myös valtion viranomaiselta, jollei muuhun menet-
telyyn ole erityistä syytä.” Markkinasuoritteiden osalta maksuperustelaissa ei ole vastaavaa 
maksun perimiseen pääsääntöisesti velvoittavaa säännöstä, mutta maksuperustelain yleiset 
tavoitteet sekä kilpailulainsäädäntö edellyttävät, että maksu peritään myös toiselle viran-
omaiselle toimitettavista markkinasuoritteista. Maksun perimisestä luopuminen ei ilman 
nimenomaista säännöstä olisi tällöin mahdollista edes erityisestä syystä.  
 
Valtiovarainministeriön työryhmämuistiossa VM 8/2001 on tarkasteltu, mitä maksujen 
perimiseen oikeuttava säännöstö merkitsee viranomaisten välisessä suoritetuotannossa. 
Tekstissä käytettävät numerot (1, 2, 3a, 3b ja 4) viittaavat seuraavan kuvion jaotteluun. 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvio: Maksuperustelain soveltaminen viranomaisten välisessä suoritetuotannossa. 
 
Julkisoikeudelliset suoritteet (3a) 
 
Maksuperustelain soveltamisen lähtökohtana suoritteiden maksullisuudessa on valtion vi-
ranomaisen ja ulkopuolisen tahon välinen suhde. Tämän vuoksi maksuperustelain julkisoi-
keudellisten suoritteiden hinnoittelua koskevaa 6 §:n 4 momenttia on perusteltua tulkita 
siten, että maksujen periminen toiselta valtion viranomaiselta on maksuperustelain nojalla 
mahdollista vain silloin, kun kyseistä julkisoikeudellista suoritetta tuotetaan myös ulkopuo-
liselle taholle maksullisena. Tällöin toiselta viranomaiselta peritään vastaava maksu kuin 
ulkopuoliseltakin. Maksu voidaan maksuperustelain mukaan jättää perimättä vain erityises-
tä syystä. 
 
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet (1 ja 2) 
 
Viranomaiselta tulee periä maksu myös silloin, kun suoritteella on olemassa ulkopuoliset 
markkinat. Maksun perimistä edellyttää tällöin mm. kilpailulainsäädäntö ja hankintaneutra-
liteetti. Koska vastaavia suoritteita voi hankkia vapailta markkinoilta, toiselta viranomai-
selta perittävän maksun suuruuden tulee määräytyä liiketaloudellisin perustein myös sil-
loin, kun suoritetta käytännössä tuotetaan vain toisille valtion viranomaisille (2). Toisille 

Ruudukko 1: 
Maksuperustelain mukainen 
liiketaloudellisin perustein 

hinnoiteltava suorite 
 

Ruudukko 2: 
Maksuperustelain mukainen 
liiketaloudellisin perustein 

hinnoiteltava suorite 
 

Ruudukko 3: 
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viranomaisille tuotettavia liiketaloudellisesti hinnoiteltavia suoritteita ovat mm. virastojen 
ja laitosten tutkimus- ja asiantuntijapalvelut. 
 
Monopolisuoritteet (3b) 
 
Monopolisuoritteet ovat sellaisia muita kuin julkisoikeudellisia suoritteita, joiden tuottami-
seen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus. Silloin, kun monopolisuoritteita tarjo-
taan valtion ulkopuoliselle, vastaava maksu tulee lähtökohtaisesti periä myös toiselta vi-
ranomaiselta. Koska monopolisuoritteet eivät luonteensa vuoksi voi kuitenkaan käytännös-
sä aiheuttaa kilpailuhäiriöitä, voidaan maksu valtiovarainministeriön työryhmämuistiossa 
esitetyn näkemyksen mukaan jättää toiselta viranomaiselta julkisoikeudellisten suoritteiden 
tapaan erityisestä syystä perimättä. Monopolisuoritteita ovat esimerkiksi virastojen hallus-
saan olevista asiakirjoista myymät valokopiot ja työryhmämuistiot. 
 
Pelkästään toiselle valtion viranomaiselle tuotettavat suoritteet (4) 
 
Monet viranomaisten välisistä suoritteista ovat sellaisia, että niitä ei tuoteta kuin toisille 
valtion viranomaisille eikä niillä ole eikä niille voida edes luoda ulkopuolisia markkinoita. 
Näihin puhtaasti viranomaisten välisiin viranomaissuoritteisiin ei voida soveltaa maksupe-
rustelakia. Suoritteiden tuottamisen rahoitus, kuten yleensäkin viranomaisen toiminnan 
rahoitus, tulee ottaa huomioon jo asianomaisen suoritteen tuotantoa koskevien perusteiden 
valmistelun yhteydessä tai päätettäessä muutoin uuden tehtävän osoittamisesta viranomai-
selle. Koska suoritteet ovat luonteeltaan viranomaistoimintaa ja koska niiden tuottaminen 
on näin ollen yleensä viranomaisen lakisääteinen tehtävä, tulee tehtävän rahoittaminen 
hoitaa ensisijaisesti budjetoimalla tarvittavat määrärahat tehtävän hoitajalle. Toiselle vi-
ranomaiselle jonkin tehtävän suorittamisesta aiheutuvien menojen korvaamiseksi jakamat-
tomaan määrärahaan voidaan antaa käyttöoikeus. Se, että varat on budjetoitu toiselle vi-
ranomaiselle kuin sille, jolle tehtävän hoitaminen kuuluu, ei muuta toimintaa maksuperus-
telaissa tarkoitetuksi maksulliseksi suoritteeksi. 
 
Lainsäädännössä on eräissä tapauksissa säädetty joko viranomaisen oikeudesta saada toi-
sen viranomaisen tuottama suorite tai vastaavasti viranomaisen velvollisuudesta luovuttaa 
tuottamansa suorite toiselle viranomaiselle. Nämä tilanteet jakautuvat kahteen ryhmään sen 
mukaan, onko laissa erikseen säädetty myös suoritteesta perittävän maksun määräytymi-
sestä. Itse suorite voi kuulua mihin tahansa kuvion ryhmistä 1-4. Kyse on usein oikeudesta 
saada tai velvollisuudesta luovuttaa tietoja. 
 
Maksuperustelaissa tarkoitettu normaalin hallinnollisen organisaation mukainen viran-
omaisen käsite poikkeaa budjettitalouden tiliorganisaatiosta, jossa valtion maksuliikettä ja 
kirjanpitoa hoitavat tilivirastot. Koska tilivirasto on taloushallinnon perusyksikkö, joka 
laatii oman tilinpäätöksensä, maksuperustelain viranomaiskäsitteellä on tarkoituksenmu-
kaista tarkoittaa toista tilivirastoa. Vaikka tilivirastoon kuuluisi useampia viranomaisia 
ja/tai virastoja, suoritemaksuja on näin ollen tarkoituksenmukaista periä ainoastaan tilivi-
rastojen välillä. Tiliviraston sisällä tapahtuva palvelujen osto ja myynti tulee hoitaa sisäise-
nä laskutuksena, josta ei tule kirjanpitokirjauksia tiliviraston ulkoiseen kirjanpitoon (talo-
usarvio- ja liikekirjanpito). 
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4 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN MAKSULLINEN TOIMINTA 

4.1 Oikeusministeriön hallinnonalan toiminnan yleiskuvaus 

Oikeusministeriön tehtävistä sekä ministeriön toimialaan kuuluvista virastoista, laitoksista 
ja toimielimistä säädetään oikeusministeriöstä annetulla valtioneuvoston asetuksella 
(543/2003). Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat tuomioistuinlaitos, valtion oikeusapu-
toimistot, ulosottolaitos, syyttäjälaitos, vankeinhoitolaitos, kriminaalihuoltolaitos sekä 
eräät muut virastot. 
 
Tuomioistuintoiminnassa ratkaistaan erilaisia oikeusriitoja ja käsitellään eräitä hakemus-
asioita. Valtion oikeusaputoimistot myöntävät vähävaraisille ja keskituloisille ihmisille 
oikeusapua ja antavat heille neuvontaa ja avustusta oikeudellisissa asioissa. Syyttäjätoi-
messa syyttäjät vastaavat rikosasioiden syyteharkinnasta sekä ajavat rikosasioita tuomiois-
tuimissa. Ulosottotoimen tehtävä on suorittaa velkojen perintää sekä joitakin muita viran-
omaisen pakkotoimenpiteitä. Vankeinhoitolaitos panee täytäntöön tuomioistuinten mää-
räämät vankeusrangaistukset ja sakon muuntorangaistukset sekä huolehtii tutkintavankeu-
den toimeenpanosta. Kriminaalihuoltolaitos vastaa vapaudessa toimeenpantavista yhdys-
kuntaseuraamuksista. Erityisvirastot hoitavat toimialaansa liittyviä tehtäviä ja vastaavat 
alansa kehittämis- ja tiedottamistoiminnasta. 

4.2 Maksullista toimintaa koskevat säädökset 

Oikeusministeriön hallinnonalan maksullinen toiminta ja suoritteiden hinnoittelu perustuu 
sekä maksuperustelain nojalla annettuihin oikeusministeriön asetuksiin että erillisiin mak-
sulakeihin. Vuonna 2003 kertyneiden tuottojen kannalta tarkasteltuna noin 86 prosenttia 
hallinnonalan maksullisesta toiminnasta perustuu erityismaksulainsäädäntöön. 

4.2.1 Maksuperustelain nojalla annetut asetukset 

Valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla on annettu oikeusministeriön asetus oikeus-
ministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä mak-
suista (1348/2003) sekä oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista 
(1210/2002). 
 
Asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista 
perittävistä maksuista koskee oikeusministeriön, Rikosseuraamusviraston, Valtakunnan-
syyttäjänviraston, konkurssiasiamiehen toimiston, tietosuojalautakunnan, tietosuojavaltuu-
tetun toimiston, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, oikeusrekisterikeskuksen, Onnetto-
muustutkintakeskuksen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kri-
minaalipolitiikan instituutin, valtion vaaliviranomaisten sekä Vankeinhoidon koulutuskes-
kuksen, vankeinhoitolaitoksen ja kriminaalihuoltolaitoksen suoritteiden hinnoitteluperus-
teita sekä suoritteista perittäviä maksuja. 
 
Julkisen notaarin suoritteiden maksuista annettu asetus koskee maksuja suoritteista, joita 
Ahvenmaan maakunnansyyttäjä ja maakunnanvouti tuottavat julkisena notaarina toimies-
saan. 
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4.2.2 Maksullista toimintaa koskeva erityismaksulainsäädäntö 

Maakaaren (540/1992) nojalla annettu kaupanvahvistaja-asetus (958/1996) koskee oike-
usministeriön hallinnonalalla kaupanvahvistamiseen oikeutettujen ulosoton, syyttäjäntoi-
men ja oikeusavun virkamiesten suorittamista kaupanvahvistuksista perittäviä maksuja. 
 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
annettu laki (701/1993) ja vastaava asetus (774/1993) koskevat tuomioistuinten suoritteista 
perittäviä maksuja, syyttäjäviranomaisten todistus- ja toimituskirjamaksuja sekä haaste-
miesten tiedoksiannoista perittäviä maksuja. 
 
Oikeusaputoimistojen maksullinen toiminta perustuu oikeusapulakiin (257/2002), lakiin val-
tion oikeusaputoimistoista (258/2002), valtioneuvoston asetukseen oikeusavusta (388/2002) 
sekä valtioneuvoston asetukseen oikeusavun palkkioperusteista (390/2002). 
 
Tiedoksiantoja, kaupanvahvistuksia sekä julkisen notaarin tuottamia suoritteita lukuun 
ottamatta ulosottoviranomaisten suoritteista perityt maksut perustuvat ulosottomaksuista 
annettuun lakiin (34/1995) sekä vastaavaan asetukseen (35/1995). 
 
Vankeinhoidon koulutuskeskuksen järjestämästä ammattikorkeakouluopetuksesta perittä-
vistä maksuista säädetään Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetussa laissa 
(136/2001). 

4.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Oikeusministeriön hallinnonalan maksullisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2003 noin 96 
miljoonaa euroa. Noin puolet tuotoista eli 47,5 miljoonaa euroa koostui ulosottolaitoksen 
suoritteista perittävistä maksuista sekä lähes yksi kolmasosa (31,1 miljoonaa euroa) tuo-
mioistuinten suoritteista perittävistä maksuista. Vankeinhoitolaitoksen työtoiminnassa tuo-
tettujen suoritteiden myyntituotot olivat noin 9,3 miljoonaa euroa sekä vankeinhoitolaitok-
sen laitosmyymälöiden myyntituotot noin 4,1 miljoonaa euroa. Oikeusaputoimistoissa pe-
rittävien maksujen ja korvausten tuotot olivat noin 3,5 miljoonaa euroa. Oikeusrekisteri-
keskuksen sekä oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen tuottamien tietosuoritteiden 
myyntituotot olivat noin 0,4 miljoonaa euroa, kaupanvahvistuksista perittävien maksujen 
tuotot noin 0,1 miljoonaa euroa sekä Vankeinhoidon koulutuskeskuksen opetustoiminnan 
tuotot noin 0,1 miljoonaa euroa. 

4.4 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

4.4.1 Säädösperusteet 

Maksullisen toiminnan seurannasta säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa 
(423/1988) sekä valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/1992). Valtion talous-
arviosta annetun lain 15 §:n 2 momentin mukaan viraston ja laitoksen on järjestettävä mak-
sullisen toiminnan kannattavuuden seuranta siten, että sen vuositulos voidaan esittää viras-
ton tai laitoksen tilinpäätöksen yhteydessä, jollei maksullinen toiminta ole vähäistä. Lain 
16 §:n mukaan viraston ja laitoksen tulee järjestää toiminnan kustannusten, toiminnallisen 
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuraamista sekä muita ohjauksen, johtamisen ja tili-
velvollisuuden toteuttamisen tarpeita varten tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimensa 
sekä muu seurantajärjestelmänsä siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. 
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Talousarvioasetuksen 55 §:n mukaan viraston on järjestettävä toiminnan tuloksellisuuden 
seuranta siten, että ne tuottavat taloudellisella ja luotettavalla tavalla viraston ja laitoksen 
ulkoisessa ohjauksessa tarvittavat olennaiset tiedot sekä asetuksen 65 §:ssä säädetyt tilin-
päätös- ja toimintakertomustiedot. Asetuksen 65 §:n mukaan tiliviraston tilinpäätökseen 
kuuluvan toimintakertomuksen tulee sisältää muun muassa toiminnan taloudellisuutta ja 
tuottavuutta, maksullisen toiminnan tulosta ja kannattavuutta sekä niiden kehitystä koske-
vat tärkeimmät tiedot. Valtiokonttorin on antanut määräyksen kustannusvastaavuuslaskel-
man laatimisesta (21.10.2003; Dnro 278/03/v447/531/2003). 

4.4.2 Hallinnonalan maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Oikeusministeriö asetti 6.3.1998 työryhmän selvittämään hallinnonalan maksullisen toi-
minnan tuottoja ja kustannuksia sekä tältä pohjalta laatimaan valtion talousarvioasetuksen 
ja valtiokonttorin määräysten mukaiset kustannusvastaavuuslaskelmat oikeusministeriön 
hallinnonalan maksullisesta toiminnasta. Työryhmän tuli myös tehdä ehdotus kustannus-
vastaavuustietojen ylläpito- ja seurantamenettelyistä. 
 
Edellä mainitun työryhmän asettamisen taustalla oli lainsäädännön vaatimukset maksullista 
toimintaa koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta sekä valtiontalouden tar-
kastusviraston tarkastuskertomuksissaan esittämät oikeusministeriön hallinnonalan mak-
sulliseen toimintaan kohdistuvat kehittämistarpeet. Toisaalta taustalla olivat yleiset valti-
onhallinnon laskentatoimen kehittämispyrkimykset, jotka voimistuivat uuden kirjanpito-
mallin käyttöönoton myötä, sekä oikeusministeriön sisäiset tarpeet syventää olemassa ole-
vaa talousinformaatiota sekä ministeriön strategisen että virastojen tulosohjauksen kehit-
tämisen tueksi. 
 
Työryhmä antoi selvityksensä 31.5.1999, jonka perusteella asetettiin 14.10.1999 
(3279/20/99 OM) kustannuslaskennan kehittämis- ja käyttöönottohanke. Tämän tavoittee-
na oli määritellä käyttöönotettava kustannuslaskentamalli, sen edellyttämät laskentamene-
telmät, työajankäytön arviointimenetelmät, kustannuslaskennan raportointitarpeet ja          
–menettelyt sekä laatia ehdotus kustannuslaskennan käyttöönoton toteuttamisesta. 
 
Oikeusministeriössä ja oikeuslaitoksessa sisäisen laskentatoimen kehittäminen eteni tämän 
jälkeen toimintoperusteisen kustannuslaskentamallin mukaan, jossa työajanseurannan to-
teuttaminen on yksi keskeinen osa kustannuslaskennan käyttöönottoa. Oikeusministeriön ja 
oikeuslaitoksen kustannuslaskennan kehittämishankkeen työryhmä antoi väliraporttinsa 
31.10.2000 sekä loppuraporttinsa 31.8.2001. Työryhmän loppuraportissa kuvattiin tiiviste-
tysti työajanseurannan ja toimintolaskennan pilotointivaiheen aikana tehdyt havainnot sekä 
esitettiin työryhmän jatkotoimenpide-ehdotukset perusteluineen. Tammikuussa 2002 ase-
tettiin jatkohanke, jonka tehtävänä oli laatia raportti toimintolaskennan hyödyntämisestä 
oikeusministeriössä ja oikeuslaitoksen virastoissa, valmistella ja toteuttaa toiminto- ja työ-
ajanlaskentajärjestelmän hankinta- ja käyttöönottovaihe sekä tehdä ministeriön johdolle 
ehdotus järjestelmän käyttöönoton laajentamisesta. Toimintolaskennan hyödyntämistä oi-
keusministeriössä ja oikeuslaitoksessa kuvaava raportti julkaistiin 28.2.2002. 
 
Oikeusministeriön toimintolaskentajärjestelmä (TARMO) otettiin käyttöön asteittain tam-
mi-maaliskuussa 2003. Keskitetysti ministeriössä hoidettavalla toimintolaskentajärjestel-
mällä tuotetaan nykyisin laskelmat ja raportit hallinto-, hovi- ja käräjäoikeuksien, työtuo-
mioistuimen, ulosotto- ja syyttäjälaitoksen, oikeusaputoimistojen sekä oikeusrekisterikes-
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kuksen, tietosuojavaltuutetun toimiston ja oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen mak-
sullisesta toiminnasta.  
 
Vuoden 2004 alusta järjestelmän osana oleva työajanseurantasovellus on ollut käytössä 
lähes puolella oikeusministeriön tiliviraston henkilöstöstä. Oikeusministeriön johto on 
päättänyt, että 1.1.2005 alkaen työajanseuranta tulee koskemaan ministeriötä, Valtakun-
nansyyttäjänvirastoa, kaikkia syyttäjänvirastoja ja –osastoja sekä kaikkia oikeusaputoimis-
toja. Myös Rikosseuraamusvirasto on perustanut työryhmän valmistelemaan oikeusminis-
teriön toimintolaskennan käyttöönottoa rikosseuraamusalalla vuosien 2005-2006 aikana. 
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5 MINISTERIÖN, RIKOSSEURAAMUSVIRASTON, 
KRIMINAALIHUOLTOLAITOKSEN SEKÄ ERITYISVIRASTOJEN 
MAKSULLINEN TOIMINTA 

5.1 Organisaation kuvaus 

Oikeusministeriössä ministeriötason hallinnollisista tehtävistä huolehtiminen on järjestetty 
oikeusministerin ja kansliapäällikön alaisuudessa toimiville kriminaalipoliittiselle osastol-
le, lainvalmisteluosastolle, oikeushallinto-osastolle ja yleiselle osastolle. Lisäksi osastoista 
erillisinä yksikköinä toimivat kansainvälinen yksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, tiedo-
tusyksikkö sekä tietohallinnon vastuualue. 
 
Ministeriön osastojen tulosohjauksen alaisuudessa erityistehtäviä hoitamaan perustettuja 
virastoja (erityisvirastot) ovat konkurssiasiamiehen toimisto, Oikeusrekisterikeskus, Onnet-
tomuustutkintakeskus, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, tietosuojalautakunta, tietosuojaval-
tuutetun toimisto, Vankeinhoidon koulutuskeskus, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä 
toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti sekä Valtakunnansyyttäjänvirasto, joka 
toimii yleisten syyttäjien keskusvirastona. 
 
Rikosseuraamusvirasto on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpa-
non keskusvirasto. Sen alaisina toimivat vankeinhoitolaitos, joka vastaa vankeusrangaistus-
ten täytäntöönpanosta, sekä kriminaalihuoltolaitos, joka vastaa vapaudessa toimeenpanta-
vista yhdyskuntaseuraamuksista. 
 
Tietohallinnon vastuualueen ja oikeusrekisterikeskuksen tuottamia tietosuoritteita käsitel-
lään jäljempänä luvussa 6, vankeinhoitolaitoksen maksullista toimintaa luvussa 7 sekä Val-
takunnansyyttäjänviraston maksullista toimintaa syyttäjälaitosta koskevassa luvussa 9. 

5.2 Maksullisen toiminnan nykytila 

5.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Ministeriön, erityisvirastojen, Rikosseuraamusviraston sekä kriminaalihuoltolaitoksen 
maksuista säädetään maksuperustelain mukaisesti oikeusministeriön ja eräiden hallin-
nonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa oikeusmi-
nisteriön asetuksessa (1348/2003), joka on tullut voimaan 1.1.2004 (jäljempänä maksuase-
tus). Asetuksessa säädetään viranomaisten maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet ja lii-
ketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet sekä julkisoikeudellisista suoritteista pe-
rittävät maksut. Lisäksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksen järjestämästä ammattikorkea-
kouluopetuksesta perittävistä maksuista säädetään Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta 
annetussa laissa (136/2001). 
 
Oikeusministeriö on vahvistanut päätöksellään (OM 4371/01/2001) ministeriössä perittävät 
maksut liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suoritteista. Päätöksen mukaan se on 
voimassa 31 päivään joulukuuta 2003, eikä päätöstä tämän jälkeen ole uusittu. Myös osa 
erityisvirastoista on antanut päätöksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suorit-
teista perittävistä maksuista. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja Laurea-
ammattikorkeakoulun välillä tehdään vuosittain sopimus koulutuskeskuksen järjestämästä 
opetuksesta perittävien maksujen suuruudesta. 
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5.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Oikeusministeriön maksuasetuksessa säädettyjä valtion maksuperustelain tarkoittamia jul-
kisoikeudellisia suoritteita ovat ministeriön myöntämät poikkeusluvat avioliittoon mene-
mistä varten, tietosuojalautakunnan päätökset sekä muut asiakkaan pyynnöstä annettavat 
todistukset, otteet, päätökset sekä oikeaksi todistetut jäljennökset. 
 
Maksuasetuksen mukaisia liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat koulu-
tus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, Euroopan yhteisöille suoritettavat käännöspalve-
lut, julkaisut, lomakkeet, tilaukseen tai pyyntöön perustuvat tutkimukset, ilmoitukset ja 
selvitykset, puhelinneuvontaa varten perustettu neuvontapalvelu, tuotettujen menetelmien, 
välineiden, tietojärjestelmien ja tietokantojen myynti tai käyttöoikeuden luovuttaminen, 
Vankeinhoidon koulutuskeskuksen myymät majoituspalvelut sekä oikeaksi todistamatto-
mat jäljennökset asiakirjoista ja telekopiona tai sähköisessä muodossa toimitetut asiakirja-
jäljennökset. Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa tuotetaan lisäksi maksullisia opetus- ja 
kirjastopalveluja sekä peritään käyttökorvauksia koulutuskeskuksen tilojen käytöstä. 
 
Maksuperustelain soveltamisen ulkopuolelle jääviä muita tuottoja kertyy Oikeuspoliittises-
sa tutkimuslaitoksessa, jossa toteutetaan yhteisrahoitteisena toimintamuotona tutkimuspro-
jekteja yhteistyössä tiliviraston ulkopuolisten rahoittajien kanssa. 

5.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Vuonna 2003 maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista kertyneet tuotot koostuivat 
ministeriön myöntämistä avioliittoluvista (noin 1 400 euroa) sekä tietosuojalautakunnan 
päätöksistä (noin 700 euroa). Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien suoritteiden tuo-
tot kertyivät tietosuojavaltuutetun toimiston järjestämästä koulutuksesta (noin 12 000 eu-
roa) sekä julkaisutuotoista, joita kertyi ministeriössä (noin 30 000 euroa) Oikeuspoliittises-
sa tutkimuslaitoksessa (noin 3 000 euroa) sekä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutissa 
(noin 1 000 euroa). Erityismaksulainsäädännön nojalla perittävät tuotot kertyivät Vankein-
hoidon koulutuskeskuksen tuottamista opetuspalveluista. Yhteisrahoitteisen toiminnan 
tuotot kertyivät kokonaisuudessaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusyhteistyö-
toiminnasta. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista on huomioitu vuoden 2003 osalta vain 
tiliviraston ulkopuolinen rahoitus. 
 
Maksullisen toiminnan 
tuotot, euroa / vuosi 2000 2001 2002 2003 

Maksuperustelain mukaiset 
julkisoikeudelliset suoritteet 13 127 12 232 4 032 2 156

Maksuperustelain mukaiset 
liiketaloudelliset suoritteet 368 116 250 294 126 227 45 820

Erityismaksulainsäädännön 
mukaiset suoritteet 46 000 137 250

Yhteensä 381 243 262 526 176 259 185 226
Yhteisrahoitteisen toimin-
nan tuotot 0 2 277 61 291 55 643

Yhteensä 381 243 264 803 237 550 240 869
 
Maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista perittävien maksujen tuotot 
vähenivät 1.3.2002 lukien, koska avioliittoasioissa annettavien todistusten luovuttaminen 
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siirtyi oikeusministeriöltä maistraattien tuottamiksi suoritteiksi. Liiketaloudellisin perustein 
hinnoiteltavista suoritteista perittävät tuotot ovat vähentyneet vuosittain, koska Oikeuspo-
liittisen tutkimuslaitoksen yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja on kirjattu vuosien 2000-
2002 aikana maksulliseen toimintaan. Erityismaksulainsäädännön nojalla hinnoiteltava 
Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ammattikorkeakouluopetus aloitettiin syksyllä 2002. 

5.3 Maksuttomat suoritteet 

Ministeriön, Rikosseuraamusviraston, kriminaalihuoltolaitoksen sekä erityisvirastojen toi-
minnassa tuotetut suoritteet ovat suurimmilta osin sellaisia, joista ei maksuperustelain mu-
kaan ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista periä maksuja. Ministeriön ja Rikosseu-
raamusviraston tehtävänä on pääosin oman hallinnonalan toiminnan ohjaaminen sekä toi-
mintaedellytyksistä huolehtiminen. 
 
Viranomaisten tehtävänä on toiminnastaan tiedottaminen siten kuin se kuuluu viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetun viranomaisen viestintävelvol-
lisuuden piiriin. Tätä tarkoitusta varten viranomaiset tuottavat toimintaansa kuvaavia mak-
suttomia esitteitä ja julkaisuja. Lisäksi viranomaiset antavat yksityisille maksutonta ohjaus-
ta ja neuvontaa toimintaansa liittyvissä asioissa. 
 
Oikeusministeriö tuottaa julkaisusarjoissaan työryhmämietintöjä, tilastoja, selvityksiä sekä 
muita vastaavia julkaisuja. Julkaisutoiminnan hallinnointi keskitettiin vuoden 2002 alussa 
ja julkaisusarjojen ulkoasut yhtenäistettiin. Samalla otettiin kantaa julkaisujen maksullisuu-
teen. Oikeusministeriön 28.5.2003 vahvistetun viestintäsuunnitelman mukaisesti julkaisut 
ovat suurimmaksi osaksi maksutta saatavilla sähköisenä versiona ministeriön internet-
sivuilla. Osa paperimuotoisista julkaisuista ja työryhmämietinnöistä jaetaan maksutta tie-
tyille kohderyhmille tiedottamis- yms. tarkoituksessa. Lisäksi oikeusministeriön osastot 
jakavat paperimuodossa maksutta monistesarjoja, jotka on laadittu lähinnä hallinnonalan 
sisäiseen käyttöön. Myös Rikosseuraamusvirasto, kriminaalihuoltolaitos sekä osa erityisvi-
rastoista jakaa tiedottamistarkoituksessa maksutta tuottamiaan julkaisuja sekä sähköisesti 
että paperimuodossa. 

5.4 Nykytilan arviointi ja työryhmän kannanotot 

5.4.1 Viranomaisten tuottamien suoritteiden maksullisuus ja hinnoittelu 

Oikeusministeriön, erityisvirastojen, Rikosseuraamusviraston ja kriminaalihuoltolaitoksen 
maksullinen toiminta perustuu pääosin valtion maksuperustelakiin. Kokonaisuudessaan 
näiden viranomaisten toiminnasta melko vähäinen osuus on maksullista toimintaa. 

Viranomaisen tiedottamisen maksullisuus 
Viranomaisen harjoittamalle tiedottamiselle ja yleiselle opastukselle on asetettu velvoitteita 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 5 luvussa, jossa säädetään 
viranomaisen lakisääteisestä velvollisuudesta edistää tiedonsaannin toteutumista. Näiden 
säännösten mukaan viranomaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta ja tässä tarkoituk-
sessa tarvittaessa laadittava oppaita, omaa toimintaansa kuvaavia tilastoja ja muita julkai-
suja sekä tietoaineistoja palveluistaan, ratkaisukäytännöstään sekä yhteiskuntaoloista ja 
niiden kehityksestä toimialallaan. Viranomaisen on myös tiedotettava yksilöiden ja yhtei-
söjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa sekä huolehdittava 
siitä, että yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset asiakirjat tai niitä koskevat luettelot ovat 
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tarpeen mukaan saatavissa kirjastoissa, yleisissä tietoverkoissa tai muilla helposti käytettä-
vissä olevilla keinoilla. Lain 34 §:n perusteella sanotussa laissa tarkoitetun tiedottamisvel-
vollisuuden alaan kuuluva tiedottaminen on maksutonta. 
 
Valtionvarainministeriön työryhmä on hallinnonalansa maksupolitiikkaa linjaavassa muis-
tiossa (VM 8/2001) katsonut, että tiedottaminen on aina viranomaisen aktiivisuuteen perus-
tuvaa toimintaa, jolloin maksuja ei voida periä silloinkaan, kun kyse on muusta kuin viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesta tiedottamisvelvollisuuden alaan 
kuuluvasta tiedottamisesta. Muistiossa todetaan, että vaikka tiedottamisen maksullisuudes-
ta säädetään maksuperustelain maksuttomia suoritteita koskevan 5 §:n 3 kohdassa, niin 
asialliselta luonteeltaan tiedottamisessa on kuitenkin enemmän kyse 5 §:n 1 kohdan mukai-
sesta kollektiivisuoritteesta eli suoritteesta, jonka tuottamisen ei voida katsoa kohdistuvan 
suoranaisesti yksittäiseen henkilöön, yritykseen eikä muuten tarkoin rajattuun ryhmään. 
 
Maksuperustelain soveltamisperiaatteiden mukaisesti suoritteen maksullisuus perustuu 
muun muassa siihen, että suorite tuotetaan asiakkaan tilauksesta. Tiedottamisen ei voida 
katsoa tapahtuvan asiakkaan aloitteesta vaan se perustuu viranomaisen velvollisuuteen tai 
muutoin viranomaisen omaan aktiivisuuteen. Maksustrategiatyöryhmä katsoo, että oike-
usministeriön hallinnonalalla toteutettava viranomaisen tiedottaminen tulee olla maksu-
tonta. 

Viranomaisen antaman neuvonnan, ohjauksen ja opastuksen maksullisuus 
Maksuperustelain 5 §:n 3 kohdan mukaan viranomaisen neuvot, ohjeet ja opastus ovat 
maksuttomia, jos niistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia eikä maksullisuudelle ole eri-
tyistä syytä. 
 
Hallintolain (434/2003) mukaan viranomaisella on neuvontavelvollisuus. Viranomaisen on 
tarpeen mukaan annettava asiakkailleen neuvoja siitä, miten sen toimialaan kuuluva asia 
pannaan vireille ja miten asiaa käsiteltäessä on toimittava. Neuvonnalla pyritään turvaa-
maan viranomaisessa asioivalle tasavertaiset mahdollisuudet hoitaa asioitaan ja valvoa 
oikeuksiaan. Hallintolain mukainen menettelyneuvonta ja opastus on lain 8 §:n mukaan 
aina maksutonta. 
 
Työryhmä katsoo, että viranomaisen antama neuvonta, ohjaus ja opastus on lähtökohtai-
sesti maksutonta. Maksu voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti periä erityisesti, kun asiakas 
pyytää viranomaiselta sellaisen tavanomaista laajamittaisemman neuvontaan, ohjaukseen 
tai opastukseen liittyvän palvelun, jonka tuottamisesta aiheutuu viranomaiselle poikkeuk-
sellisen suuret kustannukset. 

Viranomaisen koulutus-, konsultointi- sekä muiden asiantuntijapalvelujen maksullisuus 
Oikeusministeriön maksuasetuksen 3 §:n 1 kohdassa säädetään, että viranomaisen koulu-
tus-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut ovat maksuperustelain mukaisia liiketalou-
dellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita. Jos virasto tuottaa kyseisiä palveluja maksulli-
sena, tulee asianomaisen viraston liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita kos-
kevassa maksupäätöksessä määrätä koulutus-, konsultointi- sekä muista asiantuntijapalve-
luista perittävistä maksuista. 
 
Viranomaisen maksullisilla koulutus-, konsultointi- ja muilla asiantuntijapalveluilla tarkoi-
tetaan sitä toimintaa, jonka virkamies suorittaa virkatyönsä puitteissa. Viraston maksupää-
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tös ei siten koske valtion virkamieslain (750/1994) 18 §:ssä tarkoitetun sivutoimiluvan tai  
–ilmoituksen perusteella tehtävää työtä. 
 
Selkeiden säännösten ja ohjeiden puuttumisen vuoksi on valtionhallinnossa muodostunut 
erilaisia käytäntöjä virkatyönä tuotettujen koulutus-, konsultointi- ja muiden asiantuntija-
palvelujen maksullisuudesta sekä näistä palveluista perittävistä maksuista. Ongelmat liitty-
vät yleisesti siihen, missä tapauksessa ja minkä suuruisena maksu peritään sekä kenelle 
maksu tulisi periä. 
 
Työryhmä katsoo, että koulutus-, konsultointi- ja muiden asiantuntijapalvelujen tulisi olla 
maksuttomia silloin, kun virkamies toimii luennoitsijana tai muuna asiantuntijana tilaisuu-
dessa, joka liittyy suoraan asianomaisen virkamiehen perustehtäviin sekä edistää viraston 
toiminnan tavoitteiden toteuttamista. Virkamiehen toiminta voisi olla maksullista silloin, 
kun tilaisuuden järjestäjä toimii kaupallisin perustein tai perii maksuja tilaisuuteen osal-
listuvilta. Palvelusta perittävä maksu tulisi tällöin hinnoitella markkinahintaan. Asiantun-
tijapalvelun tilaaja tulisi ohjata osoittamaan palvelupyyntönsä virastolle, joka määrää, 
kuka viraston virkamiehistä tuottaa kyseisen palvelun. Maksu palvelusta tulee tällöin periä 
virastolle. 

Julkaisutoiminnan maksullisuus ja hinnoittelu 
Oikeusministeriön maksuasetuksen 3 §:n 1 kohdan mukaan maksuperustelain mukaisia 
liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat muun muassa julkaisut sekä tilauk-
seen tai pyyntöön perustuvat tutkimukset. 
 
Tilastot, tutkimukset, selvitykset ja muut julkaisut ovat maksuperustelain 7 §:n mukaisia 
muita kuin julkisoikeudellisia suoritteita, jotka on pääsääntöisesti hinnoiteltava liiketalou-
dellisin perustein. Valtiovarainministeriön työryhmän muistion (VM 8/2001) mukaan vi-
ranomaisen maksullista toimintaa ei kuitenkaan ole viranomaistehtävien suorittamiseen 
liittyvä ja verovaroin rahoitettava tietojen keruu, käsittely tietoaineistoiksi ja jalostaminen 
tilastoiksi eikä tutkimusten, selvitysten ja mietintöjen laatiminen. Viranomaistyönä kerätty 
tieto sinällään on toisin sanoen maksutonta ja maksullisuus kohdistuu vain tietojen luovut-
tamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 
 
Edellä mainitun muistion mukaan paperille tuotettujen julkaisujen osalta julkaisun hinta 
muodostuu vain niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat viranomaistyönä laaditun valmiin 
käsikirjoituksen kopioinnista tai painatuksesta sekä jakelusta. Luovutettaessa tietoaineisto-
ja sähköisessä muodossa hinta muodostuu yksinomaan niistä kustannuksista, jotka johtuvat 
tietoaineiston teknisestä luovuttamisesta toisen käyttöön. Jos samanaikaisesti luovutetaan 
myös käyttöoikeus, tekijänoikeus tai muu erityisoikeus, myös nämä tekijät on otettava 
huomioon maksun suuruutta määrättäessä. 
 
Tilauksesta tuotetut julkaisut ja tietoaineistot ovat maksuperustelain 7 §:n 1 momentin mu-
kaisia liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita. Niistä perittäviin maksuihin 
sisällytetään kaikki suoritteen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Tilatun julkaisun ja 
tietoaineiston perustana olevan raakatiedon keräämisestä ja käsittelemisestä aiheutuneet 
kustannukset sisällytetään suoritteen omakustannusarvoon kuitenkin vain siltä osin, kun 
tietoa joudutaan hankkimaan tai käsittelemään nimenomaan ao. suoritteen tuottamista var-
ten. 
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Työryhmä katsoo, että komitea- ja työryhmämietinnöt samoin kuin viranomaisen toimin-
nasta laaditut selvitykset, raportit sekä muut vastaavat julkaisut tulisi mahdollisuuksien 
mukaan julkaista maksutta internetissä, sillä julkisen tiedon hyväksikäyttöä tulee edistää.  
 
Mikäli julkaisu luovutetaan paperimuotoisena, olisi siitä pääsääntöisesti perittävä maksu. 
Koska julkaisut ovat yleensä valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita, joiden tuottamiseen viranomaisella 
on tosiasiallinen yksinoikeus, tulee julkaisuista perittävät maksut määrätä omakustan-
nusarvon suuruisiksi. Julkaisujen omakustannusarvoon sisältyvät kustannukset, jotka ai-
heutuvat viranomaistyönä laaditun valmiin käsikirjoituksen kopioinnista tai painatuksesta 
sekä jakelusta. Jos viranomainen jakaa laatimiaan paperimuotoisia julkaisuja yhteiskun-
nallisessa vaikuttamis- ja tiedottamistarkoituksessa, maksuja ei tulisi periä, sillä tiedotta-
minen on viranomaisen aktiivisuuteen perustuvaa toimintaa. 
 
Tilauksesta tuotettavat julkaisut ja tietoaineistot ovat liiketaloudellisin perustein hinnoitel-
tavia suoritteita, jolloin suoritteesta perittävään maksuun tulisi sisällyttää kaikki kyseisen 
suoritteen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. 

Viranomaisen asiakirjajäljennösten maksullisuus ja hinnoittelu 
Viranomaisten asiakirjajäljenteiden maksullisuutta selvittänyt oikeusministeriön työryhmä 
on tarkastellut muistiossaan (OM 2004:10) julkisuuslainsäädännön periaatteiden vaikutusta 
viranomaisten asiakirjojen hinnoitteluun. Muistion mukaan viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettu laki (621/1999, julkisuuslaki) toteuttaa perustuslain 12 §:n 2 momentissa 
säädettyä perusoikeutta, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjas-
ta ja tallenteesta. Julkisuuslakia valmisteltaessa lähtökohtana oli, että julkisuuslakiin perus-
tuvan yleisen tietojensaantioikeuden nojalla viranomaisen asiakirjajäljennösten osalta on 
kysymys julkisoikeudellisesta suoritteesta, josta maksu määrätään omakustannusarvon 
mukaan. 
 
Julkisuuslain nojalla annettujen tietojen maksullisuudesta säädetään julkisuuslain 34 §:ssä. 
Säännöksen mukaisesti maksu voidaan periä tiedon antamisesta kopiona, tulosteena, tekni-
sen käyttöyhteyden avulla, muuten sähköisesti tai siihen verrattavalla tavalla sekä viran-
omaisen tietopalveluna jos niin maksuperustelain nojalla annetussa maksuasetuksessa tai 
jonkin erityislain nojalla erikseen säädetään. Muissa kuin julkisuuslain 34 §:n mainitsemis-
sa tapauksissa tiedon antaminen on maksutonta. Tiedon antaminen on maksutonta muun 
muassa silloin, kun asiakirjasta annetaan tieto suullisesti, asiakirja annetaan luettavaksi tai 
jäljennettäväksi viranomaisen luona (asiakas itse jäljentää omille jäljennemateriaaleilleen) 
tai asiakirja annetaan kuunneltavaksi. 
 
Edellä mainittu asiakirjajäljenteiden maksullisuutta selvittänyt työryhmä esittää muistios-
saan, että viranomaisten asiakirjajäljenteistä perittävien maksujen suuruus tulee olla oma-
kustannushintainen. Tavanomaisena pidettävän toimenpiteen omakustannusarvoon tulisi 
sisällyttää materiaali-, laite- ja toimituskustannusten lisäksi asiakirjan jäljentämisestä ai-
heutuvat työkustannukset. Erityistoimenpiteitä vaativien ja tavanomaista laajempien tieto-
jensaantipyyntöjen täyttämisessä suoritteen omakustannusarvoon tulee lisätä myös tiedon 
etsimisestä aiheutuvat työkustannukset. Yksittäisille jäljenteille on perusteltua määrätä 
keskimääräisten kustannusten mukainen kiinteä hinta. Koska asiakirjan salaisten osien 
peittämisestä aiheutuvat kustannukset johtuvat viranomaisen velvollisuuksiin kuuluvasta 
asiakirjajulkisuuden toteuttamisesta, ei näitä kustannuksia ole perusteltua sisällyttää asia-
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kirjan julkisista osista annettavien valokopioiden tai muiden jäljenteiden hintoihin. Tällai-
set jäljenteet tulee hinnoitella samoilla perusteilla kuin muutkin jäljenteet. 
 
Työryhmä puoltaa niitä ehdotuksia, joita edellä mainittu viranomaisten asiakirjajäljentei-
den maksullisuutta selvittänyt työryhmä on esittänyt muistiossaan. 

Viranomaisen tekemien päätösten hinnoittelu 
Viranomaisen hakemuksesta tekemien päätösten tulee maksuperustelain 4 §:n 1 momentin 
3 kohdan mukaan olla maksullisia, jollei maksuttomuudelle ole perusteltua syytä. Päätök-
set ovat julkisoikeudellisia suoritteita. Valtiovarainministeriön työryhmän muistion (VM 
8/2001) mukaan päätöksestä perittävä maksu voi olla suoritekohtaisesti määräytyvä tai 
kiinteä. Myönteisistä sekä kielteisistä päätöksistä tulee lähtökohtaisesti periä samansuurui-
nen maksu ja myös päätöksen peruuttamisesta tulisi periä maksu silloin, kun peruuttaminen 
johtuu hakijasta. 
 
Työryhmä toteaa, että viranomaisen maksullisia päätöksiä tehdään tässä 5 luvussa tarkas-
telluissa virastoissa melko vähäisessä määrin. Päätösten maksullistamisessa ja hinnoitte-
lussa tulisi noudattaa niitä periaatteita, joita on esitetty valtiovarainministeriön muistiossa 
8/2001. Esimerkiksi tietosuojalautakunnan päätösten hinnoittelu poikkeaa muistiossa esite-
tystä maksujen neutraalisuudesta koskien myönteisiä ja kielteisiä päätöksiä. 

5.4.2 Yhteisrahoitteinen toiminta 

Valtiovarainministeriön yhteisrahoitustyöryhmän muistion (VM 19/2003) mukaan yhteis-
rahoitteisella toiminnalla tarkoitetaan tiliviraston kaikkea sellaista vapaaehtoista toimintaa, 
jota rahoitetaan samanaikaisesti sekä tilivirastolle osoitetulla että tiliviraston ulkopuolisella 
rahoituksella. Maksullinen toiminta ei kuitenkaan koskaan ole yhteisrahoitteista toimintaa. 
Yhteisrahoitteisen toiminnan rahoituksella tarkoitetaan vastaavasti tiliviraston omaa sekä 
kaikkea tiliviraston muualta kuin sille talousarvion tilijaottelussa osoitetuista määrärahoista 
ja maksullisen toiminnan tuloistaan saamaa rahoitusta, jota vastaan tilivirasto sitoutuu so-
pimusperusteisesti tekemään jotakin, jota nimenomaisesti ei ole säädetty tiliviraston laki-
sääteiseksi ja pakolliseksi tehtäväksi. 
 
Yhteisrahoitustyöryhmän määritelmän mukaan tiliviraston yhteisrahoitteisen toiminnan 
rahoitusta ovat: 
1) tiliviraston kaikki budjettitalouden sisältä sen toimialan mukaisiin vapaaehtoisiin tehtä-
viin saama rahoitus; ja 
2) tiliviraston kaikki budjettitalouden ulkopuolelta tiettyyn tarkoitukseen saama antajalleen 
vapaaehtoinen rahoitus, joka ei ole rahoitusta saavan tiliviraston maksullisen toiminnan 
tuloa. Tällaista rahoitusta voivat olla esimerkiksi erilaiset avustukset, rahoitusosuudet ja 
tuet sekä käyttötarkoitussidonnaiset lahjoitukset ja testamenttivarat. 
 
Edellä mainitun määritelmän mukaisesti tiliviraston yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitusta 
vastaavasti eivät ole: 
1) maksullisen toiminnan tulot (koska määritelmä nimenomaisesti sulkee ne pois); 
2) puhtaat lahjoitussaannot (koska ne eivät edellytä tiliviraston sitoutumista mihinkään); 
3) läpikulkuerät (koska ne eivät ole valtion toimintaan annettua rahoitusta); 
4) tilanteet, joissa tilivirasto saa rahoitusta lakisääteistä ja pakollista tehtäväänsä varten 
toiselle tilivirastolle tilijaottelussa osoitetusta määrärahasta tai jakamattomasta määrärahas-
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ta (koska määritelmän mukaan yhteisrahoitteinen toiminta ei voi olla tiliviraston pakollinen 
tehtävä). 
 
Talousarviolain (423/1998) ja –asetuksen (1243/1992) nojalla on annettu valtiovarainmi-
nisteriön määräys toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta 
(TM 0402; 31.3.2004), joka sisältää yhteisrahoitteista toimintaa koskevia erityismääräyk-
siä. 
 
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on kirjattu vuonna 2003 yhteisrahoitteisen toimin-
nan tuottoja 332 098 euroa, jotka koostuvat eri tutkimusprojekteista. Näistä tutkimuksista 
kuitenkin suurin osa (83 %) on kokonaan ainoastaan oman tiliviraston (ministeriön) rahoit-
tamia, jolloin yhteisrahoitteisen toiminnan määritelmä ei vastaa näitä tapauksia. 
 
Työryhmä katsoo, ettei oikeusministeriön hallinnonalalla ole syytä poiketa niistä yhteisra-
hoitteista toimintaa koskevista määritelmistä, jotka valtiovarainministeriön yhteisrahoitus-
työryhmä on muistiossaan esittänyt. Jos hallinnonalan virastolla on edellä mainittujen 
määritelmien mukaista yhteisrahoitteista toimintaa, tulee viraston varmistua siitä, että 
tulojen ja menojen kirjausmenettelyt ovat yhdenmukaisia. 
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6 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN MAKSULLISET 
TIETOSUORITTEET 

6.1 Tietojärjestelmät ja -rekisterit 

Oikeusministeriön hallinnonalalla ylläpidetään ja kehitetään tietojärjestelmiä ja rekisterei-
tä, jotka tukevat hallinnonalan toimintaa sekä edistävät toimintaa koskevien tietojen saata-
vuutta. Tuomioistuinten asiankäsittelyjärjestelmät ovat dokumentinhallintajärjestelmiä, 
joilla hallitaan käsiteltävän asian tietoja sekä asian käsittelyvaiheita. Ulosottojärjestelmä 
palvelee ulosottokelpoisten päätösten täytäntöönpanoa ja perintää. Oikeusaputoimistoilla 
on asiankäsittelyjärjestelmä, johon kirjataan oikeusavun asiakkaille tuotetut palvelut. Van-
kitietojärjestelmän avulla seurataan vankikohtaisesti vankeusrangaistusten täytäntöönpa-
non vaiheita ja vaalitietojärjestelmä on kehitetty vastaamaan vaalien järjestämisen tiedon-
hallintatarpeisiin. Järjestelmistä tuotetaan myös tilastotietoa toiminnan johtamisen sekä 
toiminnasta tiedottamisen tarpeisiin. 
 
Hallinnonalalla ylläpidetään lisäksi oikeusviranomaisten keskitettyjä rekistereitä, kuten 
rikosrekisteriä, kuulutusrekisteriä, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriä, velkajärjestely-
rekisteriä, kaupanvahvistajarekisteriä, liiketoimintakieltorekisteriä sekä lainhuuto- ja kiin-
nitysrekisteriä. Ministeriön ylläpitämä säädöstietopankki sisältää julkista oikeudellista ai-
neistoa lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä, hallituksen esityksistä sekä viranomaisnor-
meista ja valtiosopimuksista. Muita käytössä olevia tietojärjestelmiä ovat muun muassa 
hallinnonalan arkistoinnin sekä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät. 
 
Järjestelmien ylläpidosta, kehittämisestä sekä niistä tuotetuista palveluista vastaavat tieto-
hallinnon vastuualueeseen kuuluva oikeushallinnon tietotekniikkakeskus sekä oikeusrekis-
terikeskus. 

6.2 Maksulliset tietosuoritteet ja maksujen määräytymisperusteet 

Maksullisista tietosuoritteista säädetään valtion maksuperustelain nojalla annetussa oike-
usministeriön maksuasetuksessa (1348/2003). Asetuksen 2 §:ssä sekä liitteenä olevassa 
maksutaulukossa säädetään, että julkisoikeudellisia tietosuoritteita ovat rikosrekisterilain 
(770/1993) 4 a §:n perusteella luovutettavat rikosrekisteriotteet Suomen viranomaiselle, 
muista rekistereistä annettavat otteet, todistukset ja jäljennökset, lainhuuto-, kiinnitys- tai 
saantorekisteristä toimitettava luettelo verohallinnolle tai maistraatille sekä ilmoitus liiken-
nerikosta koskevasta päätöksestä ajoneuvohallintokeskukselle. 
 
Asetuksen 3 §:n mukaisia liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia tietosuoritteita ovat 
rikosrekisteristä luovutetut yksityisten henkilöiden rikosrekisteriotteet viisumia, työlupaa, 
oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa syytä varten, vaalitietojärjestelmästä muuhun 
tarkoitukseen kuin vaalien toimeenpanoon annettavat tiedot, henkilöstörekisteristä luovute-
tut palvelussuhteeseen liittyvät luettelot sekä oikeushallinnon tietojärjestelmien konekieli-
sistä rekistereistä luovutettavat tiedot. 

6.2.1 Tietosuoritteita koskevan maksulainsäädännön muutokset 

Merkittävä osa hallinnonalan tietosuoritteiden liiketaloudellista suoritemyyntiä siirtyi vuo-
den 2003 alusta pois oikeusministeriön maksullisesta toiminnasta 1.1.2003 voimaan tul-
leella lailla kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (453/2002) 



 

 

50

sekä lain perusteella säädettävillä maksuja ja tulonjakoa koskevilla asetuksilla. Tuolloin 
kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu siirtyi oikeusministeriöltä maa- ja metsätalousminis-
teriön alaisen maanmittauslaitoksen hallinnoitavaksi. Kiinteistötietojärjestelmä käsittää 
kiinteistörekisterilain (392/1985) mukaiset tiedot, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkit-
tävät tiedot sekä muita tietoja sen mukaan kuin muualla laissa säädetään. 
 
Kiinteistötietojärjestelmästä saatuja tuloja ei vuoden 2002 jälkeen käsitellä oikeusministe-
riön maksullisen toiminnan tuottoina vaan ne ovat säädetyn asetuksen mukaan korvausta 
kiinteistötietojärjestelmän vaatimista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. 
Maanmittauslaitos huolehtii kiinteistötietojärjestelmästä luovutetuista suoritteista perittävi-
en maksujen keräämisestä ja maksaa oikeusministeriölle korvausta kiinteistötietojärjestel-
män vaatimista toimenpiteistä siten kuin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kiin-
teistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta (278/2004) säädetään. Oikeusministeriön hallin-
nonalalla kyseiset kustannukset kohdistuvat lähinnä käräjäoikeuksiin, jotka ovat kiinteistö-
tietojärjestelmän keskeisiä tiedontuottajia. 

6.2.2 EY-direktiivi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 
(2003/98/EY) 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistiin 31.12.2003 Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä. Direktii-
villä on tarkoitus luoda Euroopan laajuiset yhtenäiset vähimmäissäännöt julkisen sektorin 
hallussa olevan tiedon uudelleenkäytölle ja kaupalliselle hyödyntämiselle. Direktiivi ei 
vaikuta tietosuojadirektiivissä 95/46/EY säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien toteut-
tamiseen. Tiedon toimittamisesta ja uudelleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta on mahdol-
lista periä maksuja, mutta ylihinnoittelu ei ole sallittua. Kansallisesti direktiivi tulee panna 
täytäntöön 1.6.2005 mennessä (direktiivin eräiden kieliversioiden mukaan 1.7.2005 men-
nessä). 

6.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

 Maksullisen toiminnan 
tuotot, euroa / vuosi 2000 2001 2002 2003 

Maksuperustelain mukaiset 
julkisoikeudelliset tietosuo-
ritteet 

135 819 160 193 222 201 171 419

Maksuperustelain mukaiset 
liiketaloudelliset tietosuo-
ritteet 

5 666 312 6 343 774 7 087 644 247 215

Yhteensä 5 802 131 6 503 967 7 309 845 418 634
 
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen ja oikeusrekisterikeskuksen tuottamien tietosuo-
ritteiden kustannuslaskenta suoritetaan oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen toimintolas-
kentajärjestelmällä. Vuonna 2003 julkisoikeudellisten tietosuoritteiden kustannusvastaa-
vuus oli tietotekniikkakeskuksessa 86 % ja oikeusrekisterikeskuksessa 14 %. Oikeusrekis-
terikeskuksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus 
oli 261 %. 
 
Vuonna 2003 oikeusministeriölle maksettiin korvauksia 55 % kiinteistötietojärjestelmän 
tuloista eli noin 4,3 miljoonaa euroa. Kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamista koske-
van asetuksen (278/2004) mukaan oikeusministeriön kiinteistötietojärjestelmän vaatimista 
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toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset olivat vuonna 2003 noin 3,2 miljoonaa euroa. Uusi 
asetus tuli voimaan 1.5.2004 ja siinä oikeusministeriön korvausosuudeksi säädetään 42,5 
% tuloista. 

6.3 Maksuttomat tietosuoritteet 

Rikosrekisterin sisältämiä tietoja luovutetaan maksutta tuomioistuimelle ja syyttäjälle oi-
keudenkäyntiä ja vankeinhoitolaitokselle rangaistuksen täytäntöönpanoa varten, poliisille 
ja muille lupaviranomaisille luotettavuuden selvittämistä varten sekä esitutkintaviranomai-
selle pakkokeinoasiaa varten. Tietoja voidaan luovuttaa maksutta lisäksi eräille Suomen 
viranomaisille pääasiassa niiden virkaa hakevista henkilöistä henkilöiden soveltuvuuden 
selvittämistä ja arviointia varten. Maksuttomia suoritteita ovat myös rikosrekisteristä rikos-
rekisterilain 6 §:n 2 momentin nojalla annettavat rikostaustaotteet henkilöille, jotka ryhty-
vät tehtäviin, joihin kuuluu pysyväisluonteisesti ja olennaisesti työskentelyä lasten kanssa. 
Yksityishenkilö saa tarkastaa omat rekisteritietonsa ja jos edellisestä tarkastusoikeuden 
käytöstä on kulunut vähintään vuosi, tiedot annetaan maksutta. Oikeusrekisterikeskuksen 
ylläpitämä kuulutusrekisteri on maksutta käytettävissä internetissä. 
 
FINLEX-säädöstietopankki perustettiin vuonna 1997 oikeudellisen aineiston julkiseksi ja 
maksuttomaksi Internet-palveluksi. Nykyisin FINLEX koostuu yli kahdestakymmenestä 
tietokannasta. Palvelukokonaisuudet ovat lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esityk-
set, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Ministeriön tietopalveluiden vastuualue huoleh-
tii tehtävistä, jotka koskevat sähköistä säädöstietopankkia. Lisäksi vaaleihin liittyvän tieto-
aineiston luovutus vaalitietojärjestelmästä vaalien toimeenpanon yhteydessä on maksuton-
ta. 

6.4 Nykytilan arviointi ja työryhmän kannanotot 

Nykyisessä oikeusministeriön maksuasetuksessa säädetään sellaisista tietosuoritteista, jot-
ka ovat vain valtion viranomaisten välisiä viranomaissuoritteita. Ne eivät tällöin oikeastaan 
kuulu maksuperustelain soveltamisalaan. Näitä tietosuoritteita ovat oikeushallinnon tieto-
tekniikkakeskuksen tuottamat lainhuuto-, kiinnitys- tai saantorekisteristä toimitettavat luet-
telot verohallinnolle tai maistraatille sekä oikeusrekisterikeskuksen ilmoitukset liikenneri-
kosta koskevasta päätöksestä ajoneuvohallintokeskukselle. 
 
Työryhmä katsoo, että pelkästään valtion viranomaisten välisten tietosuoritteiden luovu-
tuksista perittävistä maksuista ei ole perusteltua säätää maksuperustelain nojalla annetus-
sa ministeriön maksuasetuksessa. Toiminnan rahoitus tulisi hoitaa joko budjetoimalla tar-
vittavat määrärahat tehtävän hoitajalle tai laatia vuosittainen laskutusta koskeva sopimus 
osapuolina olevien viranomaisten kesken. 
 
Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetussa laissa 
(453/2002) sekä lain nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa kiinteis-
tötietojärjestelmän tulojen jakamisesta (278/2004) säädetään niistä korvauksista, jotka oi-
keusministeriölle maksetaan kiinteistötietojärjestelmän vaatimista toimenpiteistä aiheutu-
vien kustannusten kattamiseksi. Nämä korvaukset nettoutetaan talousarvion momentille 
25.10.23 (muiden tuomioistuinten toimintamenot). 
 
Hallinnon sisäisten tietoluovutusten maksukäytäntöjä selvittäneen työryhmän muistiossa 
(VM 11/2004) ehdotetaan, että vuonna 2006 alkavalla menokehyskaudella hallinnon sisäi-
sistä tietoluovutuksista perittävien maksujen perusteena siirryttäisiin käyttämään tietojen 



 

 

52

irrottamiskustannuksia. Mikäli ehdotus toteutetaan, saattaa sillä olla vaikutuksia myös oi-
keushallinnon tietotekniikkakeskuksen ja oikeusrekisterikeskuksen tuottamien hallinnon 
sisäisten tietosuoritteiden hinnoitteluun. 
 
Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevan EY-direktiivi on 
pantava kansallisesti täytäntöön 1.6.2005 mennessä. Direktiivin toimeenpanon vuoksi oi-
keusministeriössä tulisi selvittää, vastaako hallinnonalan tietovarantojen ja asiakirjojen 
hinnoittelu direktiivin vaatimuksia. 
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7 VANKEINHOITOLAITOKSEN MAKSULLINEN TOIMINTA 

7.1 Vankeinhoitolaitoksen organisaatio ja vankeinhoitotoiminta 

Vankeinhoitolaitoksen organisaatioon kuuluvat rangaistuslaitokset, Vankimielisairaala 
sekä Hämeenlinnan vankilan yhteydessä toimiva vankisairaala. Rangaistuslaitokset, joista 
16 on suljettua laitosta ja 18 avolaitosta, jakaantuvat kolmeen vankeinhoitoalueeseen. 
Vankeinhoitolaitoksen toiminnan ohjauksesta ja johtamisesta vastaa Rikosseuraamusviras-
to. 
 
Vankeinhoitolaitoksen organisaation, henkilöstön ja toimintatapojen uudistamista valmis-
teltiin rakenneuudistus- ja kehittämishankkeessa (RAKE-hanke), jota koskeva selvitys 
(OM 2004:8) valmistui 1.6.2004. Hankkeen ehdotuksen mukaan vankeinhoitolaitoksen 
uusi organisaatio muodostuisi keskusvirastona toimivasta Rikosseuraamusvirastosta, vii-
destä aluevankilasta sekä valtakunnallisesta terveydenhuollon yksiköstä. Aluevankilat 
koostuisivat sijoittajayksiköstä sekä erityyppisistä vankiloista. 
 
Vankeinhoitolaitos panee täytäntöön tuomioistuinten määräämät vankeusrangaistukset ja 
sakon muuntorangaistukset sekä huolehtii tutkintavankeuden toimeenpanosta. Täytäntöön-
pano perustuu rangaistusten täytäntöönpanosta annettuun lakiin sekä tämän nojalla annet-
tuihin asetuksiin vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta (447/1975) ja sakkorangaistuk-
sen täytäntöönpanosta (321/1969). Lain mukaan rangaistuksen tulee mahdollisuuksien mu-
kaan edistää vangin sijoittumista yhteiskuntaan ja vapaudenmenetyksestä aiheutuvia haitto-
ja on mahdollisuuksien mukaan ehkäistävä. Rangaistuslaitoksen olot on mahdollisuuksien 
mukaan järjestettävä vastaamaan yhteiskunnassa muuten vallitsevia elinoloja ja vankeja on 
kohdeltava oikeudenmukaisesti heidän ihmisarvoaan kunnioittaen. 
 
Vangeille työaikana järjestettävää toimintaa ovat työ, koulutus ja muu rangaistuslaitoksen 
järjestämä tai hyväksymä toiminta. Toiminnan on katsottu normalisoivan vankilaelämää ja 
vähentävän niitä haittoja, joita vankilassaolo muuten saattaisi aiheuttaa. Vuonna 2003 noin 
40 % vangeista osallistui työtoimintaan. Tärkeimmät vankitoiminnan työalat ovat teollinen 
tuotanto, maatalous, käsityöt, rakentaminen, kiinteistönhoito sekä taloustyöt. Työn tekemi-
sen tavoitteena on vangin ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen sekä toimeentulomah-
dollisuuksien parantaminen vapautumisen jälkeen. 
 
Psykiatrista sairaalahoitoa varten on miesvangeille Turussa 40-paikkainen Vankimielisai-
raala. Vuonna 2003 Vankimielisairaalassa kertyi hoitojaksoja 260 (306 vuonna 2002) ja 
hoitopäiviä 3 777 (3 928). Lisäksi psykiatrista hoitoa varten on Vantaan vankilassa 15-
paikkainen sairaalaosasto. 
 
Sairaanhoitoa varten Hämeenlinnan vankisairaalassa on 63 sairaansijaa miesvangeille ja 5 
sairaansijaa naisvangeille. Sairaalassa keskitytään yleisterveydenhuoltoon sekä päihdesai-
rauksien hoitoon ja sinne otetaan potilaita jatkohoitoon ulkopuolisesta erikoissairaanhoi-
dosta. Vuonna 2003 hoitojaksoja kertyi 481 (505 vuonna 2002) ja hoitopäiviä 17 192 (19 
452). 
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7.2 Maksullisen toiminnan nykytila 

7.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Vankeinhoitolaitoksen maksuista säädetään maksuperustelain nojalla annetussa oikeusmi-
nisteriön asetuksessa oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten 
suoritteista perittävistä maksuista (1348/2003). Asetuksen 3 §:ssä säädetään vankeinhoito-
laitoksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet, joita ovat vankien toimin-
noissa tuotetut suoritteet, vankeinhoitolaitoksen sairaaloissa tehtävät mielentilatutkimukset, 
ateriat vankeinhoitolaitoksen henkilöstölle ja vierailijoille sekä asiakirjajäljennökset. Ase-
tuksen 4 §:ssä säädetään laitosmyymälöiden hinnoitteluperusteista. 
 
Vankien työtoiminnassa tuotettujen suoritteiden hinnoitteluperusteet sekä jäljennöksistä 
perittävien maksujen suuruudet on vahvistettu oikeusministeriön määräyksellä vankeinhoi-
tolaitoksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta (3/011/2000). Käytännössä jäljen-
nöksistä peritään nykyisin sama maksu kuin oikeusministeriössä eli oikeusministeriön 
eräiden liiketaloudellisten suoritteiden hinnoista antaman päätöksen (4371/01/2001) mu-
kainen maksu. Vangilta ei kuitenkaan peritä jäljennöksistä arvonlisäverollista hintaa verot-
tajan 22.1.2003 antaman ohjauskirjeen nro 03OH22 mukaisesti. Vankeinhoitolaitoksen 
henkilöstöltä perittävän ateriakorvauksen suuruus on vahvistettu Rikosseuraamusviraston 
määräyksellä henkilökunnan ateriahinnoittelusta (7/28/2002). Laitosmyymälöissä myytävi-
en tuotteiden hinnoitteluperusteet on vahvistettu oikeusministeriön määräyksellä ”Vankien 
osto-oikeudet, laitosmyymälässä myytävät tuotteet ja niiden hinnoittelu” (12/011/98). 

7.2.2 Muutokset maksuja koskevassa lainsäädännössä 

Vankeinhoitolaitoksen palvelusuhdeasuntojen vuokria koskeva säädöskohta on poistettu 
oikeusministeriön 1.1.2004 voimaan tulleesta maksuasetuksesta. Aikaisemmin palvelusuh-
deasunnoista perittiin liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja vuokria ja niiden alentami-
seen oli talousarviossa myönnetty hintatukea. Hallituksen esityksessä eduskunnalle vuoden 
2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen täydentämisestä (HE 145/2003 vp) hin-
tatuki poistettiin eli talousarvioesitystä korjattiin niin, ettei palvelussuhdeasuntojen vuok-
raosuuksien maksamista kirjata hintatueksi. Vuoden 2004 talousarviossa myönnettiin mo-
mentilla 25.50.21 (rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot) vankeinhoitolaitoksen 
toiminnallista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen 
enintään 2 000 000 euroa. 
 
Vankeinhoitolaitoksen hallinnassa on noin 770 henkilökunnan asuntoa. Koko asuntokanta 
on vuokrattu Senaattikiinteistöltä ja Vankeinhoitolaitos vuokraa asunnot edelleen henkilö-
kunnalle. Asunnoilla on tärkeä merkitys vankilahenkilöstön rekrytoinnissa varsinkin Etelä-
Suomessa. 
 
Vankeinhoitolaitoksen palvelussuhdeasuntojen vuokrien ja käyttökorvausten määräyty-
misperusteista on annettu Rikosseuraamusviraston määräys (2/011/2002). Sen mukaan 
vuokrat ja asuntoihin liittyvät käyttökorvaukset (sauna, autopaikoitus, pesutupa ja vesi-
maksu) sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin. Mikäli asuntoon tehdään kuntoa, 
varustelutasoa tai muita asunnon arvoa korottavia parannuksia tarkistetaan näissä tapauk-
sissa asunnon vuokraa välittömästi ja aina erillistapauksena. 
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7.2.3 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Työtoiminnan suoritteet 
 
Noin puolet vankien työpäivistä eli 20 % kokonaisajankäytöstä kohdistui vuonna 2003 
maksulliseen työtoimintaan eli tuotantoon. Tuotannon merkittävimpiä työaloja ovat puute-
ollisuus, maatalous, metalliteollisuus ja kilpituotanto. Maksullisen työtoiminnan osalta 
seurataan erikseen valmentavaa työtä ja tuotannollista työtä. Vuonna 2003 työvuosia kertyi 
valmentavassa työssä 364 (357 vuonna 2002) ja tuotannollisessa työssä 327 (309). 
 
Vankeinhoitolaitoksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelua koskevan oikeusminis-
teriön määräyksen mukaan toiminnalle asetettavat taloudelliset tavoitteet tulee asettaa si-
ten, että ne eivät ole ristiriidassa rangaistusten täytäntöönpanosta säädetyssä laissa sekä 
vankeinhoitoasetuksessa asetettujen sisällöllisten tavoitteiden kanssa. Edelleen määräyk-
sessä todetaan, että liiketaloudellisin perustein toteutettavassa hinnoittelussa otetaan kus-
tannusten ohella huomioon myös suoritteiden kysyntä ja kilpailutilanne sekä vankien toi-
minnan vankeinhoidolliset tavoitteet. 
 
Maksulliseen työtoimintaan kohdistuvien kustannusten kattamiseksi ja hintojen alentami-
seksi on talousarviossa myönnetty hintatukea momentilla 25.50.21 (rangaistusten täytän-
töönpanon toimintamenot). Vuonna 2004 määrärahasta saa käyttää hintatukeen enintään 4 
950 000 euroa. Työtoiminnasta kertyvät tuotot on bruttobudjetoitu Satakunnan vankilan 
tuottoja lukuun ottamatta. 
 
Vankeinhoitolaitoksen sairaaloissa suoritetut mielentilatutkimukset 
 
Mielenterveyslain (1116/1990) 16 §:ssä tarkoitettuja mielentilatutkimuksia tehdään Van-
kimielisairaalassa ja Vantaan vankilan psykiatrisella sairaalaosastolla. Vuonna 2003 tehtiin 
kaksi tutkimusta (seitsemän vuonna 2002); niihin käytettiin 113 tutkimusvuorokautta (399 
vuonna 2002). 
 
Oikeudenkäymiskaaren 45 luvun 17 §:n nojalla tuomioistuin voi määrätä rikoksesta syyte-
tyn mielentilan tutkittavaksi. Mielenterveyslain 16 §:n mukaan määrättyään rikoksesta syy-
tetyn mielentilan tutkittavaksi tuomioistuin toimittaa asiakirjat terveydenhuollon oikeus-
turvakeskukselle. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus määrää, missä mielentilatutkimus 
suoritetaan. Lääninhallitus maksaa mielentilatutkimusten kustannukset tutkimuksen suorit-
tajalle laskun perusteella talousarvion momentilta 33.06.26 (mielentilatutkimustoiminnan 
menot, jakamaton arviomääräraha). Vankeinhoitolaitoksen mielentilatutkimuksista saamat 
tulot on talousarviossa nettobudjetoitu momentille 25.50.21 (rangaistusten täytäntöönpa-
non toimintamenot). 
 
Mielentilatutkimuksista perittävä tutkimuspäivän hinta (297 euroa) perustuu sosiaali- ja 
terveysministeriön kehysvalmistelussa laadittuun laskelmaan. Kehysvalmistelumateriaalin 
perusteella vankeinhoitolaitoksen perimä tutkimuspäivän hinta on hieman alempi kuin val-
tion mielisairaaloiden perimä hinta. Rikosseuraamusviraston taloushallinnon arvion mu-
kaan vankeinhoitolaitoksen nykyisin perimä tutkimuspäivän hinta ei perustu mielentilatut-
kimusten aiheuttamiin todellisiin kustannuksiin. Taloushallinnon esittämien arvioiden mu-
kaan tutkimusten aiheuttamia kustannuksia ei ole seurattu kattavasti ja kustannuslaskenta 
vaatii tältä osin kehittämistä. 
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Ateriakorvaukset vankeinhoitolaitoksen henkilöstöltä ja vierailijoilta 
 
Oikeusministeriön maksuasetuksen nojalla annetussa Rikosseuraamusviraston ohjeessa 
”Vankeinhoitolaitoksen ruokahuolto” (2/011/2003) todetaan, että vankeinhoitolaitoksen 
henkilöstöltä perittävän ateriakorvauksen määrän vahvistaa Rikosseuraamusvirasto. Henki-
lökunnan aterioista perittävien maksujen suuruudesta on 23.5.2002 annettu Rikosseu-
raamusviraston määräys ”Henkilökunnan ateriahinnoittelu” (7/28/2002). Määräyksen mu-
kaan työpaikkaruokailu järjestetään laitosruokailun yhteydessä ja henkilökunnalle tarjotaan 
samat ateriat kuin vangeille. 
 
Ministeriön maksuasetuksen 3 §:n mukaan vangin omaiselta tai muulta läheiseltä ihmiseltä 
ei peritä korvausta ruoasta ja majoituksesta silloin, kun laitoksessa käynti liittyy vangin 
rangaistusajan käyttöä koskevaan yksilöllisen suunnitelman toteutukseen. Rikosseu-
raamusvirasto päättää maksuttomuuden tarkemmista perusteita. Rikosseuraamusvirasto on 
ohjeistanut tarkemmin vankien omaisten korvauksista ruoasta ja majoituksesta sekä mak-
suttomuuden perusteista ohjeessa ”Vangin taloudelliset etuudet ja rahan käyttö” 
(2/011/2004). Jos vangin tapaajalta peritään korvaus ruokailusta, se vastaa vankeinhoitolai-
toksen palveluksessa olevalta perittävää ateriakorvausta. 
 
Laitosmyymälätuotteiden myynti 
 
Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 6 §:n mukaan vangeille on rangais-
tuslaitoksen toimesta järjestettävä mahdollisuus ostaa elintarvikkeita ja muuta henkilökoh-
taiseen käyttöön sopivaa tavaraa. Vankeinhoitoasetuksen 38 §:n mukaan rangaistuslaitok-
sessa on pidettävä myymälää, josta vangit voivat määräaikoina ostaa laitoksen oloihin so-
veltuvia tarvikkeita. Jos myymälän ylläpitäminen ei ole tarkoituksenmukaista rangaistus-
laitoksen koon tai muun syyn vuoksi, on vangeille järjestettävä tilaisuus hankkia vastaavia 
tarvikkeita muulla tavalla. Jokaiselle vangille on varattava tilaisuus tehdä ostoksia laitos-
myymälässä tai muulla tavalla vähintään kerran viikossa. 
 
Hinnoittelusta laitosmyymälöissä säädetään oikeusministeriön maksuasetuksen 4 §:ssä. 
Sen mukaan Vankeinhoitolaitoksen laitosmyymälöissä peritään tuotteista niiden hankinta-
hinta lisättynä rahti- ja muilla vastaavilla menoilla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää han-
kintahintojen perusteella vahvistettua vakiohintaa. Jos viranomainen on vahvistanut tuot-
teen myyntihinnan, peritään tämä hinta. Hinnoittelusta on määrätty lisäksi oikeusministeri-
ön määräyksessä (12/011/98) ”Vankien osto-oikeudet, laitosmyymälässä myytävät tuotteet 
ja niiden hinnoittelu”. Laitosmyymälätoiminnasta saatavat tulot on talousarviossa netto-
budjetoitu momentille 25.50.21 (rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot). 
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7.2.4 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot,  
euroa / vuosi 2000 2001 2002 2003 

Työtoiminnan myyntituotot 7 958 130 9 044 425 9 005 493 9 316 303
Tuotot mielentilatutkimuksista 118 503 33 561
Henkilöstöltä perittävät ateriakorvaukset 322 364 342 466 351 976 352 806
Laitosmyymälöiden myyntituotot 2 610 898 3 219 582 3 622 814 4 094 128
Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot* 1 740 510 1 704 613 1 673 922 1 939 308
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 12 631 902 14 311 086 14 772 708 15 736 106
Työtoiminnan käytetty hintatuki 1 417 561 5 605 164 4 679 357 4 728 342
Palvelussuhdeasuntojen käytetty hintatuki* 1 523 197 1 724 562 1 596 620
Käytetty hintatuki yhteensä 1 417 561 7 128 361 6 403 919 6 324 962
* Palvelussuhdeasuntojen tuotot sekä hintatuki sisältyivät maksulliseen toimintaan vuoden 2003 loppuun. 
 
Maksullisen toiminnan tuotoista laitosmyymälöiden tuotot, Satakunnan vankilan tuotot 
sekä tuotot mielentilatutkimuksista on nettobudjetoitu momentille 25.50.21 (rangaistusten 
täytäntöönpanon toimintamenot). 

7.2.5 Vankeinhoitolaitoksen maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Oikeusministeriön määräyksessä ”Vankeinhoitolaitoksen liiketaloudellisten suoritteiden 
hinnoittelu” määrätään siitä, kuinka vankien toiminnoissa tuotettujen maksullisten suorit-
teiden kustannukset kohdistetaan. Toimintakertomukseen esitettävät maksullisen toimin-
nan kustannusvastaavuuslaskelmat on laadittu erillislaskelmilla. 

7.3 Vankeinhoitolaitoksen muut kuin maksullisen toiminnan tuotot 

Avolaitosvangeilta perittävät ruoka- ja ylläpitokorvaukset 
 
Vangilta perittävien ruoka- ja ylläpitokorvausten säädöspohjana on rangaistusten täytän-
töönpanosta annetun lain 3 luvun 10 ja 11 §, 4 luvun 6 § ja vankeinhoitoasetuksen 74 §. 
Vankeinhoitoasetuksen 74 §:n mukaan avolaitoksessa työskentelevältä vangilta peritään 
korvaus ruoka- ja ylläpitokustannuksista oikeusministeriön vahvistamien perusteiden mu-
kaisesti. Korvaus määrätään varsinaisena työaikana tehtyä työtuntia kohti. Ylläpitokorvaus 
saa olla enintään viidesosa keskimääräisestä tuntipalkasta. Mikäli ruokataloudesta aiheutu-
vat kustannukset joissakin laitoksessa ylittävät oikeusministeriön avovankiloita ja työsiirto-
loita varten vahvistaman enimmäishinnan, erotus maksetaan valtion varoista. Avolaitok-
seen määrätyltä, mutta avolaitoksessa muusta syystä kuin valtion lukuun tehtävässä työssä 
olevalta vangilta (omaa tai siviilityötä tekevä vanki) perittävistä korvauksista päättää oike-
usministeriö. Avolaitoksessa oikeusministeriön määräyksestä käytettävästä erillisestä lai-
tosvaatetuksesta ei peritä korvausta. Muusta laitoksen antamasta vaatetuksesta peritään 
korvaus. Avolaitoksessa olevalta vangilta perittävät korvaukset voidaan ottaa suoraan hä-
nen palkastaan. 
 
Ruokahuolto järjestetään avolaitoksissa joko ostopalveluna tai laitoksen omana työnä. Jos 
laitos hoitaa ruokahuollon itse, se toteutetaan joko virka- tai vankityönä. Oikeusministeriö 
on 19.8.2004 vahvistanut päätöksellään (4/633/2004) vangeilta perittävien ruoka- ja ylläpi-
tokorvausten määrät. Oikeusministeriön päätöksen nojalla Rikosseuraamusvirasto on anta-
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nut asiasta täydentävät ohjeet Rikosseuraamusviraston ohjeessa ”Vangin taloudelliset 
etuudet ja rahan käyttö” (2/011/2004). 
 
Tuotot avolaitosvangeilta perittävistä korvauksista 
 
  2001 2002 2003 
Ylläpitokorvaukset 547 882 523 547 504 179 
Ruokakorvaukset 425 079 423 586 420 579 
Tuotot yhteensä 972 961 947 134 924 758 
 
Palvelusuhdeasunnoista perittävät vuokrat ja käyttökorvaukset 
 
Vankeinhoitolaitoksen palvelussuhdeasunnoista perittävät vuokrat ja käyttökorvaukset ovat 
vuoden 2004 alusta lähtien muita kuin maksullisen toiminnan tuottoja. Näitä on selostettu 
edellä kappaleessa 7.2.2. 

7.4 Vankeinhoitolaitoksen maksullista toimintaa koskevat havainnot 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on viime vuosina kiinnittänyt huomiota siihen, että työ-
toiminta on hintatuen käytön jälkeenkin ollut tappiollista. Vuotta 2003 koskevassa tilintar-
kastuskertomuksessa todetaan, että ”ottaen huomioon maksuperustelain tarkoitus työtoi-
minnan liiketaloudellisen luonteen tarkoituksenmukaisuutta on tarpeen arvioida myös siltä 
kannalta, että raportoidun hintatuen käytön jälkeenkin työtoiminta on jatkuvasti ollut huo-
mattavan tappiollista.” 
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut 31.8.2004 päätöksen kanteluun (Dnro 
2252/4/02), joka koski vangin hallussa olevien asiapapereiden kopioinnista vankilassa pe-
rittävien maksujen suuruutta. Apulaisoikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota kysymyk-
seen, voidaanko kopioiden hinnoittelussa noudattaa suoritteiden liiketaloudellista hinnoit-
telua. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on pitänyt lisäksi ongelmallisena sitä, että ko-
piomaksujen perusteet ja kopiohinnat vaihtelevat vankiloittain. Apulaisoikeusasiamiehen 
mielestä ”olisi perusteltua, että hinnoittelusta päätettäessä selvitettäisiin ja huomioitaisiin 
myös hallinnonalan omat erityispiirteet ja sen mahdolliset vaikutukset suoritteiden hinnoit-
telulle”. 

7.5 Nykytilan arviointi ja työryhmän kannanotot 

Työtoiminnassa tuotetut suoritteet 
 
Vankien työtoiminnassa tuotettujen suoritteiden maksullisuus ja hinnoittelu perustuvat 
maksuperustelakiin, jonka nojalla suoritteet on oikeusministeriön asetuksella säädetty 
maksuperustelain mukaisiksi valtion viranomaisen tuottamiksi suoritteiksi, jotka tulee hin-
noitella liiketaloudellisin perustein. Jotta markkinaehtoinen hinnoittelu olisi mahdollista, 
on talousarviossa myönnetty vuosittain hintatukea hintojen alentamiseksi. Työtoiminnan 
kustannukset eivät muutoin mahdollistaisi suoritteiden markkinahinnoittelua. 
 
Maksuperustelakia koskevan hallituksen esityksen (HE 176/1991 vp) mukaan lain yhtenä 
tavoitteena oli ottaa käyttöön liiketoiminnan periaatteet valtion maksullisessa toiminnassa 
siten, että taloudellinen tulosvastuu toteutuisi varsinkin liiketoiminnan luonteisessa mak-
sullisessa toiminnassa. Edelleen hallituksen esityksen mukaan suoritteiden liiketaloudellis-
ta hinnoittelua tarkasteltaisiin kannattavuusvaatimuksen näkökulmasta tarkoittaen, että 
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tuotoilla tulisi kattaa vähintään toiminnan kustannukset ja toimintaan oman pääoman eh-
doin sijoitetulle pääomalle asetettava tuottovaade. Hinnoittelussa otettaisiin kustannusten 
ohella huomioon myös kysyntä ja kilpailu. 
 
Työryhmän mielestä vankien työtoiminnan suoritetuotanto eroaa olennaisesti niistä perus-
teluista, joita maksuperustelain valmistelun yhteydessä on esitetty liiketaloudellisin perus-
tein määriteltävästä toiminnasta. Työtoiminnan pääasiallisena tarkoituksena ei ole tuottaa 
tehokkaasti myyntiin tarkoitettuja suoritteita vaan työtoiminnan järjestäminen on yksi kei-
no, jolla voidaan pyrkiä vankeinhoidollisten tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä lähtökoh-
dat ja tavoitteet huomioon ottaen työtoiminta ei voi olla kilpailukykyistä vastaavan yritys-
sektorin toiminnan kanssa. 
 
Työtoiminnan merkitys vankien kokonaisajankäytöstä on vähentynyt vuosien mittaan. 
Vankeinhoidollisten tavoitteiden tukemiseksi vangeille on työn lisäksi järjestetty muitakin 
toimintamuotoja kuten koulutus, päihdetyö ja ohjelmatyö. Myös työtoiminnan luonne ja 
painopiste on muuttunut tuotannollisesta työstä valmentavaan työhön. Nykyisellään vanki-
en työtoiminta on muiden toimintamuotojen tapaan järjestetty vastaamaan yhä enemmän 
erityisesti vankeinhoidollisia tarkoituksia. 
 
Vankeinhoidollisten periaatteiden mukaan työtoiminnan tarkoituksena on tarjota vangeille 
heidän fyysistä ja psyykkistä kuntoaan sekä taitojaan ja taipumuksiaan vastaavaa, normaa-
liusperiaatteen mukaisesti järjestettyä työtä. Työn tekeminen normalisoi sekä vangin että 
vankilan elämää. Työn aikana on mahdollisuus arvioida vangin työkykyä, opettaa työelä-
män perustaitoja sekä ammatillisia taitoja. Työtoiminnan tavoitteena on helpottaa vangin 
sopeuttamista siviiliin pääsyn jälkeiseen normaaliin elämään. 
 
Työryhmä katsoo, että vankien työtoiminnan tarkoitusperiaatteet eivät mahdollista maksu-
perustelain tarkoittamaa liiketaloudellista hinnoittelua. Markkinaehtoisesti harjoitettuun 
suoritetuotantoon liittyvän hintatukimenetelmän soveltaminen ei myöskään välttämättä ole 
tässä yhteydessä perusteltua. Hintatuen asemasta määrärahaa voitaisiin osoittaa työtoi-
mintaan käytettäväksi toiminatamenoista. Työtoiminnan suoritteiden hinnoittelussa voisi 
siten olla perusteltua, että siihen ei enää sovellettaisi maksuperustelakia vaan maksujen 
määräytymisperusteista säädettäisiin erikseen muussa laissa. Suoritteiden maksullisuus- ja 
hinnoitteluperusteita säädettäessä tulisi ottaa huomioon myös kilpailuoikeudelliset näkö-
kohdat. 
 
Laitosmyymälätuotteista perittävät maksut 
 
Vankeinhoitolaitoksen laitosmyymälöissä myytävien tuotteiden hinnoittelusta säädetään 
maksuperustelain mukaan oikeusministeriön maksuasetuksen 4 §:ssä. Hinnoittelusäännök-
sen mukaan tuotteet hinnoitellaan siten, että niistä peritään hankintahinta lisättynä rahti- ja 
muilla vastaavilla menoilla. Vastaavasti voidaan käyttää hankintahintojen perusteella vah-
vistettua vakiohintaa tai viranomaisen vahvistamaa myyntihintaa. Hinnoittelussa ei oteta 
tällöin huomioon myymälätoiminnan tila- tai henkilöstökustannuksia. Maksuperustelain 7 
§:ssä säädetään, että suoritteet tulee hinnoitella liiketaloudellisin perustein tai, jos viran-
omaisella on suoritteen tuottamiseen tosiasiallinen yksinoikeus, suorite saadaan hinnoitella 
omakustannusarvoonsa. 
 
Työryhmä katsoo, että laitosmyymälätuotteiden hinnoittelu ei vastaa maksuperustelain 7 
§:ssä tarkoitettujen muiden kuin julkisoikeudellisten suoritteiden hinnoittelussa käytettäviä 
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perusteita. Maksuperustelakia ei tällöin voida soveltaa laitosmyymälätuotteiden hinnoitte-
lussa vaan hinnoitteluperusteista olisi säädettävä erikseen muussa laissa. 
 
Vankeinhoitolaitoksen sairaaloissa suoritetut mielentilatutkimukset 
 
Vankimielisairaalassa sekä Vantaan vankilan psykiatrisella sairaalaosastolla tehdään rikok-
sesta syytetyille mielentilatutkimuksia, joiden tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kat-
tamiseksi peritään maksu lääninhallitukselta. Kyseessä on tilanne, jossa suoritteen tilaajana 
on toinen valtion viranomainen eikä suoritetta tarjota valtionhallinnon ulkopuolisille. Mak-
superustelaki ei tällöin ole sovellettavissa maksun määräytymisperusteena, sillä maksupe-
rustelaki koskee lähtökohtaisesti yksityisen ja viranomaisen välistä suhdetta. 
 
Työryhmä katsoo, että mielentilatutkimuksista perittävistä maksuista ei ole perusteltua 
säätää maksuperustelain nojalla annetulla oikeusministeriön asetuksella, vaan toiminnan 
rahoitukseen liittyvistä menettelyistä tulisi sopia muulla tavoin osapuolina olevien viran-
omaisten kesken. 
 
Kopiointimaksut vangin omista asiakirjoista 
 
Vanki voi pyytää vankilaa kopioimaan sellaisia asiakirjoja, jotka vangilla on hallussaan. 
Tällöin vankila perii maksuperustelain mukaisen maksun suorittamistaan palveluista. Kos-
ka kopioitavat asiakirjat eivät ole viranomaisen omia asiakirjoja, ei kyseessä ole sellainen 
julkisoikeudellinen suorite, jota tarkoitetaan viranomaisten toiminnan julkisudesta annetun 
lain (621/1999) 34 §:ssä. Sekä veroviranomainen että Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 
ovat katsoneet, että tällaisessa tapauksessa eivät myöskään täyty liiketaloudellisen toimin-
nan tunnusmerkit, sillä vankila ei toimi kilpailuolosuhteessa. Vangilla ei useimmissa tapa-
uksissa ole mahdollisuutta valita, mistä tilata suorite. 
 
Työryhmä katsoo, että vankien omien asiakirjojen jäljennösten osalta suoritteen tuottami-
sen voitaisiin katsoa tapahtuvan maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilan-
teessa, jossa viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus suoritteen tuottamiseen. Tällai-
sen monopolisuoritteen maksun suuruus voidaan maksuperustelain mukaan määrätä siten, 
että se vastaa suoritteen omakustannusarvoa. Suoritteesta ei nykyisen käytännön mukaises-
ti ole peritty vangilta arvonlisäveroa. Vankien hallussa olevien asiakirjojen kopioinnista 
tulisi määrätä yhtenäiset omakustannusarvoon perustuvat maksut. 
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8 TUOMIOISTUINLAITOKSEN MAKSULLINEN TOIMINTA 

8.1 Tuomioistuinlaitoksen organisaatio 

Tuomioistuinjärjestelmän perusteet on vahvistettu perustuslaissa. Perustuslain 98 §:n mu-
kaan yleisiä tuomioistuimia ovat korkein oikeus, hovioikeudet ja käräjäoikeudet. Yleisiä 
hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja alueelliset hallintotuomioistuimet. 
Tuomiovaltaa erikseen määrätyillä aloilla käyttävistä erityistuomioistuimista säädetään 
lailla. Erityistuomioistuimia ovat nykyisin markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoi-
keus. Perustuslaissa on lisäksi säännöksiä valtakunnanoikeudesta. 

8.2 Tuomioistuinlaitoksen maksullisen toiminnan nykytila 

8.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Oikeudenkäynti tai muiden tuomioistuinpalvelujen käyttäminen aiheuttaa yleensä asian-
osaiselle erilaisia kustannuksia, joiden määrä voi huomattavasti vaihdella. Suurin osa kus-
tannuksista aiheutuu tavallisesti palkkioista ja korvauksista, joita asianosainen suorittaa 
oikeudenkäyntiavustajalleen tai joita hänelle muutoin aiheutuu asiansa hoitamisessa. Näi-
hin kuluihin hänellä voi toisaalta olla mahdollisuus saada korvaus oikeudenkäynnin vasta-
puoleltaan, jos tuomioistuin määrää viimeksi mainitun korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 
Toisaalta hänen omat kustannuksensa voivat nousta, jos hänet määrätään korvaamaan toi-
sen asianosaisen oikeudenkäyntikulut. Kustannuksia voi niin ikään syntyä todistelusta. 
Oikeusapulaissa (257/2002) tarkoitettua oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, 
joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa 
vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. 
 
Edellä mainituista kustannuksista on erotettava valtiolle tuomioistuinpalvelujen käyttämi-
sestä perittävä julkisoikeudellinen maksu, jonka perustarkoituksena on, että palvelun käyt-
täjä osallistuu tuomioistuinlaitoksesta yhteiskunnalle aiheutuviin menoihin.  
 
Tuomioistuimissa perittävistä maksuista säädetään laissa (701/1993) ja asetuksessa 
(774/1993) tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista (jäljempänä tuomioistuinmaksulaki ja –asetus). Laissa on säännökset tuomiois-
tuimissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen suuruudesta sekä annetaan valtuutus säätää 
muista suoritteista perittävistä maksuista asetuksella enintään omakustannusarvon suurui-
sina. 
 
Vielä 1970-luvulla ennen tuomioistuinten henkilöstön kokonaispalkkausjärjestelmää suo-
ritteista perittiin suoraan virkamiehille virkasivutuloa eli niin sanottua sporttelia. Koko-
naispalkkaukseen siirtymisen myötä maksut tuomioistuinten suoritteista perittiin valtiolle 
leimaveroina sekä vähäisemmissä määrin myös toimituskirja- ja jäljennösmaksuina näitä 
koskevien säädösten mukaan. 
 
Vuonna 1987 voimaan tulleella lailla (285/1987) yhtenäistettiin ja selkeytettiin yleisen 
alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin maksujärjestelmää. Lakia koskevan hallituk-
sen esityksen (HE 145/1986 vp) mukaan lain tarkoituksena oli siirtyä perimään kyseisissä 
viranomaisissa suoriteperusteisia maksuja leimaveron, lunastusten tai toimituspalkkioiden 
sijasta. Yleisessä alioikeudessa käsiteltävässä riita- ja rikosasiassa maksun tuli kattaa vä-
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hintään 20 prosenttia ja muissa asioissa vähintään 60 prosenttia suoritteen kokonaiskustan-
nuksista. 
 
Voimassa oleva vuoden 1993 tuomioistuinmaksulaki laajensi edellä mainitun maksujärjes-
telmän koskemaan myös muita tuomioistuimia. Tuomioistuinmaksulakia koskevan halli-
tuksen esityksen (HE 241/1992 vp) mukaan tuomioistuimissa perittävät maksut ovat kiin-
teitä ja suoritteiden hinnoitteluperusteet pohjautuvat maksuperustelain mukaisesti määritel-
tyihin suoritteen tuottamisesta aiheutuneisiin kokonaiskustannuksiin. Maksuja alentavina 
tekijänä on otettu huomioon maksujen oikeusturvavaikutukset.  

8.2.2 Nykyisen lainsäädännön muutokset ja kehitys 

Säädettäessä tuomioistuinmaksulakia vuonna 1993 lähtökohtana oli, että maksuja tarkiste-
taan säännöllisesti, jotta maksut pysyisivät säätämisen aikaisella tasolla. Lain 11 §:ssä sää-
detään, että lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen suuruus tarkistetaan kolmivuotiskausittain 
asetuksella rahan arvon muutosta vastaavasti. Lain säätämisen jälkeen kyseinen pykälä on 
ollut eduskunnan käsiteltävänä useamman kerran, mutta oikeudenkäyntimaksujen suuruut-
ta tarkistettiin ensimmäistä kertaa 1.1.2003 alkaen. Hallituksen esityksen (HE 119/2002 
vp) mukaan oikeudenkäyntimaksujen korotus oli noin 19 prosenttia, mikä vastasi elinkus-
tannusindeksillä laskettua rahan arvon muutosta alkuperäisen lain säätämishetkestä. 
 
Tuomioistuinmaksuasetuksella säädettävien hakemus-, toimitus- ja toimituskirjamaksujen 
suuruuksia tarkistettiin kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran vuonna 1996. Euroon siir-
tyminen vuoden 2002 alusta toteutettiin kustannusneutraalisti. Toinen maksujen kokonais-
valtainen tarkistus toteutui 1.1.2003 alkaen. Maksuja korotettiin noin 12 prosenttia, mikä 
asetusta koskevan muistion mukaan vastasi rahan arvon muutosta vuodesta 1996 vuoteen 
2002. Näiden muutosten lisäksi asetukseen on tarvittaessa tehty joitakin yksittäisten asia-
ryhmien maksuja koskevia muutoksia. 
 
Rikosasioiden käsittely muutoksenhakutuomioistuimessa säädettiin maksulliseksi vuoden 
1995 lainmuutoksella. Rikosasiain maksutaso säädettiin puolta pienemmäksi kuin muissa 
asioissa, eikä maksua peritä, jos alemman tuomioistuimen ratkaisua muutetaan muutok-
senhakijan eduksi. 

8.2.3 Perustelut erityismaksulainsäädännölle 

Tuomioistuinmaksulakia koskevan hallituksen esityksen (HE 241/1992 vp) perusteluissa 
todetaan, että valtion maksuperustelain mukaan oikeusministeriön toimivaltaan kuuluisi 
päättää hallinnonalan viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Esityksessä katso-
taan, että tuomioistuinten maksuista tulee säätää kuitenkin erikseen, sillä valtion maksupe-
rustelain edellyttämä omakustannusarvo taikka siitä poikkeuksenomaisesti säädettävä 
alempi maksutaso sopii huonosti tuomioistuinsuoritteiden hinnoitteluperusteeksi, koska 
maksut eivät saa muodostua oikeusturvaa estäviksi tai rajoittaviksi.  
 
Hallituksen esityksessä todetaan lisäksi, että oikeudenkäynnistä perittävät maksut liittyvät 
läheisesti kansalaisten oikeusturvaan ja voivat tosiasiallisesti estää asianosaista toteutta-
masta oikeuksiaan, minkä vuoksi niiden perusteet ja taso on vahvistettava eduskunnan sää-
tämällä lailla. Samoin oikeusturvanäkökohtien on katsottu edellyttävän, että tietyt asiat on 
käsiteltävä kokonaan maksuitta ja tietyt asianosaistahot ovat vapaat maksuvelvollisuudesta, 
joten myös näistä seikoista on säädettävä lailla. 
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8.2.4 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Tuomioistuimet perivät maksuja niiden käsittelyyn saatettujen hakemusten ja lainkäyttö-
asioiden vaatimista toimenpiteistä sekä näihin liittyvistä tiedoksiannoista, todistuksista ja 
asiakirjojen jäljennöksistä. Suoritteista perittävät maksut on ryhmitelty laissa maksulajei-
hin, joiden päätyypit ovat käsittelymaksut ja toimituskirjamaksut. Maksujen lisäksi peri-
tään eräitä erityisiä korvauksia kustannusten kattamiseksi. 
 
Käsittelymaksuja ovat oikeudenkäyntimaksu, hakemusmaksu ja toimitusmaksu. Oikeuden-
käyntimaksujen suuruudesta säädetään lain 3 §:ssä ja hakemusmaksujen sekä toimitusmak-
sujen suuruudesta lain 4 §:ssä säädettävin perustein asetuksella. Käsittelymaksu on korva-
usta asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä. Käsittelymaksu sisältää korvauksen 
myös asiassa annettavasta toimituskirjasta, mikä asiasta ja viranomaisesta riippuen voi olla 
pöytäkirjanote, päätös, tuomio, todistus tai muu toimituskirja. Käsittelymaksu sisältää kor-
vauksen myös muusta asian käsittelyyn liittyvästä viranomaisen toimenpiteestä, jollei siitä 
ole säädetty perittäväksi eri maksua tai kustannusten korvausta. Näitä toimenpiteitä ovat 
pääasiallisesti kuulutukset lehdissä ja ilmoitustauluilla, asianosaisille ja muille kuultaville 
toimitettavat tiedoksiannot, muille viranomaisille tehtävät ilmoitukset sekä rekistereihin 
tehtävät merkinnät.  
 
Oikeudenkäyntimaksuja peritään varsinaisista oikeudenkäynneistä, joilla tarkoitetaan riita-, 
rikos-, alistus- ja muutoksenhakuasioiden, ylimääräistä muutoksenhakua koskevien asioi-
den sekä hallinto-oikeuksissa myös muiden lainkäyttöasioiden käsittelyä. Hallituksen esi-
tyksen mukaan tuomioistuinmaksuja koskevassa laissa vahvistettujen oikeudenkäyntimak-
sujen suuruudet olisivat huomattavasti alle omakustannusarvon. Tällä estettäisiin maksujen 
mahdolliset oikeusturvaa estävät tai tarpeettomasti rajoittavat vaikutukset. 
 
Oikeudenkäyntimaksun suuruus on korkeimmassa oikeudessa 200 euroa riita-asiassa ja 
100 euroa rikosasiassa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, markkinaoikeudessa sekä työ-
tuomioistuimessa oikeudenkäyntimaksun suuruus on 200 euroa. Hovioikeudessa rikosasi-
assa peritään oikeudenkäyntimaksua 80 euroa ja muussa asiassa 160 euroa. Hallinto-
oikeuksissa oikeudenkäyntimaksu on 80 euroa. Käräjäoikeuksissa rikosasiassa ja ulosotto-
lain mukaisessa muutoksenhakuasiassa peritään maksua 70 euroa. Maaoikeusasioissa ja 
riita-asioissa käräjäoikeuksien maksut on porrastettu asian ratkaisuvaiheen mukaisesti si-
ten, että maksun suuruus on 70-160 euron välillä. 
 
Hakemusmaksuja peritään tuomioistuimissa hakemuksesta vireille tulevien asioiden käsit-
telystä. Toimitusmaksuja peritään haastetiedoksiannosta tai sen yrityksestä todistuksineen 
sekä asiakirjan toimittamisesta ulkomailla tiedoksiannettavaksi. Toimituskirjamaksuja pe-
ritään eri tilauksesta annettavista toimituskirjoista. Tällöin tulee perittäväksi otemaksu, 
jäljennösmaksu tai todistusmaksu. Maksua ei peritä niistä toimituskirjoista, jotka maksu-
velvolliselle annetaan käsittelymaksuun sisältyvinä. Esimerkiksi toimituskirjamaksu peri-
tään riita- tai rikosasiassa vastaajalta, joka tilaa jäljennöksen pöytäkirjasta. Kantaja saa 
jäljennöksen käsittelymaksuun sisältyvänä. Lain 4 §:n mukaan asetuksella säädetään ha-
kemus-, toimitus- ja toimituskirjamaksujen suuruudet. Näistä suoritteista peritään maksut 
enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten suuruisena. Asetuksen 
2 §:n mukaan kokonaiskustannukset lasketaan valtion maksuperusteasetuksessa (211/1992) 
säädetyllä tavalla. 
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Maksuja peritään lisäksi virallisessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneiden kustannusten 
korvaamiseksi. Asian käsittelyn sisältävästä ääni- ja kuvanauhoitteesta tai –tallenteesta 
peritään maksua korvauksena nauha- tai tallennekustannuksista sekä toimituskustannuksis-
ta. Erityisistä tiedoksiannoista ulkomailla peritään korvausta aiheutuneista kustannuksista. 
Lisäksi asiakkaan suorittamatta jättämästä laskusta säädetään perittäväksi viivästysmaksu. 

8.2.5 Maksullisen toiminnan volyymi 

Maksullisen toiminnan tuo-
tot, euroa / vuosi 2000 2001 2002 2003 

Laki tuomioistuinmaksuista 9 235 424 9 415 373 9 516 896 11 590 118
Asetus tuomioistuinmaksuista 18 096 137 17 220 951 17 191 179 19 362 940

Yhteensä 27 331 561 26 636 324 26 708 075 30 953 058
 
Tuomioistuinmaksulakia koskevassa hallituksen esityksessä arvioitiin, että lain voimaantu-
lon jälkeen tuomioistuinten maksuina perittävillä tuloilla katettaisiin 26 prosenttia tuomio-
istuinten kokonaiskustannuksista. Vuonna 2003 tuomioistuinten kokonaiskustannukset 
olivat kustannuslaskennan tietojen mukaan yhteensä noin 211 miljoonaa euroa, joista mak-
sullisen toiminnan tuotoilla katettiin noin 15 prosenttia. Tuomioistuinten menot ovat kas-
vaneet vuodesta 1991 vuoteen 2003 yli 50 prosenttia. Maksutulojen kertymässä ei ole ky-
seisten vuosien välillä tapahtunut juurikaan muutosta.  
 
Tuomioistuinlaitoksen menojen kasvua selittävät muun muassa se, että tuomarikunnan 
palkkauksen kehitys viimeisen viiden vuoden aikana on ylittänyt selkeästi yleisen palkka-
kehityksen julkisessa hallinnossa. Lisäksi tuomioistuinlaitoksen toimitiloja on parannettu 
rakentamalla uusia oikeustaloja, mikä on yleensä merkinnyt toimitilavuokriin suuria koro-
tuksia. Automaattiseen tietojenkäsittelyyn kohdistuvat kustannukset ovat myös jatkuvasti 
kasvaneet. 
 
Tulokertymän pysymistä samalla tasolla kustannusten noususta huolimatta selittää se, että 
voimaan on tullut enimmäkseen lainsäädäntöä, joka on merkinnyt tuomioistuimille töitä, 
joista ei asioiden luonteesta johtuen kuitenkaan voida periä maksuja. Sellaisia asioita, jois-
ta on peritty lähes täysi omakustannushinta on puolestaan siirretty pois tuomioistuinkäsitte-
lystä. Lisäksi julkinen oikeusaputoiminta on laajentunut koskemaan myös keskituloisia, 
jolloin mahdollisten maksuvelvollisten osuus on hieman vähentynyt. 
 
Muiden tuomioistuinten kuin korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden 
maksullisen toiminnan kannattavuustavoite on asetettu talousarvioesityksessä vuodelle 
2005. Tämän mukaan niiden suoritteiden kokonaiskustannuksista, joista maksuja peritään, 
voidaan maksuilla kattaa noin 46 prosenttia. Virastokohtaisia maksullisen toiminnan kus-
tannusvastaavuustavoitteita ei ole asetettu tuomioistuimille. 

8.2.6 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Tuomioistuinlaitoksessa oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen toimintolaskentajärjestelmä 
on käytössä hovi-, hallinto- ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen kustannusten las-
kennassa. Korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden sekä markkinaoikeuden 
maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat laaditaan perinteisellä kustannuslas-
kentamenetelmällä kohdistamalla kustannukset suoraan suoritteille. Vakuutusoikeuden 
osalta kustannusvastaavuuslaskelmia ei ole laadittu maksullisen toiminnan vähäisyyden 
vuoksi. 
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8.3 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Tuomioistuinmaksulain 6 §:ssä säädetään suoritteet, joista ei peritä lain ja asetuksen mu-
kaisia oikeudenkäynti-, hakemus- ja toimitusmaksuja. Lain 7 §:ssä säädetään tahot, jotka 
on vapautettu maksuvelvollisuudessa kussakin asiaryhmässä.  
 
Hakemusmaksuja koskevista maksuvapautuksista ja maksuttomista suoritteista on lisä-
säännöksiä asetuksen 3 ja 5 §:ssä. Toimitusmaksujen osalta maksuttomista suoritteista sää-
detään lisäksi asetuksen 4 ja 4 a §:ssä. Toimituskirjamaksujen perimättä jättämisestä sääde-
tään todistusmaksujen osalta asetuksen 6 §:ssä sekä ote- ja jäljennösmaksujen osalta ase-
tuksen 7 a §:ssä. 

8.4 Tuomioistuinten maksulliseen toimintaan kohdistetut havainnot 

Valtiontilintarkastajain kertomuksessa vuodelta 2000, jossa käsitellään oikeusministeriön 
hallinnonalan maksullista toimintaa, valtiontilintarkastajat toteavat, että oikeudenkäynnistä 
perittävien maksujen taso on aiheellista vahvistaa eduskunnan säätämällä lailla. Valtionti-
lintarkastajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että oikeusministeriön tulisi selvittää mahdolli-
suuksia siirtyä maksullisen toiminnan säätämiseen valtion maksuperustelain nojalla.  
 
Valtiontalouden tarkastusviraston tuomioistuintuloja koskevassa kertomuksessa vuodelta 
2001 (VTV 10/2001) katsottiin, että tuomioistuinmaksulakia koskevan hallituksen esityk-
sen perustelutapa jätti keskeiset maksujen hinnoittelua koskevat ratkaisut yleisten, toden-
tamattomien käsitysten varaan. Esimerkiksi maksujen todellista merkitystä oikeusturvan 
kannalta ei ollut selvitetty. Tarkastuksessa tuli esiin viitteitä siitä, että tältä kannalta mak-
suilla ei olisi todellisuudessa ollut juurikaan merkitystä. Muut syyt aiheuttavat huomatta-
van suuren kuluriskin tuomioistuimissa asioiville henkilöille, mihin verrattuna valtion ke-
räämillä maksuilla on käytännössä ilmeisesti ollut hyvin toissijainen merkitys. 

8.5 Riita-asioissa perittävät oikeudenkäyntimaksut - kansainvälinen vertailu 

8.5.1 Johdanto 

Suurin osa (92 %) niiden suoritteiden tuotoista, joiden maksuista säädetään tuomioistuin-
maksulain 3 §:ssä, kertyy käräjäoikeuksien riita-asioissa perittävistä maksuista. Tästä syys-
tä työryhmä on rajannut vertailun koskemaan yleisissä tuomioistuimissa riita-asioissa perit-
täviä maksuja. Työryhmä on hankkinut Ruotsin, Norjan ja Tanskan tuomioistuinlaitosten 
keskushallinnoilta tietoja näiden maiden maksujärjestelmistä. 
 
Suomessa käräjäoikeuksien maaoikeusasiassa ja riita-asiassa perittävän maksun suuruus 
riippuu asian ratkaisuvaiheesta. Asiassa, jonka käsittely päättyy kirjallisessa valmistelussa, 
maksu on 70 euroa, suullisessa valmistelussa ratkaistussa asiassa 100 euroa, yhden tuoma-
rin kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä ratkaistussa asiassa 130 euroa sekä täysilu-
kuisessa kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä 160 euroa. Hovioikeudessa riita-asian 
käsittelystä perittävä maksu on 160 euroa ja korkeimmassa oikeudessa maksuna peritään 
200 euroa. 
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8.5.2 Ruotsi 

Ruotsissa käräjäoikeudet (tingsrätt) toimivat ensimmäisenä oikeusasteena riita-asioissa. 
Riita-asioiden pääkäsittelyissä pääsääntönä on, että asiat ratkaistaan kolmen ammattituo-
marin kokoonpanossa, mistä on kuitenkin useita poikkeuksia. Esimerkiksi perheoikeudelli-
sissa asioissa asiat ratkaistaan kokoonpanossa, johon kuuluu yksi tuomari ja kolme lauta-
miestä. Yksi tuomari ratkaisee asiat, joissa pääkäsittely pidetään yksinkertaisessa muodos-
sa. Vastaava koskee asioita, joissa sovinto on sallittu ja joissa vaatimuksen määrä alittaa 
tietyn summan. Riita-asiat ratkaistaan suullisen pääkäsittelyn jälkeen. 
 
Hovioikeuksien (hovrätt) tehtävänä on toimia muutoksenhakuasteena haettaessa muutosta 
käräjäoikeuden ratkaisuihin. Eräissä tapauksissa muutoksenhaku edellyttää luvan saamista 
hovioikeudelta. Riita-asioiden pääkäsittelyssä kokoonpanossa on pääsääntöisesti kolme 
ammattituomaria. Jos käräjäoikeudessa asian on ratkaissut kolme ammattituomaria, pitää 
asiankäsittelyyn hovioikeudessa osallistua neljä ammattituomaria. Valtaosa riita-asioista 
ratkaistaan ilman pääkäsittelyä. 
 
Ylimpänä tuomioistuimena Ruotsissa toimii riita- ja rikosasioissa korkein oikeus (högsta 
domstolen). Valituksen tutkiminen korkeimmassa oikeudessa edellyttää muutoksenhakulu-
van saamista. Muutoksenhakuluvan voi saada lähinnä vain silloin, kun lainsoveltamisen 
ohjaamisen vuoksi on tärkeää antaa korkeimman oikeuden ratkaisu asiassa. Valitusluvan 
myöntämistä koskeva asia esitellään kolmen jäsenen kokoonpanolle tai yhdelle jäsenelle, 
mikäli asia on yksinkertainen. Valitusluvan myöntämisen jälkeen asiat käsitellään pääsään-
töisesti viiden jäsenen kokoonpanossa. 
 
Ruotsissa riita-asioiden oikeudenkäynneistä perittävistä maksuista säädetään asetuksella 
yleisten tuomioistuinten maksuista (Förordning om avgifter vid de allmänna domstolarna, 
1987:452), jonka perustana ovat 80-luvun alussa ja puolivälissä laaditut selvitykset. Tämän 
asetuksen mukaan riita-asian vireillepanosta peritään käräjäoikeudessa maksua 450 kruu-
nua (noin 50 euroa). Asia otetaan tuomioistuinkäsittelyyn sen jälkeen, kun maksu on suori-
tettu. Hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa riita-asioiden oikeudenkäynnistä ei 
maksuja peritä. Oikeusapulain (Rättshjälpslagen, 1996:1619) mukaan henkilöt, joille on 
myönnetty oikeusapua, on vapautettu maksuista. 

8.5.3 Norja 

Norjassa riita-asioiden käsittely alkaa sovintolautakunnassa (forliksrådet), jossa käsitellään 
periaatteessa kaikki riita-asiat ennen niiden vireillepanoa tuomioistuimessa. Jokaisessa 
kunnassa on tätä varten oma toimielimensä. Sovintolautakuntaan kuuluu kolme maallik-
koa, jotka kunnanhallitus valitsee neljän vuoden toimikaudeksi. Sovintolautakunta on sekä 
sovitteluinstanssi että tuomioistuin ja sen katsotaan kuuluvan tuomioistuinlaitokseen (ks. 
tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3, liiteosa, s. 93). Lautakunnan 
tavoitteena on päästä asiasta sovintoon, mutta se voi myös ratkaista asian yksipuolisella 
tuomiolla tai tuomiolla. Käytännössä sovintolautakunnat ratkaisevat lopullisesti suuren 
määrän yksinkertaisia rahasaatavia koskevia asioita, jotka Suomessa käsiteltäisiin käräjä-
oikeuksissa niin sanotussa summaarisessa menettelyssä. 
 
Käräjäoikeudet (tingrett) toimivat alioikeuksina, joissa aloitetaan sovintolautakunnista tul-
leet riita-asiat. Kaikkia riita-asioita ei kuitenkaan tarvitse viedä ensin sovintolautakuntaan, 
vaan ne voidaan laittaa suoraan vireille käräjäoikeudessa. Tällaisia asioita ovat avioliittoon, 
perinnönjakoon ja lapsiin liittyvät asiat, patentti- ja tavaramerkkiasiat sekä asiat, jotka on 
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ratkaistu kuluttajanvalituslautakunnassa. Joissakin tapauksissa asianosaiset voivat itse päät-
tää asian saattamisesta suoraan tuomioistuimeen, kuten elinkeinoharjoittajien välisissä rii-
ta-asioissa (ks. edellä mainittu mietintö, s. 93). 
 
Lagmannsrettenit toimivat Norjassa ylioikeuksina. Ne käsittelevät käräjäoikeuksien ratkai-
suista tehdyt muutoksenhakemukset. Korkein oikeus (Høysterett) on Norjan ylin tuomiois-
tuin. Sen tehtävänä on huolehtia lainsoveltamisen yhdenmukaisuudesta ja ratkaista asioita, 
joilla on laajempaa periaatteellista merkitystä. Asian käsittelylle korkeimmassa oikeudessa 
vaaditaan valituslupa, jonka myöntämistä varten on perustettu oma elin, valituslupavalio-
kunta (kjæremålsutvalg). Valiokunnan jäseninä on vuorollaan kolme korkeimman oikeu-
den tuomareista. Käsittely siellä on kirjallista. Korkeimman oikeuden peruskokoonpanoon 
kuuluu viisi jäsentä. Joissakin tapauksissa asia voidaan ratkaista täysistunnossa. Käsitte-
lyyn korkeimmassa oikeudessa kuuluu tyypillisesti suullinen käsittely. 
 
Norjassa riita-asioiden tuomioistuinmaksuista säädetään lailla oikeusmaksuista (Lov om 
rettsgebyr, LOV-1982-12-17-86). Yksittäisestä oikeudenkäynnistä perittävän maksun suu-
ruus perustuu oikeusmaksuun (rettsgebyr) ja sen kerrannaisiin. Yhden oikeusmaksun suu-
ruus on nykyään 845 kruunua (noin 103 euroa). Maksun suuruus tarkistetaan vuosittain. 
 
Sovintolautakunnassa ratkaistavasta riita-asiasta peritään yksi oikeusmaksu, joka tuloute-
taan kunnalle. Riita-asian vireillepanosta käräjäoikeudessa peritään viisinkertainen oike-
usmaksu (noin 514 euroa). Jos pääkäsittely kestää enemmän kuin yhden päivän mutta enin-
tään viisi päivää, peritään jokaiselta näiltä päiviltä lisäksi oikeusmaksu kolminkertaisena 
(noin 308 euroa/päivä). Kuudennelta ja sitä seuraavilta päiviltä peritään nelinkertainen 
oikeusmaksu per päivä (noin 411 euroa/päivä). 
 
Hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen tehdystä riita-asiaa koskevasta valituksesta peri-
tään maksuna 24-kertainen oikeusmaksu (noin 2 468 euroa). Lisäksi peritään maksuja oi-
keudenkäyntipäivien lukumäärän mukaan samoin perustein kuin käräjäoikeudessa. Jos 
valituskäsittelyä ei pidetä, peritään puolikas oikeusmaksu. 
 
Maksut peritään etukäteen ennen asian käsittelyn aloittamista. Jos oikean suuruista maksua 
ei voi asettaa etukäteen, perii viranomainen riittävän suuruiseksi arvioimansa etukäteissuo-
rituksen. Lailla maksuttomasta oikeusavusta (Lov om fri rettshjelp, LOV-1980-06-13-35) 
säädetään maksuvapautuksista henkilöille, joille on myönnetty oikeusapua. 
 
Viimeisimmät riita-asioiden oikeudenkäyntimaksuja koskeneet selvitykset on laadittu vuo-
den 2001 lainmuutoksen yhteydessä, jossa luotiin porrastettu maksujärjestelmä. Aiemmin 
oikeusmaksu perittiin eri asioista samansuuruisena riippumatta asian käsittelyn vaatimasta 
työmäärästä. 

8.5.4 Tanska 

Tanskan alioikeuksissa (byretter) riita-asiat ratkaistaan yhden tuomarin pääkäsittelyssä. 
Siviiliprosessissa on käytössä Suomen ja Ruotsin tapaan prosessin valmisteluvaiheessa ja 
pääkäsittelynkin kuluessa tuomarin toimesta tapahtuva sovittelumahdollisuus ja                  
-velvollisuus. Tämän lisäksi Tanskassa on niin sanottu tuomioehdotusmalli sovinnon ai-
kaansaamiseksi vielä käsittelyn päätyttyä ja ennen lopullisen ratkaisun antamista. Riita-
asiassa yleensä pääkäsittelyn päätteeksi tuomari lyhyen harkinnan jälkeen kertoo asian-
osaisille, miten asia tullaan ratkaisemaan. Tuomioehdotus pitää sisällään tuomiolauselman 
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yksityiskohtaisesti ja perustelujen pääkohdat. Tuomioehdotuksen antaminen perustuu asi-
anosaisen suostumiseen, jolloin asianosaisten hyväksymä tuomioehdotus kirjataan pöytä-
kirjaan ja vahvistetaan sovintona, muutoin asiasta kirjoitetaan tuomio. Tässä selostetusta 
menettelystä ks. tarkemmin tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö 2003:3, 
liiteosa, s. 100-101. 
 
Ylioikeudet (landsretter) toimivat muutoksenhakueliminä alioikeuksien ratkaisuista sekä 
joissakin tapauksissa myös ensimmäisenä oikeusasteena. Korkein oikeus (højesterett) toi-
mii Tanskan ylimpänä oikeusasteena. Korkeimman oikeuden ensisijaisena tehtävänä on 
ratkaista periaatteellisia kysymyksiä ja antaa niistä ennakkopäätöksiä. Asian saattamiseksi 
korkeimpaan oikeuteen tarvitaan valituslupa, jota varten on erillinen valitusluvan myöntä-
vä lautakunta (procesbevillingsnævnet). Lautakunnassa on viisi jäsentä. Korkeimman oi-
keuden käsittelyssä asiat ratkaistaan normaalitapauksissa viiden jäsenen kokoonpanossa. 
Käsittely korkeimmassa oikeudessa on pääsääntöisesti suullinen. 
 
Tanskassa riita-asioiden tuomioistuinmaksuista säädetään lailla oikeusmaksuista (Lov om 
retsafgifter, LBKG2000806). Riita-asian käsittelystä peritään maksua 500 kruunua (noin 
67 euroa). Jos riita koskee rahaa tai rahan arvoa, yli 6 000 kruunun (noin 807 euron) arvon 
ylittävältä osalta peritään lisäksi maksua kaksi prosenttia. Jos raha-asiariita ratkaistaan 
pääkäsittelyssä, peritään maksua lisää 20 prosenttia edellisistä maksuista. 
 
Mikäli maksun suuruus pystytään määrittämään, kun asia pannaan vireille, tulee maksu 
suorittaa vireillepanon yhteydessä. Maksulle voidaan myöntää maksuaikaa, mutta jos mak-
sua ei makseta määrätyssä ajassa, asia raukeaa. Jos maksun suuruutta ei pystytä vireillepa-
non yhteydessä määrittämään, voidaan asian vireillepanijalta vaatia takuumaksun suoritta-
mista. 
 
Tanskan oikeusministeriön vuoden 2004 alussa julkaisemassa riita-asioiden oikeudenkäyn-
timenettelyä koskevaa uudistusta käsittelevässä osamietinnössä (Reform af den civile 
retspleje III, betænkning 1436/2004) on tarkasteltu myös oikeudenkäyntimaksuja. Mietin-
nön mukaan muun muassa rahaan tai rahan arvoon sidoksissa oleville maksuille tulisi sää-
tää yläraja. Joidenkin asioiden kohdalla yläraja tulisi olla alhaisempi kuin yleinen raja. Eh-
dotukset merkitsisivät useissa tapauksissa maksujen alentumista. 

8.6 Nykytilan arviointi ja työryhmän kannanotot 

8.6.1 Tuomioistuinlaitoksessa perittävien maksujen sääntelyn perusteet 

Tuomioistuinten tuottamat suoritteet ovat luonteeltaan valtion maksuperustelain 3 §:n 2 
kohdassa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joiden kysyntä perustuu lakiin tai ase-
tukseen ja jonka tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus. Vaihtoehtoiset 
riidanratkaisumenettelyt eivät ole rinnastettavissa tuomioistuinmenettelyyn siten, että nii-
den voitaisiin katsoa poistavan edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetun tosiasiallisen 
yksinoikeuden. Yksityisoikeudellisia riita-asioita koskeva välimiesmenettely muodostaa 
lähinnä kaupallisissa asioissa vaihtoehtoisen lainkäyttömenettelyn asian saattamiselle kärä-
jäoikeuden ratkaistavaksi. Välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) 46 §:n mukaan, 
jollei muuta ole sovittu tai määrätty, asianosaiset ovat yhteisvastuullisesti velvolliset suo-
rittamaan välimiehille korvauksen heidän työstään ja kustannuksistaan. 
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Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentin mukaan julkisoikeudellisista suoritteista perit-
tävät maksut tulee hinnoitella omakustannusarvon suuruisiksi eli maksun suuruuden tulee 
vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää. Lain 6 
§:n 3 momentissa säädetään, että maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen 
omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä, jos siihen on muun muassa 
sosiaalisiin tarkoituksiin ja oikeudenhoitoon liittyvistä syistä on perusteltua syytä. Valtion 
maksuperustelain 6 §:n tarkoittama pääsääntö on näin ollen omakustannusarvon mukainen 
suoritehinnoittelu, mistä on mahdollisuus poiketa tietyin perustein.  
 
Voimassa oleva lainsäädäntö nojautuu siihen periaatteeseen, ettei tuomioistuimien suorit-
teista perittävien maksujen asettamisessa voida soveltaa näitä valtion maksuperustelain 
pääsäännön mukaisia maksullisuus- ja hinnoitteluperiaatteita, koska oikeudenkäynnistä 
perittävät maksut tulee oikeusturvaan liittyvistä syistä hinnoitella pääsääntöisesti omakus-
tannusarvoa alempina ja osa suoritteista tulee säätää kokonaan maksuttomiksi lähinnä sosi-
aalisin perustein. 
 
Tuomioistuinmaksulakia koskevassa hallituksen esityksessä tuodaan esiin, että oikeuden-
käynnistä perittävät maksut liittyvät läheisesti kansalaisten oikeusturvaan ja voivat tosiasi-
allisesti estää asianosaista toteuttamasta oikeuksiaan, minkä vuoksi niiden perusteet ja taso 
on vahvistettava eduskunnan säätämällä lailla. Kun oikeusturvanäkökohdat edellyttävät, 
että tietyt asiat on käsiteltävä kokonaan maksuitta ja tietyt asianosaistahot ovat vapaat 
maksuvelvollisuudesta, hallituksen esityksessä katsottiin, että myös näistä seikoista on 
säädettävä lailla. 
 
Tuomioistuinmaksulakia koskevasta hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa 
eduskunnan lakivaliokunta (LaVM 1/1993 vp) katsoi, että ”myös kansainvälisten ihmisoi-
keussopimusten periaatteet puoltavat erillisen lain säätämistä. Suomea velvoittavat ihmis-
oikeussopimukset eivät kiellä perimästä oikeudenkäynneistä maksua, mutta maksujen tulee 
kuitenkin olla kohtuullisia eivätkä ne saa tosiasiallisesti muodostua oikeudenkäynnin aloit-
tamisen esteeksi. Sopimusten mukaan varattomille tulee antaa oikeusturvaa maksuitta.” 
 
Työryhmän näkemyksen mukaan ne keskeiset periaatteet, joihin nykyinen tuomioistuin-
maksulaki rakentuu, ovat edelleen päteviä. Valtaosa tuomioistuimissa tuotettavista suorit-
teista koskee suoranaisesti oikeusturvan antamista, joka on yksi julkisen vallan perustehtä-
viä. Jo valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa on omaksuttu se käsitys, että muun 
ohella oikeudenhoitoon liittyvät seikat voivat olla peruste sille, että maksu peritään yleises-
ti suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jätetään kokonaan perimättä. Tuomioistuin-
ten suoritteiden maksullisuuden arvioinnissa ei pääkriteerinä voi olla suoritteen tuottami-
sesta aiheutuvien kustannusten peittäminen. Ensisijaisena arviointiperusteena tulee käyttää 
maksun vaikuttavuutta oikeusturvakeinon käyttämiselle. Maksu ei saa koskaan muodostua 
ehdottomaksi esteeksi tai kohtuuttomaksi rajoitukseksi perustuslain 21 §:ssä tarkoitetun tai 
siihen verrattavan oikeusturvakeinon käyttämiselle saatettaessa asia tuomioistuimeen.  
 
Osa tuomioistuinten, erityisesti käräjäoikeuksien suoritteista ei liity tuomioistuinten tehtä-
vien ydinalueeseen oikeusturvan antamisessa. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea 
(komiteanmietintö 2003:3) on selvittänyt näitä asiaryhmiä ja ehdottanut eräiden kirjaamis- 
ja rekisteröintitoimenpiteiden siirtämistä käräjäoikeuksista hallintoviranomaisille. Näitä 
asiaryhmiä voidaan arvioida osittain eri tavalla kuin asioita, joissa on kysymys oikeusrii-
dan ratkaiseminen. Tähän erotteluun perustuu osaksi nykyinen jaottelu oikeudenkäynti-
maksuihin ja hakemusmaksuihin. 
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Maksun perimiselle tuomioistuinsuoritteesta ei siis sinänsä ole esteitä perustuslain tai kan-
sainvälisten velvoitteiden kannalta, mutta maksu ei saa muodostua tosiasialliseksi esteeksi 
tehokkaan oikeusturvan saamiselle. Maksun perimisellä voi olla kaksi rinnakkaista tarkoi-
tusta. Toisaalta sillä voidaan saada kustannuksia korvatuksi niiltä, jotka käyttävät tuomiois-
tuinpalveluja. Niillä voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan näiden palvelujen käyttämiseen 
etenkin siten, että estetään oikeuskeinon ilmeisen perusteetonta käyttämistä tai suoranaista 
väärinkäyttöä. 
 
Vaikka kustannusten peittäminen ei yleensä voi olla pääasiallinen peruste maksullisuudelle 
ja maksun suuruudelle, kun on kysymys tuomioistuinsuoritteista, työryhmä pitää joka ta-
pauksessa merkityksellisenä, että maksujen ja kustannusten keskinäistä suhdetta seurataan 
ja tätä varten on riittävän luotettavat mittarit. Tähän liittyen työryhmä on kiittänyt huomio-
ta siihen, että kun säädettäessä tuomioistuinlaki vuonna 1993 arvioitiin maksuilla perittä-
villä tuloilla katettavan 26 prosenttia tuomioistuinten kokonaiskustannuksista, vastaava 
prosenttiluku oli vuonna 2003 noin 15 prosenttia. 
 
Kun otetaan huomioon tuomioistuinsuoritteiden maksujen määräytymiselle asetettavat 
edellä selostetut erityiskriteerit, työryhmä pitää perusteltuna, että tuomioistuimissa tuotet-
tavista suoritteista perittävistä maksuista säädetään erityismaksulailla. Vaikka valtion mak-
superusteluin 6 §:n 3 momentti sinänsä ottaa huomioon oikeudenhoidolliset seikat poik-
keamisena omakustannusarvoon perustuvasta hinnoittelusta, muodostaa tuomioistuinmak-
suja koskevat poikkeukset niin laajan poikkeaman maksuperustelain pääperiaatteesta, että 
sääntely on nykyiseen tapaan syytä säilyttää erillisessä laissa. 
 
Erillisellä lailla sääntelyä tukee myös se jo tuomioistuinmaksulain valmistelun yhteydessä 
esitetty peruste, että keskeisten oikeudenkäyntiin liittyvien maksujen tulee ilmetä suoraan 
lain säännöksestä, koska kysymys on oikeudenkäyntimenettelyyn olennaisesti vaikuttavas-
ta seikasta. Valtion maksuperustelaki rakentuu puolestaan siihen, että maksujen yksityis-
kohtainen suuruus määrätään lakia alemmanasteisilla säädöksillä. Työryhmä pitää tuomio-
istuinmaksulain ja tuomioistuinmaksuasetuksen keskinäistä suhdetta siinä, mistä kysymyk-
sistä säädetään lailla tai asetuksella, perusrakenteeltaan asianmukaisena. 
 
Edellä mainituista syistä työryhmän näkemyksen mukaan nykyinen sääntelymalli on perus-
teiltaan asianmukainen. Tämä tarkoittaa, että: 

- Tuomioistuinten suoritteista perittävien maksujen pääperusteena ei voi olla valtion 
maksuperustelain mukainen suoritteen omakustannusarvo. Tämä koskee etenkin 
niitä suoritteita, joissa on kysymys oikeusriidan ratkaisemisesta. 

- Koska tuomioistuimen suoritteesta perittävä maksu liittyy usein oikeudenkäyntime-
nettelyyn, on maksun suuruus yleensä määrättävä välittömästi laissa eikä asetuk-
sessa. Maksu ei näin ollen voi perustua laissa olevaan valtuutukseen samassa laa-
juudessa kuin valtion maksuperustelain mukaan. 

- Tuomioistuinsuoritteiden maksullisuutta koskevien pääperiaatteiden poiketessa val-
tion maksuperustelaissa säädetystä periaatteesta maksuista tulee säätää erillisellä 
lailla. 

- Voimassa olevien tuomioistuinmaksulain ja –asetuksen keskinäinen suhde siinä, 
mistä säädetään lailla ja mistä asetuksella, on perusteiltaan asianmukainen. 

- Vaikka suoritteen kustannusten korvaaminen ei voi olla pääperusteena määrättäes-
sä etenkään niitä maksuja, jotka koskevat oikeusriidan ratkaisemista tuomiois-
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tuimessa, on maksujen ja kustannusten suhdetta ja tämän muuttumista seurattava 
luotettavilla mittareilla. 

8.6.2 Tuomioistuinlaitoksessa tuotettavien suoritteiden maksullisuus- ja hinnoittelupe-
riaatteet sekä maksujen suuruus 

Tuomioistuinlaitoksen tuottamien suoritteiden maksullisuudesta säädetään tuomioistuin-
maksulain 2 §:ssä. Pykälässä on lueteltu maksulajit, joiden mukaisesti peritään maksu 
tuomioistuintoiminnassa tuotettavasta suoritteesta. Tuomioistuinmaksulain 6 §:ssä luetel-
laan suoritteet, joista 2 §:n mukaisia käsittelymaksuja ei peritä. Maksuttomuuden perustee-
na on muun muassa se, että asian käsittely koskee sosiaalisen etuuden myöntämistä tai 
muuta sosiaaliperustetta tai kyseessä on viranomaisen pakkotäytäntöönpanoon liittyvä asia. 
Monet rikosasiat sekä veroa ja maksua koskevat asiat on niin ikään säädetty maksuttomik-
si. 
 
Riita-, rikos- ja muutoksenhakuasioista sekä eräistä muista sellaisista tuomioistuinasioista 
perittävien oikeudenkäyntimaksujen suuruus säädetään tuomioistuinmaksulain 3 §:ssä. 
Tuomioistuinmaksulakia koskevan hallituksen esityksen mukaan näiden suoritteiden hin-
noittelussa on pitäydytty kohtuullisuuteen, jolloin kaikki oikeudenkäyntimaksut ovat sel-
västi alle suoritteiden omakustannusarvon. Maksut vaihtelevat 70 eurosta 200 euroon. 
 
Tuomioistuinmaksulain 6 §:n mukaan hakemusmaksujen, toimitusmaksujen ja toimituskir-
jamaksujen suuruus vahvistetaan asetuksella enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvien 
kokonaiskustannusten suuruiseksi. Esimerkiksi hakemusasian käsittelystä perittävät mak-
sut vaihtelevat tuomioistuinasetuksen 3 §:n mukaan 25 eurosta 435 euroon. 
 
Tuomioistuinmaksulain 7 §:ssä on maksujen suorittamisesta vapautettu eräitä viranomaisia 
tietyissä asiaryhmissä. Pykälässä säädetään lisäksi siitä, että varattomaksi asianmukaisesti 
todistettu henkilö vapautetaan maksusta hänen etuaan ja oikeuttaan koskevassa asiassa. 
Pykälän 7 a - 9 kohdassa on säännöksiä maksusta vapautumisesta tietyissä tilanteissa, jois-
sa muutoksenhakija voittaa asiansa. Saman pykälän 2 ja 3 momentissa on vielä säännökset 
maksusta vapauttamisesta asetuksessa olevan säännöksen perusteella sekä yksittäistapauk-
sellisesta maksusta vapauttamisesta kohtuussyystä. 
 
Työryhmän, joka ei ole katsonut tehtäväänsä kuuluvan käydä läpi yksityiskohtaisesti eri 
tuomioistuinmaksuja, käsityksen mukaan tuomioistuinmaksulainsäädännön mukaiset mak-
sullisuus- ja hinnoitteluperiaatteet ovat keskeiseltä osaltaan perusteltuja ja asianmukaisia. 
Työryhmän mielestä tuomioistuinten suoritteista perittävien maksujen suuruudet ovat pää-
osin tarkoituksenmukaisia eikä rakenteelliseen maksujen tason korottamiseen ole tarvetta. 
Oikeudenkäynneistä perittävät oikeudenkäyntimaksut ovat tasolla, jolla ei ole oikeusturvan 
hakemista estäviä tai rajoittavia vaikutuksia. Säännökset maksuvelvollisuudesta vapautta-
misesta mahdollistavat yksittäistapauksellisten erityistekijöiden huomioon ottamisen. Toi-
saalta maksuilla voidaan kohdentaa osa kustannuksista palvelun tilaajalle sekä mahdolli-
sesti ehkäistä jossain määrin ilmeisen perusteettomien asioiden vireillepano. 
 
Työryhmä kiinnittää huomiota siihen, että esimerkiksi muun lainsäädännön muutosten yh-
teydessä on syytä varmistaa ja huolehtia siitä, että tuomioistuinmaksulain 6 ja 7 §:ään sisäl-
tyvät pitkät ja jossain määrin monimutkaiset luettelot muodostavat johdonmukaisen koko-
naisuuden. 
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Työryhmä haluaa tässä yhteydessä tuoda esiin erikseen muutaman yksityiskohdan, joita 
saattaa olla syytä arvioida tuomioistuinmaksulainsäädäntöä tarkistettaessa. Ensinnäkin 
suunniteltaessa ja toteutettaessa niin sanottu seulontamenettely hovioikeuksiin (laki oikeu-
denkäymiskaaren muuttamisesta 381/2003), ei mahdollisesti ole arvioitu tarvetta ottaa 
huomioon uudistus hovioikeuksien päätöksistä perittävissä oikeudenkäyntimaksuissa. 
 
Tuomioistuinmaksulain 3 §:n 1 momentin mukaan ylimääräisen muutoksenhakuasian kä-
sittelystä korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritään 200 eu-
ron oikeudenkäyntimaksu, kuitenkin niin että rikosasiassa korkeimmassa oikeudessa mak-
su on 100 euroa. Tämä maksu on sama kuin säännönmukaisessa muutoksenhaussa eli yli-
määräistä muutoksenhakua varten ei momentissa ole säädetty erillistä maksua. Toisaalta 
saman pykälän 2 momentin mukaan maksu on vain puolet edellä mainitusta, jos ylimääräi-
nen muutoksenhaku hylätään. Lisäksi pykälän 3 momentin perusteella oikeudenkäynti-
maksua ei peritä, jos ylimääräinen muutoksenhaku hyväksytään. Käytännössä maksu on 
siis joko puolet 1 momentissa säädetystä tai sitä ei peritä lainkaan. 
 
Korkeimpaan oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdään vuosittain suuri määrä 
ylimääräisiä muutoksenhakemuksia. Näistä vain suhteellisen pieni osa hyväksytään (vuon-
na 2003 korkein oikeus ratkaisi 443 ylimääräistä muutoksenhakemusta, joista noin 25 % 
johti muutokseen; korkeimmassa hallinto-oikeudessa vastaavat luvut olivat 313 ja 6 %). 
Lukuisat muutoksenhakemukset ovat ilmeisen perusteettomia, minkä ohella esiintyy suo-
rastaan tämän oikeuskeinon väärinkäyttöä. Vaikka ylimääräisten muutoksenhakemusten 
käsittelyssä voidaan käyttää tai on suunnitteilla tavanomaista suppeampia kokoonpanoja, 
aiheutuu hakemusten käsittelystä kokonaisuutena ottaen runsaasti työtä, mikä myös hidas-
taa muiden asioiden käsittelyä. Näiden syiden vuoksi työryhmä esittää harkittavaksi, että 
oikeudenkäyntimaksulla ohjattaisiin nykyistä tehokkaammin ylimääräisen muutoksenhaun 
asianmukaiseen ja harkittuun käyttämiseen. Tämä voisi merkitä muun ohessa, että hylätys-
tä hakemuksesta perittäisiin täysi oikeudenkäyntimaksu. 
 
Työryhmässä ovat olleet esillä myös valituslupa-asioissa perittävän oikeudenkäyntimaksun 
perusteet. Jos valituslupahakemus hylätään, on maksu nykyisen pääsäännön mukaan vain 
puolet siitä maksusta, joka peritään myönnettäessä valituslupa. Vaikka valituslupahake-
muksen hylkääminen etenkin korkeimmassa oikeudessa noudatettavassa menettelyssä ai-
heuttaa yleensä vähemmän kustannuksia kuin asia, jossa lupa myönnetään, eräät muut nä-
kökohdat voisivat perustella myös sitä, että valituslupahakemuksen hylkäämiseen johtavas-
ta käsittelystä perittäisiin täysi oikeudenkäyntimaksu. Ensinnäkin valituslupa-asian käsitte-
lystä aiheutuu korkeimmissa oikeuksissa joka tapauksessa merkittäviä kustannuksia. Toi-
seksi oikeusturvanäkökulmasta voidaan kyseenalaistaa se, että valituslupahakemuksen hy-
väksyminen aiheuttaa suuremman maksun kuin luvan hylkääminen. Tähän liittyen voidaan 
lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että valitusluvan myöntäminen johtaa usein sellaiseen 
päätökseen, jolla on yleisempää merkitystä ja asian saattaminen ylimpään oikeusasteeseen 
edistää täten oikeuskäytännön kehitystä. Kolmanneksi voidaan tuoda esiin se, että valitus-
lupajärjestelmän toimivuus rakentuu osaksi myös siihen, että asianosaiset ja heidän asia-
miehensä harkitsevat huolellisesti valituslupahakemuksen tekemistä ottaen huomioon sii-
hen liittyvät erityispiirteet. 
 
Edellä mainituista syistä työryhmän näkemyksen mukaan tuomioistuinmaksulain perusteet 
suoritteiden maksullisuudessa ja maksujen suuruudessa ovat asianmukaiset, mutta työryh-
mä kiinnittää huomiota eräisiin seikkoihin. Tämä tarkoittaa etenkin, että: 
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- Jaottelu käsittelystä perittävään oikeudenkäyntimaksuun ja muihin maksuihin on 
perusteltua ottaen huomioon, että etenkään niissä asioissa, joissa peritään oikeu-
denkäyntimaksu, maksu ei voi perustua kustannusvastaavuuteen. 

- Oikeudenkäyntimaksujen suuruuden nykyinen taso ei vaadi rakenteellista muutosta. 
- Tuomioistuinmaksulain 6 ja 7 §:n luettelot maksuttomista suoritteista ja maksuvel-

vollisuudesta vapautetuista vaativat sen huomioon ottamisesta, että säännöksiä pi-
detään ajan tasalla etenkin muutettaessa muuta lainsäädäntöä. 

- Ylimääräisten muutoksenhakemusten ja valituslupahakemusten käsittelystä perittä-
vän oikeudenkäyntimaksun suuruuden määräytymisperusteita on syytä arvioida 
uudestaan. 

8.6.3 Maksujen laskutus ja perintä 

Tuomioistuimissa esiintyy jonkin verran ongelmia maksujen laskutuksessa ja perinnässä. 
Tuomioistuinmaksut peritään pääsääntöisesti suoritteen tai palvelun tuottamisen jälkeen. 
Tämä on sikäli perusteltua, että maksu määräytyy usein sen mukaan, missä käsittelyvai-
heessa asia ratkaistaan. Tuomioistuimilla on myös sellaista asiakaskuntaa, jota joudutaan 
muistuttamaan maksamattomista laskuista ja jonka laskuja haetaan ulosottoteitse perittä-
viksi. Erityisesti tuomioistuinten henkilöstöä työllistävät tapaukset, joissa asiamies jättää 
laskun suorittamatta. Koska asiamiestä ei voida hakea ulosottoon, joudutaan tuomiois-
tuimissa selvittämään myös päämiehen laskutustiedot ja kohdistamaan häneen samat lasku-
tustoimenpiteet kuin asiamieheen sekä suorittamaan tämän jälkeen mahdollinen haku ulos-
ottoperintään. 
 
Työryhmässä on ollut myös esillä kysymys siitä, että maksut tai osa niistä voitaisiin periä 
etukäteen. Tämä merkitsisi kuitenkin osaksi siirtymistä aikaisempaan järjestelmään, vaatisi 
uusia menettelyrutiineja ja sopisi ainakin oikeudenkäyntimaksujen osalta huonosti oikeu-
teen saada asiansa tuomioistuimessa käsitellyksi. Työryhmän näkemyksen mukaan nykyis-
tä menettelytapaa ei ole siten syytä muuttaa. Etukäteen perittävä maksu voi kuitenkin so-
veltua joihinkin tiettyihin maksuihin. Tämä vaatisi kuitenkin erillistä laskutus- ja perimis-
prosesseihin liittyvää selvitystä. 
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9 SYYTTÄJÄLAITOKSEN MAKSULLINEN TOIMINTA 

9.1 Syyttäjälaitoksen organisaatio ja toiminta 

Syyttäjäorganisaatio on kaksiportainen. Siihen kuuluvat syyttäjälaitoksen keskushallintovi-
ranomaisena toimiva Valtakunnansyyttäjänvirasto sekä paikalliset syyttäjäyksiköt, joita 
ovat kihlakunnan syyttäjänvirastot ja kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastot. Paikallisia 
syyttäjäyksiköitä on nykyään 68 ja vuoden 2005 alusta niiden määrä alenee 64:ään. Lisäksi 
Ahvenanmaalla on maakunnansyyttäjänvirasto ja Kittilässä sekä Käsivarren alueella syyt-
täjän tehtäviä hoitaa nimismies. Syyttäjälaitoksen henkilöstömäärä oli vuonna 2003 noin 
550 henkilötyövuotta ja toimintamenot noin 29 miljoonaa euroa. 
 
Valtakunnansyyttäjänvirasto huolehtii syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksistä hoitaen 
syyttäjälaitoksen henkilöstö- ja taloushallintoon, tiedotukseen, koulutukseen, kehittämiseen 
sekä syyttäjälaitoksen kansainväliseen toimintaan liittyviä tehtäviä. Valtakunnansyyttäjän-
virasto huolehtii myös syyttäjäntehtävistä yhteiskunnallisesti merkittävissä rikosasioissa. 
Valtakunnansyyttäjänvirastossa ratkaistaan lisäksi syyttämättäjättämisestä tai muusta syyt-
täjän menettelystä tehtyjä kanteluja. 
 
Rikosasioissa poliisin esitutkinnan jälkeen syyttäjä suorittaa asiassa syyteharkinnan. Syyt-
täjä nostaa syytteen rikoksesta epäiltyä vastaan, kun on olemassa todennäköisiä syitä ri-
koksesta epäillyn syyllisyyden tueksi ja ajaa tämän jälkeen asiaa oikeudenkäynnissä. Jos 
näyttöä ei ole riittävästi tai syytettä ei muutoin voi nostaa, syyttäjä tekee päätöksen syyttä-
mättä jättämisestä. Syyttäjä voi tietyin edellytyksin tehdä myös syyksilukevan syyttämättä-
jättämispäätöksen. Syyttäjä voi myös määrätä selvästä rikkomuksesta sakkorangaistuksen, 
jättää menettämisvaatimuksen esittämättä tai ohjata vähäisemmän rikosasian soviteltavaksi 
tuomioistuimen ulkopuolella. 

9.2 Syyttäjälaitoksen maksullisen toiminnan nykytila 

9.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Valtakunnansyyttäjänviraston suoritteista perittävistä maksuista säädetään valtion maksu-
perustelain nojalla annetussa oikeusministeriön asetuksessa oikeusministeriön ja eräiden 
hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1348/2003). 
 
Paikallisten syyttäjäyksiköiden toimituskirjamaksuista säädetään tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa 
(774/1993). Maakaaren (540/1995) nojalla annetussa kaupanvahvistaja-asetuksessa 
(958/1996) säädetään syyttäjäviranomaisten suorittamista kaupanvahvistuksista ja niihin 
liittyvistä kulukorvauksista perittävistä maksuista. Ahvenanmaan maakunnansyyttäjän 
toimiessa julkisena notaarina peritään maksuja siten kuin valtion maksuperustelain 
(150/1992) nojalla annetussa oikeusministeriön asetuksessa julkisen notaarin suoritteiden 
maksuista (1210/2002) säädetään. 
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9.2.2 Maksullisen toiminnan laajuus 

Valtakunnansyyttäjänviraston ja paikallisten syyttäjäyksiköiden maksullisen toiminnan 
tuotot pyynnöstä annettavien todistusten ja jäljennösten maksuista olivat vuonna 2003 noin 
4 000 euroa. Kaupanvahvistuksista kertyneet tuotot olivat vuonna 2003 noin 74 000 euroa. 

9.2.3 Maksuttomat suoritteet 

Valtakunnansyyttäjänviraston toiminta koostuu suurelta osin keskusvirastotason tehtävistä, 
johon kuuluu sen alaisen hallinnon toiminnan ohjaus sekä toimintaedellytyksistä huolehti-
minen. Syyttäjäntoimi on kokonaisuudessaan maksutonta. Syyttäjän tehtävänä on huolehtia 
rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasiain käsittelyssä, syyteharkinnassa ja 
oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. 

9.3 Nykytilan arviointi ja työryhmän kannanotot 

Työryhmä toteaa, että syyttäjäntoimen luonteesta johtuen syyttäjälaitoksen toiminta on 
pääosin maksutonta. Koska syyttäjäntoimessa huolehditaan yhteiskunnan yleisen edun 
turvaamisesta, ei toimintaan liity sitä tilaaja-tuottaja –asetelmaa, joka on maksujen asetta-
misen taustalla. Syyttäjälaitoksessa suoritteiden maksullisuus koskee tästä syystä pyynnös-
tä annettavien todistusten ja jäljennösten luovuttamista sekä syyttäjäviranomaisten suorit-
tamia kaupanvahvistuksia. 
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10 OIKEUSAPUTOIMISTOJEN MAKSUJÄRJESTELMÄ JA SUORITTEIDEN 
HINNOITTELUPERIAATTEET 

10.1 Toiminta 

Yleistä oikeusapua koskeva organisaatiouudistus toteutettiin vuonna 1998 lailla valtion 
oikeusaputoimistoista (106/98), jolloin kunnallisten oikeusaputoimistojen tilalle perustet-
tiin 68 valtion oikeusaputoimistoa. Vuoden 2002 kesäkuussa oikeusapulain (257/2002) 
myötä tuli voimaan yhtenäinen oikeusapujärjestelmä, jolla korvattiin aiemmin erikseen 
olleet yleistä oikeusapua sekä maksutonta oikeudenkäyntiä koskeneet säädökset. Samassa 
yhteydessä myös laki valtion oikeusaputoimistoista kumottiin ja korvattiin uudella saman-
nimisellä lailla (258/2002). Oikeusaputoimistoja on nykyään 67 ja niiden nettotoimintame-
not vuonna 2003 olivat 18,6 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 460 henkilötyövuot-
ta. 
 
Oikeusaputoimistojen tehtäviin kuuluu oikeusapupäätösten tekeminen sekä oikeusavun 
antaminen. Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa 
apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suoritta-
maan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapuun kuuluu oikeudellinen neuvonta, tar-
peelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä 
vapautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista. Hakijan taloudellinen asema arvioi-
daan tekemällä laskelma hänen kuukausittain käytössä olevista varoista (käyttövara). 
Myöntäessään hakijalle oikeusapua oikeusaputoimisto antaa kirjallisen oikeusapupäätök-
sen, jossa ilmenee muun muassa oikeusavun kohde ja sisältö sekä hakijan taloudellinen 
asema ja omavastuuosuus. 
 
Oikeusavustaja voi myös toimia kaupanvahvistaja-asetuksessa (958/1996) säädettynä kau-
panvahvistajana. 

10.2 Maksullinen toiminta 

10.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Oikeusapulaissa (257/2002) säädetään perusteet oikeusapumaksun, oikeusavustajien palk-
kio- ja kulukorvausten sekä asiakkaan omavastuuosuuden määrittämiselle. Valtion oikeus-
aputoimistoja koskevan lain (258/2002) 8 §:ssä säädetään korvauksesta, joka peritään 
muulta kuin oikeusapulaissa tarkoitetulta oikeusapuun oikeutetulta henkilöltä. Oikeusapu-
lain nojalla säädetyssä valtioneuvoston asetuksessa oikeusavusta (388/2002) säädetään 
oikeusapumaksun suuruus sekä oikeusavun hakijan omavastuuosuuden määräytymisperus-
teet. Oikeusapulain nojalla säädetyssä valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkiope-
rusteista (389/2002) määrätään yksityisen ja julkisen oikeusavustajan palkkioiden ja kulu-
korvausten suuruudet. Oikeusavustajien palkkiomaksuja korotettiin noin kahdeksan pro-
senttia 1.6.2004 alkaen. Muita säädöksiä ei ole maksujen osalta tarkistettu niiden voimaan-
tulon jälkeen. 
 
Maakaaren (540/1995) nojalla säädetyllä kaupanvahvistaja-asetuksella (958/1996) määrä-
tään kaupanvahvistuksista ja niihin liittyvistä kulukorvauksista perittävistä maksuista. 
Kaupanvahvistuksista perittäviä maksuja on korotettu viimeksi 1.1.2004 alkaen. 
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10.2.2 Perustelut erityismaksulainsäädännölle 

Oikeusaputoimistojen suoritteista peritään maksuja, jotka perustuvat kunkin asiakkaan 
taloudellisen aseman perusteella laskettavan omavastuuosuuden suuruuteen. Tällöin suorit-
teista perittävien maksujen suuruudet muodostuvat maksuperustelain pääsäännöstä poike-
ten omakustannusarvoista hintaa alhaisemmiksi. Oikeusapulakia koskevan hallituksen esi-
tyksen (HE 82/2001 vp) mukaan peruste, josta oikeusavun saajan omavastuuosuuden eu-
romääräinen suuruus lasketaan, on omavastuujärjestelmän kannalta niin keskeinen, että 
siitä on syytä säätää laissa. 
 
Kaupanvahvistuksista perittäviin maksuihin ei voida yhtenäisesti soveltaa maksuperustela-
kia, sillä tämä laki koskee vain valtion viranomaisia. Kaupanvahvistajina voivat toimia 
myös kunnan virkamiehet sekä yksityishenkilöt. 

10.3 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

10.3.1 Oikeusapumaksu 

Myöntäessään oikeusavun tai toimittaessaan tuomioistuimeen ratkaisupyynnön kielteisestä 
oikeusapupäätöksestä oikeusaputoimisto perii hakijalta 35 euron suuruisen oikeusapumak-
sun. Oikeusapulakia koskevan hallituksen esityksen (HE 82/2001 vp) mukaan oikeusapu-
maksu otettiin aikaisempiin lakeihin yleisestä oikeusavusta ja maksuttomasta oikeuden-
käynnistä vuoden 1998 oikeusapu-uudistuksen yhteydessä siinä tarkoituksessa, että ohjat-
taisiin asiakkaita hakemaan oikeusapua vain tärkeiksi kokemissaan asioissa. 
 
Hallituksen esityksen mukaan maksusta saadut kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä, 
sillä oikeusaputoimistoja aiemmin verraten runsaasti työllistänyt opastaminen asioissa, 
joissa ei tosiasiassa ollut tarvetta oikeudelliseen neuvontaan tai oikeusavustajaan, on jonkin 
verran vähentynyt. Maksun suuruutta on pidetty pääosin sopivana ja on arvioitu, että sen 
takia asiakkaat tuskin jättävät oikeuksiaan toteuttamatta. Pienempää maksua ei pidetä sen 
perimisestä aiheutuvaan vaivaan ja kustannuksiin nähden perusteltuna, kun taas suurem-
man maksun on arveltu voivan johtaa siihen, että pienimmissä asioissa pidättäydyttäisiin 
oikeudellisen avun hakemisesta silloinkin, kun siihen olisi perusteltua tarvetta. 

10.3.2 Omavastuuosuus oikeusavustajan suoritteista 

Oikeusaputoimiston tehtäviin kuuluvat oikeudellinen neuvonta ja tarpeelliset toimenpiteet, 
kuten asiakirjojen laadinta ja avustaminen sovintoneuvotteluissa sekä avustaminen tuomio-
istuimissa. Oikeusavun saajan maksama euromääräinen omavastuuosuus oikeusavustajan 
toimenpiteistä lasketaan oikeusapupäätöksen osoittaman prosenttiosuuden mukaisesti avus-
tajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta niistä mahdollisesti tehtävien vähen-
nysten jälkeen. Perusomavastuu on prosentuaalinen osuus oikeusavun kustannuksista, ja se 
määräytyy hakijan käyttövarojen perusteella. Lisäomavastuu on 50 % talletuksista ja 
muusta helposti rahaksi muutettavasta varallisuudesta siltä osin kuin ne ylittävät 5 000 eu-
roa. 

10.3.3 Omavastuuosuuden kohtuullistaminen 

Jos oikeusapua myönnettäessä määrätty omavastuuosuus muodostuisi oikeusapua saaneen 
taloudellisiin oloihin nähden selvästi kohtuuttomaksi, omavastuuosuuden määrää voidaan 



 

 

78

alentaa. Kun oikeusapupäätöstä tehtäessä omavastuuosuus määritellään prosentuaalisena 
osuutena avustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta, omavastuuosuus voi nousta oikeusapua 
saavan maksukyvyn kannalta kohtuuttomalle tasolle oikeudenkäyntikulujen kasvaessa 
poikkeuksellisen korkeiksi. Kaavamaiseen omavastuujärjestelmään liittyvien kohtuutto-
muuksien välttämiseksi on perusteltua, että omavastuuosuutta voidaan alentaa oikeusapua 
saaneen maksukyvyn kannalta selvästi kohtuuttomiksi muodostuvissa tilanteissa. Kohtuul-
listamissäännöstä sovellettaessa tulee ottaa huomioon, ettei sen tulisi johtaa siihen, että 
oikeusavun saajan maksukyvyn mukaan porrastetuksi tarkoitettu omavastuujärjestelmä 
menettäisi merkityksensä. 

10.3.4 Oikeusavustajan palkkio- ja kulukorvausperusteet 

Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n 1 momentin mu-
kaan julkisen oikeusavustajan antaessa oikeusapua tuomioistuimessa palkkiolaskutuksen 
perusteet ja suuruudet määräytyvät samoin kuin yksityiselle avustajalle määrättävät palk-
kiot. Julkisten oikeusavustajien hoitamien muiden oikeudellisten asioiden palkkioiden suu-
ruudesta säädetään pykälän 2 momentissa. 

10.3.5 Täyden korvauksen asiat 

Valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 8 §:ssä säädetään, että oikeusaputoimisto voi 
antaa oikeudellista apua muullekin kuin oikeusapulaissa tarkoitettuun oikeusapuun oikeu-
tetulle henkilölle, jos siihen on palvelun hakijan kannalta tai oikeusaputoiminnan asianmu-
kaisen järjestämisen kannalta perusteltua syytä. Tällöin palveluista peritään täysi korvaus. 
Täyden korvauksen asiakkaiden avustaminen ei saa haitata oikeusapulain mukaisten palve-
lujen antamista. Oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen mukaan oikeusaputoi-
miston antaessa oikeudellista apua täyttä korvausta vastaan palkkiolaskutuksen perusteena 
on asianajopalvelujen käypä hinta oikeusaputoimiston sijaintipaikkakunnalla. 
 
Hallituksen esityksen (HE 82/2001 vp) mukaan oikeusaputoimisto voi tietyissä tilanteissa 
antaa oikeudellista apua henkilölle, joka ei täytä yleisen oikeusavun saamiseksi asetettuja 
edellytyksiä. Oikeudellista apua voidaan antaa, jos se helpottaa yleisen oikeusaputoimin-
nan järjestelyä tietyllä alueella tai jos henkilö ei saa asianajopalveluja paikkakunnan asian-
ajajilta. Oikeusavun hakijoiden kannalta on selkeämpää, että myös ne, jotka tulojensa puo-
lesta olisivat oikeutettuja oikeusapuun omavastuuosuutta vastaan, mutta joilla on oikeus-
turvavakuutus, voitaisiin ottaa oikeusaputoimiston asiakkaiksi. 
 
Toimeksiannon alussa ei välttämättä voida tietää, onko asia sellainen, että oikeusturvaetuus 
kattaa sen. Oikeudenkäynnit kehittyvät usein siten, että asiakas tulee ensin oikeusoppineen 
luo kysymään neuvoa, sen jälkeen asiassa otetaan yhteys vastapuoleen, voidaan käydä so-
vintoneuvotteluja ja lopulta nostetaan kanne. Toisaalta sama asia voi päättyä joko neuvon-
taan tai sovintoon lyhyen neuvottelun jälkeen niin, ettei asiaa viedäkään tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus kuuluu ensin mainitussa tilanteessa 
oikeusturvavakuutuksen piiriin, mutta jälkimmäisessä ei. Asiakkaiden kannalta olisi tarkoi-
tuksenmukaista, että asian tutkimisen aloittava oikeusaputoimisto voisi myös hoitaa asian. 
 
Toisaalta oikeusapua voi saada laajaan asiaan silloinkin, kun oikeusturvavakuutuksen 
enimmäismäärä ylittyy. Koska yleensä on ennakolta vaikea arvioida, missä asioissa näin 
käy, olisi hallituksen esityksen mukaan tarkoituksenmukaisinta, että oikeusaputoimistot 
voisivat hoitaa mainittujen oikeusavun hakijoiden asian alusta loppuun. Siltä osin kuin 
oikeusturvavakuutus kattaa näiden asioiden hoitamisen, oikeusaputoimistot antaisivat asi-
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anajopalvelunsa täyttä korvausta vastaan esittäen laskut vakuutusyhtiölle, jossa asiakkaalla 
on oikeusturvavakuutus. 

10.3.6 Kaupanvahvistukset 

Kaupanvahvistuksista sekä niihin liittyvistä kulukorvauksista perittävät maksut on säädetty 
kiinteiksi ja kyseisten tehtävien hoidosta valtiolle aiheutuvien keskimääräisten kustannus-
ten suuruisiksi. 

10.4 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, 
euroa / vuosi 2000 2001 2002 2003 

Oikeusapumaksut 674 064 621 286 683 865 792 645
Julkisoikeudelliset suoritteet 2 239 663 2 286 733 2 399 886 2 746 845
(Joista vastapuolen maksamat) (218 666) (248 900) (239 210) (320 234)
Täyden korvauksen suoritteet 739 520 813 959 788 490 789 141
Kaupanvahvistukset 3 985 19 671 15 924 15 330
Yhteensä 2 983 168 3 120 363 3 204 300 3 551 316
 
Oikeusaputoimistojen kustannuslaskenta toteutetaan oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen 
toimintolaskentajärjestelmällä. Työajanseurantajärjestelmä on vuoden 2004 alusta lähtien 
ollut käytössä 14 oikeusaputoimistossa. Näiden virastojen osuus oikeusaputoimistojen 
henkilötyövuosista on noin 27 % ja kokonaiskustannuksista noin 26 %. Maksullisen toi-
minnan kustannusvastaavuus oli vuonna 2003 julkisoikeudellisten suoritteiden osalta 54 % 
sekä täyden korvauksen suoritteiden osalta 93 %. Oikeusaputoimistojen kokonaiskustan-
nukset olivat vuonna 2003 yhteensä 23,3 miljoonaa euroa. 
 
Vuonna 2003 oikeusaputoimistojen hoitamista asioista 60 prosenttia hoidettiin korvaukset-
ta. Osakorvausta vastaan oikeusapua annettiin 33 prosentissa asioista ja täyden korvauksen 
maksaneita asiakkaita oli noin 7 prosenttia. Täyden korvauksen asiakkaille annetut palvelut 
ovat lähinnä oikeudellisia neuvoja. 

10.5 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Oikeusapulain 3 §:n 2 momentin mukaan vähäisestä oikeudellisesta neuvosta ei peritä 
omavastuuosuutta. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan momenttia sovellettaisiin 
silloin, kun julkinen oikeusavustaja antaa yleistä oikeudellista neuvontaa. Vähäisellä neu-
volla tarkoitetaan oikeudellista neuvoa, jonka avustaja voi välittömästi antaa oikeudellisen 
asiantuntemuksensa perusteella noin puolen tunnin neuvottelun aikana, jota varten avusta-
jan ei tarvitse suorittaa erityistä selvittelytyötä ja joka ei sisällä asiakirjojen laatimista tai 
edellytä laajempaa asiaan perehtymistä. Joissakin oikeusaputoimistoissa on käytössä myös 
maksuton puhelinneuvonta. 
 
Oikeusapulain 12 §:n 2 momentin mukaan vähäisen neuvon antamisesta ei peritä myös-
kään oikeusapumaksua. Hallituksen esityksen (HE 132/1997 vp) mukaan maksua ei peritä 
sellaisesta neuvonnasta, jota viranomainen on velvollinen antamaan hallintomenettelylain 
nojalla, eikä asiakkaan ohjaamisesta oikean viranomaisen luo, eri viranomaisissa noudatet-
tavien menettelytapojen selostamisesta eikä muun vähäisen oikeudellisen neuvon antami-
sesta. Tällaisen neuvonnan antamista maksutta korostettiin yleisestä oikeusavusta annetun 
hallituksen esityksen johdosta annetussa lakivaliokunnan mietinnössä (LaVM 17/1997 vp 
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s. 10). Mietinnössä lausutaan, että vaikka oikeusapumaksulla on onnistuttu entistä parem-
min suuntaamaan oikeusapupalveluiden käyttöä niiden tarkoitusta vastaavalla tavalla asi-
oihin, joissa on tarvetta nimenomaan oikeusavustajan palveluihin, oikeusapumaksun on 
toisaalta epäilty aiheuttaneen sen, että oikeusaputoimiston puoleen ei enää käännytä sellai-
sissa oikeudellisissa asioissa, joissa oikeudellisen asiantuntijan antama yksinkertainen 
opastus olisi riittävää, kun 35 euron oikeusapumaksua pidetään tällaisen perusneuvonnan 
saamisesta suhteettoman suurena. 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää vapautus oikeusapumaksusta hakijan taloudel-
lisen aseman perusteella. Edellä mainitussa hallituksen esityksessä ja sitä koskevassa laki-
valiokunnan mietinnössä edellytettiin, että oikeusapumaksua ei perittäisi, jos oikeusavun 
saajan tulot ovat niin alhaiset, että hän olisi oikeutettu toimeentulotukeen. Tämän perus-
teella oikeusavusta annetun asetuksen mukaan asiakkaalta ei peritä lainkaan maksuja oike-
usaputoimiston suoritteista silloin, kun oikeusavun hakijan käyttövara on yksinäisellä hen-
kilöllä enintään 650 euroa sekä puolisoilla henkilöä kohden enintään 550 euroa. 

10.6 Oikeusaputoimistojen maksullista toimintaa koskevat havainnot 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut väliraportissaan 25.2.2004 oikeusaputoimis-
tojen maksullisen toiminnan osalta, että oikeusaputoimistoja ei ole ministeriön ohjauskir-
jeessä, tulossopimuksessa taikka tulosneuvottelujen pöytäkirjoissa ohjattu kustannusvas-
taavuuden tai kannattavuuden näkökulmasta. 

10.7 Nykytilan arviointi ja työryhmän kannanotot 

Oikeusaputoimistojen maksujärjestelmä poikkeaa olennaisesti valtion yleisen maksuperus-
telain periaatteista. Oikeusaputoimiston tuottamien palvelujen ja muiden suoritteiden 
myöntämisen perusteena on asiakkaan tulo- ja varallisuustaso, jonka mukaan määräytyy, 
onko asiakkaalla oikeus saada oikeusapua. Myös suoritteiden maksullisuus ja hinnoittelu 
riippuvat oikeusapua saavan asiakkaan tuloista ja varallisuudesta. Näiden seikkojen joh-
dosta oikeusaputoiminta ei voi kuulua maksuperustelain piiriin. 
 
Oikeusapupäätöksestä perittävän oikeusapumaksun lähtökohtana on alun perin ollut asettaa 
pieni kynnysmaksu, jotta vältettäisiin turhaa asiointia oikeusaputoimistoissa. Ohjausvaiku-
tuksiltaan tämä on ollut myönteinen, sillä neuvonta yksinkertaisissa asioissa on vähentynyt. 
 
Asiakkaan maksaman korvauksen määräytymisen perusteissa on havaittu eräänlaista epä-
oikeudenmukaista kohdentumista keskituloisten asiakkaiden välillä varallisuuden arvosta-
miseen liittyvien seikkojen vuoksi. Kiinteistöjen ja huoneistojen arvo lasketaan verotusar-
von mukaan, mutta käypä arvo voi olla huomattavasti suurempi. Tästä syystä varallisuu-
desta tulee harvemmin minkäänlaista tuloa, mikä otettaisiin huomioon omavastuuosuudes-
sa. Tällöin saman tulotason asiakkailla on sama omavastuuosuus, vaikka toisen omistuk-
sessa olisi huomattavasti enemmän varallisuutta. 
 
Täyden korvauksen asiakkaista ja laskutusperusteista on säännökset laissa valtion oikeus-
aputoimistoista. Täyden korvauksen tulee olla paikallisen hintatason mukainen. Tarkempaa 
ohjeistusta ei tästä ole annettu, vaan maksun suuruus määräytyy niistä arvioista, mitä oike-
usavustajat tekevät yksityisten asianajotoimistojen keskimääräisistä tuntitaksoista. Täysi 
korvaus ei aina välttämättä tarkoita sitä, että suoritteesta perittävällä maksulla voidaan kat-
taa kaikki suoritteen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Valtion oikeusaputoimistoista 
annetun lain säännökset ovat täyden korvauksen osalta muutoinkin rajoittavampia verrat-
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tuna maksuperustelain tarkoittamaan liiketaloudellisluonteiseen toimintaan, sillä täyden 
korvauksen asiakkaiden palvelu on vain tietyissä tapauksissa sallittua ja palvelua ei ole 
mahdollista markkinoida eikä palvelun tarjoamisesta voida käydä hintakilpailua. 
 
Selvitettyään oikeusaputoimistojen maksullista toimintaa työryhmä on kiinnittänyt huomio-
ta eräisiin yksityiskohtiin, mutta toteaa, että maksujen perusteisiin ei ole tarvetta esittää 
muutoksia. 
 



 

 

82

11 ULOSOTTOLAITOKSEN MAKSUJÄRJESTELMÄ JA SUORITTEIDEN 
HINNOITTELUPERIAATTEET 

11.1 Toiminta 

Ulosotossa on tavallisimmin kysymys rahasaatavien perinnästä. Lisäksi ulosottoviranomai-
sille kuuluvat muun muassa häätöjen, sakkorangaistusten sekä lapsen huoltoa ja tapaamis-
oikeutta koskevien päätösten täytäntöönpano. Täytäntöönpanon perusteena on tuomiois-
tuimen tuomio tai muu ulosottoperuste. Ulosottoviranomaisilla on myös haasteiden tiedok-
siantoon liittyviä tehtäviä ja ulosottoviranomainen voi toimia kaupanvahvistajana. Ahve-
nanmaan maakunnanvouti toimii julkisena notaarina. 
 
Ulosottolaitokseen kuuluu 13 kihlakunnan ulosottovirastoa, 51 kihlakunnanviraston ulosot-
to-osastoa sekä Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirasto. Henkilötyövuosia ulosottotoimes-
sa oli vuonna 2003 noin 1450, joista sisäasiainministeriön hallinnonalan määrärahoilla 
palkattujen virkamiesten työpanos ulosottotehtävissä oli runsas 14 henkilötyövuotta. 
 
Ulosottotoimen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat oikeusministeriölle. Lisäksi oh-
jaus- ja valvontatehtäviä hoitavat sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluvien lääninhal-
litusten oikeushallinto-osastot, jotka osallistuvat lääninsä ulosottopiirien tulosohjaukseen. 
Lääninhallituksen oikeushallintopäälliköt ratkaisevat myös muun muassa ulosottoviran-
omaisten menettelystä tehtyjä kanteluja. 

11.2 Maksullisen toiminnan nykytila 

11.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Valtiolle suoritettavista ulosottomaksuista säädetään ulosottomaksuista annetussa laissa ja 
asetuksessa (34 ja 35/1995, jäljempänä ulosottomaksulaki ja -asetus). Ulosottomaksuja 
peritään sekä velalliselta että velkojalta. Laissa on yleiset perusteet paikallisten ulosottovi-
ranomaisten täytäntöönpanotoimenpiteistä ja muista suoritteista perittävistä maksuista. 
Asetuksella säädetään maksujen euromääräiset suuruudet. 
 
Ulosottomaksujen lisäksi asianosaisilta peritään ulosottolaitokselle mahdollisesti aiheutu-
neet erityiset asiakohtaiset täytäntöönpanokulut ulosottolain 8 luvun mukaisesti. Kuluista 
vastaa ensisijaisesti velallinen. 

11.2.2 Ulosottomaksuja koskevan lainsäädännön kehitys 

Nykyinen ulosottomaksujärjestelmä on ollut voimassa vuodesta 1985 alkaen. Erillinen 
ulosottomaksulaki ja siihen perustuva asetus säädettiin vuonna 1995. Lakiin ja asetukseen 
tehtiin kustannusneutraalit muutokset euroon siirtymisen johdosta 1.1.2002 alkaen. Vii-
meisin muutos ulosottomaksulakiin ja –asetukseen tehtiin 1.3.2004 lukien (L 685/2003 ja 
VNA 779/2003). 

11.2.3 Perustelut erityismaksulainsäädännölle 

Ulosottomaksulakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 191/1994 vp) ulosoton tode-
taan olevan lainkäyttötoimintaa ja oikeudelliselta luonteeltaan samanlaista kuin menettely 
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tuomioistuimissa, joten yleisenä periaatteena on, että hävinnyt osapuoli kärsii kustannuk-
set. Ulosottomaksuista vastaa pääsääntöisesti velallinen ja vasta toissijaisesti täytäntöönpa-
non hakija. Hallituksen esityksen mukaan valtion maksuperustelaki ei sovellu ulosotto-
maksujen perustaksi, koska kyseisessä yleislaissa maksuvelvollisuus asetetaan palveluiden 
pyytäjälle eli hakijalle. Ulosottomaksujen sääntely eri lailla on tarpeen myös siksi, että 
rahasaamisen perinnässä ulosottomaksu määräytyy suoritettavan saamisen tai sen osan 
suuruuden perusteella eikä palvelun tuottamiskustannuksiin perustuen. 

11.3 Maksulajit ja suoritteiden hinnoitteluperusteet 

Rahasaatavan täytäntöönpanossa ulosottomaksulajeja ovat 1.3.2004 lukien taulukkomaksu, 
myyntimaksu, tilitysmaksu ja käsittelymaksu. Muussa täytäntöönpanoasiassa peritään täy-
täntöönpanomaksu. Lisäksi pyynnöstä erikseen annetuista todistuksista ja muista toimitus-
kirjoista peritään todistus- tai jäljennösmaksu. 
 
Ulosottomaksulakia koskevasta hallituksen esityksestä (HE 191/1994 vp) antamassaan 
lausunnossa eduskunnan lakivaliokunta (LaVM 18/1994 vp) katsoi muun muassa, että ”vi-
ranomaisten suorittama pakkotäytäntöönpano on merkittävä osa valtion ylläpitämää oike-
usturvajärjestelmää. Maksujen suuruus tulisi määrätä siten, ettei niillä estetä tai tarpeetto-
masti rajoiteta oikeusturvan hakemista. Täydellisen kustannusvastaavuuden toteuttaminen 
saattaisi joissakin tapauksissa vaikeuttaa muiden tärkeiden yhteiskunnallisten intressien 
toteuttamista. (…) Kustannusten jako ulosoton asianosaisten ja valtion kesken edellyttää 
eri intressien yhteensovittamista oikeudenmukaisella tavalla. Maksujärjestelmän on samal-
la oltava yksinkertainen ja selkeä, koska ulosotto on massamenettelyä, jota suorittavat eri-
tasoiset viranomaiset. Järjestelmää täydentää maksuton ulosotto, mahdollisuus asetuksella 
säätää maksun perimättä jättämisestä sekä ulosottomiehen harkintavalta yksittäistapaukses-
sa.” 

11.3.1 Taulukkomaksu 

Ulosotto voi päättyä saamisen kertymiseen joko kerralla tai osasuorituksina. Tällöin velal-
liselta peritään ulosottomaksuna taulukkomaksua kulloinkin maksetun saamisen tai sen 
osan euromäärän mukaan 7-185 euroa. Suurin osa ulosottoasioista on maksutuomion täy-
täntöönpanoa, jossa periaatteena on, että velallisen ulosottomaksu määräytyy kunkin saata-
valle maksetun rahamäärän suuruuden perusteella ja maksu peritään tästä rahamäärästä 
päältä ennen kuin raha tilitetään hakijalle. 
 
Laissa säädetään taulukkomaksun alaraja ja yläraja. Taulukon yksityiskohtainen porrastus 
säädetään asetuksella. Ulosottomaksuista annetun hallituksen esityksen mukaan taulukko-
maksun alaraja ei saa olla liian korkea, sillä Suomessa palkan ja eläkkeen ulosmittauksella 
peritään paljon pieniä saatavia. Lisäksi taulukkoperusteinen maksu voisi muodostua niin 
sanotuille monivelallisille liian ankaraksi. 

11.3.2 Myyntimaksu 

Ulosmitatun tietynlaisen omaisuuden pakkohuutokaupasta peritään taulukkomaksun lisäksi 
myyntimaksu. Asetuksen mukaan ulosmitatun kiinteistön ja määräalan pakkohuutokaupan 
kauppasummasta peritään myyntimaksuna 841 euroa. Alusrekisteriin merkityn aluksen, 
ilma-aluksen, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeen sekä autokiinnityslain (810/1972) 1 
§:ssä mainittujen kiinnityskelpoisten ajoneuvojen ja työkoneiden pakkohuutokaupan kaup-
pasummasta peritään myyntimaksuna 336 euroa. 
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11.3.3 Tilitysmaksu 

Velkojan on suoritettava rahasaamisen ulosotossa tilitysmaksu. Tilitysmaksu peritään niiltä 
velkojilta, jotka ovat saaneet suorituksen ulosotosta. Laissa säädetään tilitysmaksun ylära-
ja, joka on 2 prosenttia hakijalle tilitettävästä summasta. Asetuksella on suuruudesta sää-
detty, että velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä tilitysmak-
suna 0,5 prosenttia, kuitenkin enintään 200 euroa tilityskerralta. 
 
Hallituksen esityksen (216/2001 vp) mukaan tilitysmaksulla pyritään lisäämään oikeuden-
mukaisuutta ulosottomaksujen jakaantumisessa velkojan ja velallisen kesken. Vähitellen 
pyrittäisiin siihen, että vähävaraisimpien velallisten taulukkomaksua voitaisiin helpottaa. 

11.3.4 Käsittelymaksu 

Ulosotto voi päättyä myös esteeseen, jos velallinen todetaan varattomaksi tai jos myöskään 
hänen olinpaikkaansa ei tiedetä. Estetodistuksen antamiseen päättyvästä ulosottoasiasta tai 
jos hakija peruuttaa hakemuksensa, on hakijan suoritettava käsittelymaksu. Käsittelymak-
sua peritään suppeassa ulosotossa 3,40 euroa ja tavallisessa ulosotossa 6,80 euroa asialta. 
Suppea ulosotto perustuu nopeaan ja edulliseen rekisteritarkastukseen. 
 
Ulosottolain muuttamista koskeneen hallituksen esityksen (216/2001 vp) mukaan maksu-
jen porrastus suppean ja täysimittaisen ulosottomenettelyn välillä on perusteltua. Voidaan 
pitää todennäköisenä, että pieniä massavelkoja perivät velkojat valitsevat suppean ulos-
oton, jolloin käsittelymaksu olisi normaalia alhaisempi. Toisaalta myöskin täysimittaisen 
ulosoton käsittelymaksu on tarkoitus pitää suhteellisen alhaisena. Näin myös pieniä saata-
via velkovilla olisi käytettävissään täysimittainen ulosotto. 
 
Hakijalla on oikeus saada saatavansa merkityksi ulosottorekisteriin passiiviasiaksi kahden 
vuoden ajaksi, jollei saatavalle ole tullut täyttä kertymää. Ulosottomiehellä ei ole tänä ai-
kana velvollisuutta etsiä velalliselle kuuluvaa ulosmittauskelpoista omaisuutta, mutta hä-
nellä on toimivalta toimittaa ulosmittaus, jos omaisuutta tavataan. Veronpalautukset ovat 
käytännössä tärkein ulosmittauksen kohde passiivisaatavan perimiseksi. Jos hakija on pyy-
tänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava 
käsittelymaksun lisäosa. Valtioneuvoston asetuksella säädetty lisäosan suuruus on 6,80 
euroa asialta. 

11.3.5 Täytäntöönpanomaksu 

Muussa täytäntöönpanossa ulosottomaksuna on täytäntöönpanomaksu. Laissa säädetään, 
että täytäntöönpanomaksujen suuruudet säädetään asetuksella kiinteiksi, enintään suorit-
teen tuottamisesta aiheutuvien keskimääräisten kokonaiskustannusten suuruisiksi. Asetuk-
sen 5 §:ssä on lueteltu suoritteet, joista täytäntöönpanomaksuja peritään sekä perittävien 
maksujen suuruudet. 

11.3.6 Todistus- ja jäljennösmaksut 

Pyynnöstä erikseen annettavasta todistuksesta, jäljennöksestä tai muusta toimituskirjasta 
peritään todistus- tai jäljennösmaksu. 
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11.4 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan 
tuotot, euroa / vuosi 2000 2001 2002 2003 

Laki ja asetus ulosottomak-
suista 40 733 539 42 281 545 45 628 071 47 419 642

 
Vuonna 2003 ulosottomaksutuloista 92 % kertyi taulukkomaksuista, joista valtaosa tauluk-
komaksujen kahdesta alimmasta maksuluokasta. Estemaksuista kertyi 6 % ja loput muista 
ulosottomaksuista. Ulosottolakia koskevan hallituksen esityksen (HE 216/2001 vp) mu-
kaan on pyritty siihen, että ulosottolaitos kykenisi kattamaan ulosoton toimintamenoista 
55–60 prosenttia ulosottomaksuista saatavilla tuloilla. Vuonna 2003 ulosottomaksutulot 
kattoivat 60 % ulosoton toimintamenoista. 
 
Ulosottolaitoksen kustannuslaskenta toteutetaan oikeusministeriön toimintolaskentajärjes-
telmällä. Työajanseurantajärjestelmä on käytössä kahdessa ulosottovirastossa sekä kahdes-
sa ulosotto-osastossa. Näiden yksikköjen osuus ulosottolaitoksen henkilötyövuosista on 
noin 9,1 % ja kokonaiskustannuksista noin 8,5 %. Ulosoton kokonaiskustannukset olivat 
vuonna 2003 81,5 miljoonaa euroa. 

11.5 Muut ulosottoyksiöiden tuottamista suoritteista perittävät maksut 

11.5.1 Maksu haastetiedoksiannosta 

Ulosottomiehen haastemiehenä asianosaisen pyynnöstä suorittamasta tiedoksiannosta perit-
tävästä toimitusmaksusta säädetään tuomioistuinmaksuasetuksessa (774/1993). Asetuksen 
mukaan tiedoksiannosta peritään toimitusmaksua 25 euroa. 

11.5.2 Kaupanvahvistusmaksu 

Kaupanvahvistaja-asetuksessa (958/1996) määrätään kaupanvahvistuksista ja niihin liitty-
vistä kulukorvauksista perittävistä maksuista, jotka on säädetty kiinteiksi ja kyseisten teh-
tävien hoidosta valtiolle aiheutuvien keskimääräisten kustannusten suuruisiksi. Kaupan-
vahvistuksista perittäviä maksuja on korotettu viimeksi 1.1.2004 alkaen. 

11.5.3 Maksut julkisen notaarin suoritteista 

Ahvenanmaan maakunnanvouti voi toimia julkisena notaarina. Maksuperustelain 
(150/1992) mukaisella oikeusministeriön asetuksella (1210/2002) säädetään julkisen notaa-
rin suoritteista perittävistä maksuista. Asetuksessa on lueteltu julkisen notaarin tuottamat 
julkisoikeudelliset suoritteet sekä niistä perittävät maksut. 
 
Maksullisen toiminnan 
tuotot, euroa / vuosi 2000 2001 2002 2003 

Haastetiedoksiannot 70 290 74 826 64 775 61 616
Kaupanvahvistukset 53 225 62 585 57 278 51 738
Julkisen notaarin suoritteet 5 0 51 118
Yhteensä 123 520 137 411 122 104 113 472
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11.6 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Ulosottomaksulain 5 §:ssä luetellaan täytäntöönpanotoimenpiteet, joista ei peritä maksuja. 
Maksuttomuus perustuu oikeudenhoidollisiin ja sosiaalisiin syihin. Sakko ja uhkasakko 
peritään ilman ulosottomaksua. Samoin täytäntöönpantaessa vankeusrangaistusta, sakon 
muuntorangaistusta tai menettämisseuraamusta ei ulosottomaksua peritä. Myös rikosasian 
asianomistajalle täytäntöönpano on maksutonta. Samoin elatusapu peritään maksuitta. Ase-
tuksella voidaan säätää, että ulosottomaksua ei peritä, jos siihen on oikeudenhoitoon tai 
sosiaalisiin tarkoituksiin liittyen perusteltua syytä. Jos maksun periminen olisi kohtuutonta, 
asian käsitellyt ulosottomies voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei maksua peritä. 
 
Lain 6 §:ssä säädetään, että oikeus- ja verohallinnon viranomaiset sekä syyttäjä- ja esitut-
kintaviranomaiset on vapautettu ulosottomaksuista. Ulosottomaksulakia koskevan hallituk-
sen esityksen mukaan oikeushallinnon viranomaiset hakevat pääasiallisesti sakkojen ja 
vapausrangaistusten täytäntöönpanoa. Veroviranomaisten velvollisuutena on yrittää jatkaa 
perintää, jos verovelvollinen tavataan, velalliselle ilmaantuu ulosmitattavaa tuloa tai varal-
lisuutta tai este muusta syystä poistuu. Tällöin ulosottoviranomaisten perimä käsittelymak-
su ei aiheuttamisperiaatteen mukaan sovellu perittäväksi veroviranomaisilta. 
 
Myös muissa erityislaeissa säädetään täytäntöönpanon maksuttomuudesta. Oikeusapulain 
(257/2002) 4 §:n nojalla oikeusapua saanut henkilö saa hakijana maksuttoman täytäntöön-
panon. Säännöstä on muutettu 30.11.2004 voimaan tulleella lailla 972/2004 siten, että 
maksuvapautus koskee myös uutta ulosottoyritystä. Yksityishenkilön velkajärjestelystä 
annetussa asetuksessa (58/1993) säädetään, että velallinen ei ole velvollinen suorittamaan 
ulosottomaksuasetuksessa tarkoitettua ulosottomaksua ulosottomiehelle tekemistään suori-
tuksista. 

11.7 Ulosottolaitoksen maksullista toimintaa koskevat havainnot 

Hallituksen esityksessä laiksi ulosottomaksuista (HE 191/1994 vp) ehdotettiin estemaksun 
(nyk. käsittelymaksun) suuruudeksi 90 markkaa. Lakivaliokunta totesi, ettei ulosottomak-
sua saa määritellä pelkästään toimenpiteestä aiheutuneiden keskimääräisten kustannusten 
perusteella, koska silloin maksuilla olisi haitallisia vaikutuksia. Valiokunta esitti maksun 
suuruudeksi 60 markkaa (LaVM 18/1994 vp). Saatavien perintää koskevan lain (513/1999) 
uudistamisen yhteydessä estemaksu alennettiin 20 markan suuruiseksi. Lakivaliokunta 
katsoi, että liian suuri estemaksu on esteenä yksityisten perintätoimistojen ja ulosottolai-
toksen väliselle tasapuoliselle kilpailulle (LaVM 30/1998 vp). Myös eduskunta on vastauk-
sessaan hallituksen esitykseen laiksi saatavien perinnästä (EV 302/1998) lausunut, että 
estemaksusäännöksiä tarkistamalla pitää luoda ulosottolaitokselle ja perimistoimistoille 
tasapuoliset kilpailumahdollisuudet. 

11.8 Vireillä olevat muutokset 

Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuksen kolmannessa vaiheessa laadittu ehdotus ulos-
ottolain muuttamisesta (OM, Lausuntoja ja selvityksiä 2003:18) sisältää alla olevat ulosot-
tomaksuja koskevat huomiot ja ehdotukset. 
 
”Nykyisin ulosottomaksut kohdistuvat ankarana etenkin pienituloisimpiin tulonsaajiin. 
Velallisen maksettavaksi kuuluva taulukkomaksu peritään jokaisesta kertyneestä erästä. 
Näin ollen ulosottomaksujen suhteellinen osuus nousee sitä korkeammaksi, mitä pienem-
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missä erissä suoritus kertyy. Tämä aiheuttaa liiallisen maksurasituksen etenkin pienen tois-
tuvaistulon pitkäaikaisessa ulosmittauksessa. 
 
Ulosottomaksuja koskevien muutosten vaikutus olisi neutraali. Vuonna 2003 hyväksytyssä 
uudistuksessa säädettiin uusi ulosoton maksulaji, tilitysmaksu. Tilitysmaksun tuotoksi on 
arvioitu 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä määrästä ehdotetaan puolet ohjattavaksi kah-
den alimman taulukkomaksun lievennykseen ja puolet pitkäaikaisessa ulosottoperinnässä 
olleiden velallisten ulosottomaksujen helpottamiseen. Kahta alinta taulukkomaksua eli 
seitsemän euron ja 12 euron maksua alennettaisiin kumpaakin 0,50 euroa. Hyöty alentami-
sesta tulisi tasaisesti kaikille alimmissa tuloryhmissä oleville velallisille toistuvaistulon 
ulosmittauksessa. Toinen puoli tilitysmaksun tuotosta kohdennettaisiin pitkäaikaisessa 
ulosotossa olevien velallisten aseman helpottamiseen. (…) 
 
Pitkäaikaisessa ulosotossa olevien velallisten ulosottomaksurasitusta helpotettaisiin tuntu-
vasti. Silloin, kun velalliselta on edeltäneen 36 kuukauden aikana peritty 27 kuukauden 
aikana taulukkomaksuja, taulukkomaksua ei määrättäisi. Lisäksi kehitettäisiin ja laajennet-
taisiin ulosottomiehen mahdollisuutta myöntää yksittäistapauksellisia vapautuksia ulosot-
tomaksuista silloin, kun maksujen määrä suhteessa kertymiin on suuri tai helpotuksiin on 
muu erityinen syy. Mainittujen uudistusten jälkeen ulosoton toiminnasta voidaan nykyi-
seen tapaan rahoittaa ulosottomaksuista saaduilla tuloilla noin 60 prosenttia toimintame-
noista.” 

11.9 Nykytilan arviointi ja työryhmän kannanotot 

11.9.1 Ulosottomaksujen sääntelyn perusteet 

Ulosottomaksuista säädetään valtion yleisen maksuperustelain sijasta erityismaksulainsää-
dännöllä. Ulosottomaksulakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 191/1994 vp) tode-
taan, että ulosottomaksujen maksuvelvollisuus sekä maksujen määräytymisperuste on eri-
lainen kuin valtion maksuperustelaissa. Maksuperustelain periaatteiden mukaan maksuvel-
vollinen on suoritteen tilaaja. Sen sijaan ulosottomaksujen osalta maksun suorittajana on 
lähtökohtaisesti velallinen ja vasta toissijaisesti palvelun pyytäjä eli velkoja. Ulosottomak-
sujen perusteena on velallisen aiheuttamisperiaate, jolloin tappiopuoli on ensisijaisesti 
maksuvelvollinen ja korvaa osaltaan velkomistoiminnan ylläpidosta aiheutuneita kustan-
nuksia. 
 
Maksuperustelain mukaan maksun suuruus määräytyy suoritteen tuottamisesta valtiolle 
aiheutuvien kokonaiskustannusten perusteella. Ulosottomaksujen osalta suoritteiden hin-
noitteluperusteet poikkeavat olennaisesti tästä maksuperustelain periaatteesta, sillä maksut 
määräytyvät pääsääntöisesti saatavasta maksettavan rahamäärän suuruuden mukaan. 
 
Maksuperustelain mukaan määritelty maksu on yleensä sidoksissa suoritteen tuottamiskus-
tannuksiin, jolloin maksuun sisältyvä ohjausvaikutus on yleensä neutraali. Ulosottomaksu-
jen suuruutta asetettaessa on tavallista enemmän otettava huomioon ne vaikutukset, joita 
maksuilla saattaa olla velallisten ja velkojien oikeudenmukaiseen kohteluun liittyen. 
 
Työryhmä katsoo, että ulosottomaksujen maksuvelvollisuus sekä suoritteiden hinnoittelu-
perusteet poikkeavat lähtökohdiltaan olennaisesti valtion yleisen maksuperustelain peri-
aatteista, mitä on pidettävä riittävänä perusteena sille, että ulosottomaksuista säädetään 
erityismaksulailla. 
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11.9.2 Ulosottoviranomaisten tuottamien suoritteiden maksullisuuden ja maksujen suu-
ruuden perusteet 

Paikallisten ulosottoviranomaisten tuottamat suoritteet ovat pääsääntöisesti maksullisia. 
Ulosottomaksulain 5 §:ssä on mainittu ne suoritteet, jotka ovat sosiaalisin tai oikeudenhoi-
toon liittyvin syin maksuttomia. Kyseisen lain 6 §:ssä on mainittu tahot, jotka on vapautet-
tu maksuvelvollisuudesta. 
 
Suurin osa ulosottoasioista on rahasaatavan perintää, jossa ulosottoviranomaisten kustan-
nusten kattamiseksi peritään ulosottomaksuina taulukkomaksuja, myyntimaksuja, tilitys-
maksuja ja käsittelymaksuja. Maksuvelvollisuus on asetettu taulukkomaksun muodossa 
ensisijaisesti velalliselle. Taulukkomaksun suuruus nousee porrastetusti ollen sitä suurem-
pi, mitä isomman summan velallinen kerrallaan maksaa. Syyskuun alussa 2004 voimaan 
tullut uusi tilitysmaksu peritään onnistuneen perinnän yhteydessä velkojalta. Mikäli perintä 
epäonnistuu, velkojalta peritään käsittelymaksu. Näiden maksujen yhtenä keskeisenä funk-
tiona on pyrkimys kohdistaa maksut oikeudenmukaisesti velkojien ja velallisten kesken. 
 
Taulukkomaksu kohdistuu ankarampana pienituloisiin velallisiin etenkin silloin, jos velal-
lisella on useita velkoja ulosotossa. Taulukkomaksu peritään asiakohtaisesti, jolloin jokai-
sesta eri velan lyhennyksestä peritään taulukkomaksu. Lisäksi maksava velallinen rahoittaa 
tosiasiallisesti myös ei-maksavan velallisen osuutta ulosoton kustannuksista. 
 
Tilitysmaksun ja käsittelymaksun tarkoituksena on kohdentaa pienehkö osa ulosottolaitok-
sen kustannusten rahoitusta myös velkojille. Perustellusti voidaan katsoa, että velkojilla 
kuuluu olla vastuuta velan myöntämisestä ja saamisten perimisestä, jolloin osa ulosoton 
kustannuksista kohdistuu myös ulosoton hakijalle. Tilitysmaksun lähtökohtana on ajatus, 
että velkojalta perittävä ulosottomaksu on perustellumpi silloin, kun velalliseen kohdistu-
nut perintätoimenpide onnistuu. Käsittelymaksun yhtenä tarkoituksena on lisäksi toimia 
pienenä kynnysmaksuna sille, että turhia hakemuksia ei lähetettäisi ulosottoon. 
 
Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuksen kolmannessa vaiheessa laadittu ehdotus ulos-
ottolain muuttamisesta (OM, Lausuntoja ja selvityksiä 2003:18) sisältää ehdotuksia, joiden 
tavoitteena on maksujen kohdistaminen nykyistä oikeudenmukaisemmin. 
 
Työryhmä katsoo, että ulosottolaitosta koskevissa kehittämistoimenpiteissä on jatkossakin 
tärkeää ottaa huomioon maksujen oikeudenmukaisen jakaantumisen turvaaminen. Maksu-
jen kohdistamiseen liittyvän oikeudenmukaisuuden lisääminen erilaisissa tilanteissa olevi-
en velallisten ja velkojien välillä on oleellista sekä asianosaisten oikeusturvan että ulosot-
tolaitoksen kilpailukyvyn näkökulmista. 

11.9.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Ulosottomaksujen yhteneväisyys valtion maksullisen toiminnan periaatteisiin ei välttämät-
tä toteudu myöskään kustannusvastaavuus-ajattelun näkökulmasta. Jos kustannusvastaa-
vuutta ja suoritteiden hinnoittelua tarkastellaan suoritteittain, on otettava huomioon, että 
taulukko- ja tilitysmaksut eivät ole sidoksissa niiden tuottamisesta aiheutuneisiin kustan-
nuksiin vaan asiakkaan maksamaan rahamäärään. Suoritteisiin kohdistetut työmäärät vaih-
televat laajasti, osa asioista hoidetaan alusta loppuun täysin elektronisesti, osa asioista taas 
vaatii runsaasti ulosottohenkilöstön aikaa ja toimenpiteitä. Lisäksi tulee ottaa huomioon, 
että käsittelymaksua ei lähtökohtaisesti ole sidottu minkään suoritteen tuottamiseen, vaan 
mikäli perintä epäonnistuu, joutuu velkoja maksamaan käsittelymaksun. 
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Vaikka työajanseurannan laajentaminen sekä ulosoton uuden tietojärjestelmän hyväksi-
käyttö antavat paremmat mahdollisuudet suoritekohtaiselle kustannuslaskennalle, lasken-
nan tuloksena saatava suoritekohtainen kustannusvastaavuus ei ole olennainen seikka ulos-
ottolaitoksen toiminnan ohjauksessa. Tästä syystä ulosottolaitoksen kustannusvastaavuutta 
voisi olla luonnollisempaa tarkastella makrotasolla, jolloin kokonaismaksutuloja peilattai-
siin ulosoton kokonaiskustannuksiin. 
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12 MAKSULLISEN TOIMINNAN BUDJETOINTI, TAVOITTEENASETANTA 
JA RAPORTOINTI SEKÄ MAKSUSÄÄDÖSTEN VALMISTELU 

12.1 Maksullisen toiminnan budjetointi 

Talousarviolain (423/1998) ja –asetuksen (1243/1992) nojalla on annettu valtiovarainmi-
nisteriön määräykset toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadin-
nasta (TM 0402; 31.3.2004). Maksullisen toiminnan budjetointia koskevat erityismääräyk-
set sisältyvät talousarvion laadintamääräyksen lukuun 5.1. 
 
Määräyksen mukaan bruttobudjetoinnissa maksullisen toiminnan tulot ja menot budjetoi-
daan erikseen bruttomääräisinä tulomomentille ja menomomentille. Nettobudjetointi toteu-
tetaan joko menopuolelle nettomäärärahana siten, että maksullisen toiminnan tuloista vä-
hennetään maksullisen toiminnan erillismenot tai tulopuolelle nettotuloarviona siten, että 
maksullisen toiminnan tuloista vähennetään kaikki toimintamenot. Mahdollisesta hinta-
tuesta esitetään talousarvion momentin päätösosassa hintatuen määrä ja käyttötarkoitus. 
Momentin selvitysosassa esitetään perusteet hintatuen käytölle. 
 
Määräyksen 5.1.11 kohdan mukaan maksullisesta toiminnasta esitetään momentin selvi-
tysosassa maksullisen toiminnan tulot, mahdollinen hintatuki ja kustannusvastaavuus eu-
roina ja prosenttiosuutena tuloista. Nämä tiedot esitetään suoriteryhmittäin, jos maksulli-
nen toiminta on laajuudeltaan valtiontaloudellisesti merkittävää, valtion maksuperustela-
kiin tai muihin säädöksiin perustuvien julkisoikeudellisten suoritteiden maksut määrätään 
alle omakustannusarvon tai jos suoritteiden hintojen alentamiseksi on esitetty käytettäväksi 
hintatukea. 
 
Määräyksen 5.1.12 kohdan mukaan maksullisesta toiminnasta on erikseen selvitysosassa 
esitettävä suluissa arvio maksulliseen toimintaan käytettävistä henkilötyövuosista sekä 
tiedot hankkeista, joihin on tarkoitus soveltaa talousarvioasetuksen 5 b §:n mukaista osa-
kohdennusmenettelyä. Lisäksi maksullisesta toiminnasta laaditaan suoriteryhmittäin talo-
usarvioehdotuksen liitteeksi kustannusvastaavuuslaskelma. 

12.2 Maksullisen toiminnan tavoitteiden asettaminen ja raportointi 

Talousarvioasetuksen 11 §:ssä säädetään, että eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion 
ministeriön tulee viipymättä vahvistaa tärkeimmät tavoitteet yhteiskunnallisen vaikutta-
vuuden kehitykselle ministeriön toimialalla sekä hallinnonalan ja sen merkittävimpien vi-
rastojen ja laitosten toiminnalliselle tuloksellisuudelle. Toiminnallista tuloksellisuutta kos-
kevien tulostavoitteiden tulee sisältää eritellyt tavoitteet asetuksen 65 §:ssä tarkoitetulle 
toiminnalliselle tehokkuudelle sekä tuotoksille ja laadunhallinnalle samoin kuin tarvittaes-
sa tavoitteet henkisten voimavarojen hallintaan sisältyville seikoille. Tulostavoitteet esite-
tään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan niitä kuvaavia tunnuslukuja, joita täydennetään 
tarpeen mukaan laadullisesti ilmaistuilla tavoitteilla. Ministeriön vahvistamat tulostavoit-
teet virastolle ja laitokselle voivat sisältyä ministeriön ja viraston tai laitoksen yhdessä al-
lekirjoittamaan tulostavoiteasiakirjaan. 
 
Talousarvioasetuksen 65 §:n mukaan tiliviraston tilinpäätökseen kuuluvan toimintakerto-
muksen tulee sisältää muun muassa maksullisen toiminnan tulosta ja kannattavuutta sekä 
niiden kehitystä koskevat tärkeimmät tiedot. Valtiokonttori on antanut määräyksen kustan-
nusvastaavuuslaskelman laatimisesta (21.10.2003; Dnro 278/03/v447/531/2003). 
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Määräyksen mukaan maksullisen toiminnan kannattavuuden sekä sen kehityksen seuraa-
miseksi tiliviraston tulee laatia kustannusvastaavuuslaskelma varainhoitovuosittain. Kus-
tannusvastaavuuslaskelma laaditaan kustakin seuraavasta maksullisen toiminnan osa-
alueesta erikseen: 
 
1. Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet 
2. Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet 
3. Erityislakien perusteella määrättävät maksut tai hinnoiteltavat suoritteet. Jokaista erityis-
lakia pidetään omana osa-alueenaan. 
 
Yksittäisen osa-alueen kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen on pakollista, jos osa-
alueen tuotot ovat vähintään 100 000 euroa. Jos osa-alueen 2 suoritteiden tuottamiseen on 
ollut käytettävissä maksuperustelain 7 §:n 1 momentin mukaista hintatukea, osa-alueesta 
on aina laadittava erilliset laskelmat sekä hintatuetuista että ei-hintatuetuista suoritteista. 
Kustannusvastaavuuslaskelmassa on esitettävä toteutunut kustannusvastaavuus varainhoi-
tovuoden lisäksi myös kahdelta edelliseltä varainhoitovuodelta sekä vertailutietona varain-
hoitovuoden tavoite. 

12.3 Maksusäädösten valmistelu 

Maksusäädösten valmistelussa tulee noudattaa hyvää lainsäädäntötapaa. Muutokset mak-
susäädöksiin tulee tehdä tarvittaessa sekä maksujen suuruudet tarkistaa määräajoin, enin-
tään kolmen vuoden välein. Maksusäädösten valmistelussa tulee kiinnittää huomiota talou-
dellisten vaikutusten selkeään ja riittävään esittämiseen. Maksuja tarkistettaessa tulee var-
mistaa, että suoritteiden hinnoittelu perustuu oikeisiin kustannustietoihin ja että hinnoitte-
luperusteet ovat läpinäkyviä. Maksuja koskevista muutoksista on tiedotettava riittävän 
ajoissa. 
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LIITE: TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO 
 

ASETTAMISPÄÄTÖS 

OIKEUSMINISTERIÖ  
29.10.2003 

OM 20/013/2003 
 
 
 
 
TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN 
 
 
 
Asettaminen 

Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on muodostaa 
oikeusministeriön hallinnonalan maksustrategia. 

 
Toimikausi 
 
 1.11.2003-30.6.2004. 
Tausta 
 

Maksuperustelaki (150/1992) on valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja 
muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisiä perusteita 
koskeva yleislaki. Lakiin sisältyvät säännökset myös siitä, milloin 
omakustannusarvon mukaisten suoritteiden hinnoittelun pääsäännöstä on 
mahdollista poiketa. Maksuperustelain mukaan maksuista säädetään ministeriön 
asetuksella. Oikeusministeriön hallinnonalan maksullinen toiminta ja suoritteiden 
hinnoittelu perustuvat sekä maksuperustelain nojalla annettuihin asetuksiin että 
erityislainsäädännössä oleviin maksusäännöksiin. Tuottojen kannalta tarkasteltuna 
noin 80 prosenttia maksullisesta toiminnasta perustuu erityismaksulainsäädäntöön. 
Tärkeimpänä perusteena erityismaksulainsäädännölle ovat olleet oikeusturvaan 
liittyvät näkökohdat, minkä vuoksi maksut on usein säädetty huomattavasti alle 
omakustannusarvon. 
 
Oikeusministeriön hallinnonalalla laadittu oikeuspolitiikan strategia korostaa 
selkeiden lakien ja hyvän hallinnon tärkeyttä sekä kansalaisten yhdenmukaista 
kohtelua oikeusturva-asioissa. Keventämällä ja yksinkertaistamalla säännöksiä 
pyritään oikeushallinnon palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen huomioiden 
asianosaisten näkemykset ja oikeussuojan tarve. Hallinnonalan maksustrategian 
tarkoituksena on kuvata hallinnonalan toiminta sen maksullisuuden näkökulmasta 
sekä määritellä siihen liittyvät periaatteet ja tavoitteet. Maksustrategian linjauksella 
pyritään selkeyttämään, yhtenäistämään sekä perustelemaan oikeusministeriön 
hallinnonalalla toteutettavaa maksupolitiikkaa. 
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Maksustrategia pyrkii ohjaamaan hallinnonalan maksullista toimintaa kohti 
valtionhallinnon yleisiä maksullisen toiminnan tavoitteita. Sekä valtiontalouden 
tarkastusvirasto että valtiontilintarkastajat ovat tarkastuskertomuksissaan 
kiinnittäneet oikeusministeriön huomiota maksullisen toiminnan laskentatoimen ja 
raportoinnin kehittämiseen sekä yhtenevän maksupolitiikan tarpeellisuuteen. 

  
Tehtävät 
 
 Työryhmän tehtävänä on 
 

1. Kartoittaa hallinnonalan toiminnassa tuotettavat suoritteet niiden maksullisuuden 
kannalta sekä maksullisessa toiminnassa sovellettavat hinnoitteluperiaatteet. 

  
 2. Arvioida hallinnonalalla käytössä olevia kustannuslaskennan menetelmiä. 
 

3. Laatia ehdotukset hallinnonalan toiminnassa noudatettavista maksullisuus- ja 
hinnoitteluperiaatteista. 
 
4. Tehdä ehdotukset hallinnonalan maksusäädösten valmistelussa sekä soveltami-
sessa noudatettaviksi yleisiksi periaatteiksi. 
 
Työryhmän tulee erityisesti selvittää ja ottaa huomioon ne vaatimukset, jotka oike-
ushallinnon toimintaan liittyvät oikeusturvakysymykset asettavat sille, onko suorite 
tai palvelu maksullinen ja millaisia hinnoitteluperusteita on noudatettava. Lähtö-
kohtana on, ettei maksuilla saa olla oikeusturvan hakemista tai saatavuutta estäviä 
tai tarpeettomasti rajoittavia vaikutuksia. Työryhmän on myös selvitettävä, millais-
ta ohjausvaikutusta maksuilla voi olla kansalaisten käyttäytymiseen. Ehdotustensa 
tueksi työryhmä vertailee EU-maissa käytössä olevien oikeudenkäyntimaksujen 
suuruustasoa sekä niiden perusteluja. Selvitystyössä on myös arvioitava maksuja 
koskevaa säädöstasoa ottaen huomioon, että yksilön oikeusturvaan vaikuttavista 
seikoista on yleensä säädettävä lailla. 
 
Työryhmä selvittää, mitä mahdollisuuksia on yhtenäistää hallinnonalan maksuja 
koskevia säädöksiä ja suoritteiden hinnoitteluperusteita sekä selkeyttää maksulaki-
en ja –asetusten sisältöä. Lisäksi työryhmä arvioi ja laatii ehdotukset hallinnonalal-
la sovellettavista maksullisen toiminnan seuranta- ja raportointimenettelyistä. 

 
Organisointi 
  
 Hallintoneuvos Heikki Kanninen, korkein hallinto-oikeus 
 Talousjohtaja Tapio Hiltunen, Helsingin vankila 
 Hallintopäällikkö Aarno Lankinen, oikeushallinnon tietotekniikkakeskus 

Neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen, oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen 
osasto 

 Lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto 
Apulaisosastopäällikkö, finanssineuvos, Simo Ojanen, oikeusministeriö, yleinen 
osasto 

 Hallitusneuvos Ahti Penttinen, oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto 
 Talousjohtaja Mirja Rajala, rikosseuraamusvirasto 
 Suunnittelija Juha Saunamäki, oikeusministeriö, yleinen osasto 
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 Työryhmän puheenjohtajana toimii hallintoneuvos Heikki Kanninen.  
 Työryhmän sihteerinä toimii suunnittelija Juha Saunamäki. 

Vakituisena asiantuntijana toimii lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale valtiovarain-
ministeriöstä. 
 
Tämän lisäksi työryhmä voi työnsä aikana perustaa alaryhmiä sekä kuulla muita 
asiantuntijoita. 

 
Kustannukset ja rahoitus 
 

Työryhmän työ suoritetaan virkatyönä. Työstä mahdollisesti aiheutuvat kustannuk-
set suoritetaan momentilta 25.01.21 (oikeusministeriön toimintamenot). 
 
 
 
 
 
 
Oikeusministeri Johannes Koskinen 
 
 
 
 
 
 
Kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 

 
 
 

 
 
JAKELU  Työryhmän puheenjohtaja ja jäsenet 
 
TIEDOKSI Korkein hallinto-oikeus 

Valtiovarainministeriö 
  Oikeusministeriö 
  Helsingin vankila 
  Rikosseuraamusvirasto 
  Helsingin maksukeskus 
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