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1 OIKEUSMINISTERIÖ 

1.1 Toiminta 

Kansainvälisen yksikön tehtävänä on avustaa ministeriä, kansliapäällikköä ja osastoja kansainvälisten asioiden 
hoidossa, huolehtia kansainvälisistä oikeusyhteistyöhankkeista sekä huolehtia ministeriön yhteisistä käännöspal-
veluista. Yksikön tehtävänä on myös seurata kansainvälisiä oikeusapusopimuksia sekä hoitaa niiden perusteella 
ministeriölle keskusviranomaisena kuuluvat tehtävät. Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on tarkastaa ja 
arvioida hallinnonalan virastojen ja laitosten varojen käytön laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä toimin-
nan tuloksellisuutta. Tiedotusyksikkö suunnittelee ja kehittää ministeriön tiedotustoimintaa. Viestintäasioissa 
yksikkö palvelee kansalaisia ja tiedotusvälineitä sekä julkaisee oikeushallinnon tiedotuslehteä. 
 
Kriminaalipoliittinen osasto arvioi, tekee aloitteita ja valmistelee asioita, jotka liittyvät rikosoikeudellisen 
järjestelmän toimivuuteen ja rikoksentorjuntaan sekä rangaistusten täytäntöönpanojärjestelmän kehittämiseen. 
Osastolle kuuluu rikosseuraamusalan strateginen johtaminen sekä edellytysten luominen kriminaalipolitiikan 
suunnittelulle ja eri toimijoiden yhteistyölle. Kriminaalipoliittinen osasto vastaa rikosseuraamusviraston, van-
keinhoitolaitoksen ja kriminaalihuoltolaitoksen toiminnan ja talouden strategisesta ohjauksesta ja käy vuosittai-
set tulosneuvottelut näiden viranomaisten kanssa. Osasto huolehtii toimialan yleisestä hallinnosta ja yhteisistä 
tehtävistä. Osaston tehtäviin kuuluu myös syyttäjälaitosta koskeva tulosohjaus sekä muut oikeusministeriössä 
käsiteltävät syyttäjälaitosta koskevat asiat. 
 
Lainvalmisteluosasto suunnittelee ja valmistelee lainsäädännöllä toteutettavia uudistuksia oikeusministeriölle 
valtioneuvoston vastuunjaon mukaisesti kuuluvilla aloilla, erityisesti valtiosääntö- ja hallinto-oikeuden, rikos- ja 
prosessioikeuden sekä yksityisoikeuden alalla. Lainvalmisteluosasto antaa lausuntoja lainsäädäntöasioissa, tar-
kastaa sille toimitetut säädösehdotukset ja kehittää valtioneuvoston lainvalmistelua hyvän lainvalmistelutavan 
toteuttamiseksi. Lainvalmisteluosasto huolehtii lainsäädäntöön liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä sekä 
Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudellisista asiantuntijatehtävistä. 
 
Oikeushallinto-osasto huolehtii tuomioistuinten, ulosottoyksiköiden sekä valtion oikeusaputoimistojen toimin-
taedellytyksistä. Osasto vastaa myös niiden toiminnan kehittämisestä. Vastuu oikeudenhoitoon liittyvien oikeus-
hallintoasioiden valmistelusta ja toteuttamisesta kuuluu oikeusministeriön oikeushallinto-osastolle. 
 
Yleinen osasto panee toimeen vaalit ja kansanäänestykset sekä huolehtii puoluerekisterin ylläpidosta sekä puo-
lueiden varainvalvonnasta. Osasto hoitaa armonanomusten esittelyn tasavallan presidentille sekä avioliittoeriva-
pauksia koskevia hakemuksia. Lisäksi osasto vastaa saamelaisasioiden yhteensovittamisesta sekä kielilainsää-
dännöstä. Yleisen osaston vastuulle kuuluvat ministeriön johdon tuen tehtävät, hallinto- ja henkilöstöasiat, talo-
ushallinto sekä muut tukipalvelut. Osasto huolehtii myös tehtävistä, jotka koskevat ministeriön julkaisutoimin-
taa, Suomen säädöskokoelman julkaisemista ja ministeriöiden määräyskokoelmien sähköistä jakelua sekä säh-
köistä FINLEX -säädöstietopankkia. 

1.2 Maksullinen toiminta 

1.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Ministeriössä tuotettavien suoritteiden maksullisuus perustuu maksuperustelakiin ja näitä koskeva oikeusministe-
riön asetus (1348/2003) on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksessa on määritelty maksuperustelain mukaiset jul-
kisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut. Oikeusmi-
nisteriö on vahvistanut päätöksellään (OM 4371/01/2001) ministeriössä perittävät maksut liiketaloudellisin pe-
rustein hinnoiteltavista suoritteista. Päätöksen mukaan se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003, eikä päätöstä 
tämän jälkeen ole uusittu. 

1.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Ministeriötasolla julkisoikeudellisia maksullisen toiminnan suoritteita ovat pyynnöstä annettavat todistukset, 
otteet ja asiakirjajäljennökset sekä hakemuksesta annettavat poikkeusluvat avioliittoasioissa. Liiketaloudellisin 
perustein hinnoiteltavia maksullisia suoritteita ovat oikeusministeriön julkaisemien lehtien tilausmyynti. 
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1.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, 
euroa / vuosi 2000 2001 2002 2003 

Maksuperustelain mukaiset 
julkisoikeudelliset suoritteet 12 286 11 727 3 275 1 416

Maksuperustelain mukaiset 
liiketaloudelliset suoritteet 29 170 30 979 31 653 30 148

Yhteensä 41 456 42 706 34 928 31 564

1.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Toimintakertomukseen laaditun julkaisutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelman perusteena on tilausmyyntiin 
kohdistunut arvioitu työaika. Oikeusministeriön toimintolaskentajärjestelmä on käytössä taloushallinnon ja hen-
kilöstötietojen hallinnan vastuualueiden sekä maksukeskusten kustannusten laskennassa. Maksullista toimintaa 
näillä ei ole, mutta niiden kustannukset vyörytetään muiden hallinnonalan virastojen suoritteille osuutena minis-
teriön tukitoimintojen yhteiskustannuksista. Oikeusministeriö on tehnyt päätöksen, jonka mukaan työajanseuran-
ta tulee koskemaan koko ministeriön henkilöstöä 1.1.2005 alkaen. 

1.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Kansalaiselle tai hallinnonalan ulkopuoliselle viranomaiselle maksutta luo-
vutetut suoritteet Maksuttomuusperuste 

Julkaisutoiminta  
Haaste-lehti paperimuodossa, ilmaisjakelu MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Haaste-lehti sähköisenä, ilmaisjakelu MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Julkaisut ja eripainokset sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Komiteanmietinnöt sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Monistesarjat paperimuodossa MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Monistesarjat sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Ohoi-lehti paperimuodossa, ilmaisjakelu MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Työryhmämietinnöt sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Neuvonta, ohjaus, opastus ja tiedottaminen  
Esitteet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Internet-sivustot MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lehdistötiedotteet MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lomakkeet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Ministeriöiden määräyskokoelmien sähköinen jakelu MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Neuvonta, ohjaus, opastus MPL 5 § 3 kohta 
Suomen säädöskokoelman julkaisu MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Sähköinen FINLEX-säädöstietopankki MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Säädösten vieraskielisten käännösten julkaisu MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Tiedottaminen MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lainvalmistelu  
Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoasiat Maksuton viranomaistoiminta 
EU-oikeudelliset neuvonta- ja asiantuntijatehtävät Maksuton viranomaistoiminta 
Kansainvälinen säädösvalmistelu EU:ssa Maksuton viranomaistoiminta 
Koulutusmateriaali Maksuton viranomaistoiminta 
Lainsäädäntöuudistusten suunnittelu ja valmistelu Maksuton viranomaistoiminta 
Lausuntojen antaminen lainsäädäntöasioissa Maksuton viranomaistoiminta 
Muiden ministeriöiden lainvalmisteluun osallistuminen Maksuton viranomaistoiminta 
Muu kansainvälinen säädösvalmistelu Maksuton viranomaistoiminta 
Säädösehdotusten tarkastaminen Maksuton viranomaistoiminta 
Tiedottaminen, kouluttaminen ja neuvonta MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen Maksuton viranomaistoiminta 
Vaalit ja puolueet  
Eduskunta-, europarlamentti-, kunnallis- ja presidentinvaalit Maksuton viranomaistoiminta 
Neuvoa antavat valtiolliset kansanäänestykset Maksuton viranomaistoiminta 
Valtiollisten vaalien tai neuvoa antavien kansanäänestysten, EU-vaalien sekä Maksuton viranomaistoiminta 
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kunnallisvaalien toimeenpanoon liittyvät asiakirjat. 
Kirjeet puolueille, lautakunnille ja muille viranomaisille Maksuton viranomaistoiminta 
Puoluerekisteriin rekisteröinti, sääntömuutosten merkitseminen ja rekisteristä 
poistaminen Maksuton viranomaistoiminta 

Muu viranomaistoiminta  
Armonanomusten valmistelu- ja esittelyasiakirjat Maksuton viranomaistoiminta 
Asiakirjat, päätökset ja jäljenteet, jotka eivät perustu asiakkaan pyyntöön Maksuton viranomaistoiminta 
Asianomaiselle annettava palvelussuhteeseen perustuva todistus, asiakirja, 
ote tai jäljennös taikka näihin rinnastettava suorite Maksuton viranomaistoiminta 

Asiantuntijatyö hallinnonalan ulkopuolisten viranomaisten komitea- ja työ-
ryhmätyössä Maksuton viranomaistoiminta 

Koulutusmateriaali Maksuton viranomaistoiminta 
Kuntien rikoksentorjuntayhdyshenkilötiedostoista luovutetut tiedot Maksuton viranomaistoiminta 
Kuultavana oleminen Maksuton viranomaistoiminta 
Lausuntojen antaminen Maksuton viranomaistoiminta 
Päätökset tai asiakirjat, joka koskevat valtion vahingonkorvausvelvollisuutta, 
valtionavustuksen myöntämistä tai ihmissoikeusasioita Maksuton viranomaistoiminta 

Rangaistusten täytäntöönpanon tilastot ja selvitykset Maksuton viranomaistoiminta 
Suoritteet oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä esitutkinta-
viranomaisille näiden käsiteltävänä olevaa asiaa varten. Maksuton viranomaistoiminta 

Suoritteet, joiden luovuttaminen perustuu kansainvälisessä sopimuksessa 
asetettuun velvoitukseen tai kansainvälisessä taikka tieteellisessä yhteistyös-
sä vakiintuneeseen käytäntöön. 

Maksuton viranomaistoiminta, 
kansainväliset sopimukset 

Talous- ja henkilöstöhallinnon raportit ja selvitykset sidosryhmille Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset kansalaiskirjeisiin Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin Maksuton viranomaistoiminta 
Viranomaistehtäviin kuuluva koulutus ja muu asiantuntijapalvelu Maksuton viranomaistoiminta 
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TIETOHALLINNON VASTUUALUE 

1.5 Toiminta 

Tietohallintoyksikkö valmistelee hallinnonalan tietohallintostrategian ja vastaa hallinnonalan yhteisistä tietohal-
lintohankkeista, jollei niitä ole määrätty muualla hoidettaviksi. Tietohallintoyksikkö vastaa hallinnonalan tieto-
tekniikan runkosopimusten laatimisesta sekä oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen tulosohjauksesta. 
 
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus tuottaa ministeriölle ja hallinnonalan virastoille tietotekniikan kehittämis-, 
asiantuntija-, tuotanto-, hankinta- ja tukipalveluja, jotka tukevat toimintaprosesseja ja niiden kehittämistä. Tieto-
tekniikkakeskus tuottaa tarvittavat palvelut itse tai hankkii ne muilta palvelun tuottajilta. Tietojärjestelmiä ovat 
muun muassa kiinteistötieto-, ulosotto-, vaalitieto- ja vankitietojärjestelmät sekä eri sektoreiden asiankäsittelyjär-
jestelmät. 

1.6 Maksullinen toiminta 

1.6.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Tietohallinnon vastuualueen maksullisista suoritteista säädetään maksuperustelain mukaan oikeusministeriön 
asetuksessa (1348/2003), joka on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksessa on määritelty julkisoikeudelliset ja liike-
taloudelliset suoritteet sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävien maksujen suuruudet. 

1.6.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen maksuperustelain mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat viran-
omaistoimintana toiselle viranomaiselle tuotetut kiinteistötietojärjestelmän lainhuuto-, kiinnitys- ja saantorekiste-
ristä verotusta tai väestökirjanpitoa varten toimitetut luettelot. Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suorittei-
ta ovat satunnaisesti yksityisille tuotetut muut tietojärjestelmien konekielisistä rekistereistä luovutetut tiedot, 
kuten tilaukseen tai pyyntöön perustuvat oikeustilastot ja -raportit. 
 
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä toimitetaan tietoja erätiedostona ja paperilistauksena Verohallinnolle ja maist-
raatille. Tietojen toimittaminen perustuu asetukseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä, jonka 35 §:ssä säädetään, 
että oikeusministeriön tehtäviä ovat veromenettelystä annetun lain (1558/95) 18 §:n 5 momentissa tarkoitettujen 
tietojen toimittaminen verohallinnolle sekä väestöasetuksen (886/93) 17§:ssä tarkoitettujen ilmoitusten toimitta-
minen väestötietojärjestelmään. 
 
Laissa verotusmenettelystä (1558/95) säädetään verohallinnolle toimitettavista tiedoista, että valtion ja kunnan 
viranomaisen on toimitettava verohallinnolle verotusta varten hallussaan olevat tiedot kiinteistöstä, niillä olevista 
rakennuksista, maapohjan ja rakennusten ominaisuuksista, kaavoituksesta ja omistajista. Oikeushallinnon tieto-
tekniikkakeskus toimittaa verohallinnolle paperilistauksen huudattamattomista luovutuksista kolme kertaa vuo-
dessa. Hinta on 0,32 euroa/kiinteistö sekä lisäksi ulkopuolinen palveluntuottaja perii käsittelykuluja 100 eu-
roa/eräajo. Samoin vuokraoikeuden siirroista toimitetaan kuukausittain paperilistaus. Hinta on 0,32 eu-
roa/kiinteistö. Kiinteistötietojen muutostiedot, jotka sisältävät myös lainhuuto- ja luovutustiedot, toimitetaan 
kuukausittain tiedostomuodossa. Näistä hinta on 0,17 euroa/kiinteistö sekä lisäksi ulkopuolinen palveluntuottaja 
perii käsittelykuluja 100 euroa/eräajo. 
 
Tietotekniikkakeskus huolehtii väestöasetuksessa (886/93) 17 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten toimittamisen 
maistraateille. Asetuksen mukaan väestötietojärjestelmään on ilmoitettava vuosineljänneksen aikana annetut 
lainhuudot kuukauden kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä. Ilmoituksesta on käytävä ilmi kunkin huudate-
tun kiinteistön yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot, kiinteistön omistajan ja luovuttajan nimi ja henkilötunnus tai 
liike- ja yhteisötunnus, saannon laatu ja aika sekä lainhuudon antamispäivä. Luovutusluettelo toimitetaan kerran 
viikossa paperilistauksena, jonka hoitaa ulkopuolinen palveluntarjoaja. Lainhuutotiedot toimitetaan kerran vii-
kossa tiedostona VTJ:n palvelimelle. Hinta on 0,32 euroa/kiinteistö. Vuokraoikeuksien siirtotiedot toimitetaan 
kerran kuukaudessa paperilistauksena. Hinta on 0,32 euroa/kiinteistö. Lisäksi Helsingin maistraatille toimitetaan 
lainhuudot ja vuokraoikeuden siirrot kerran kuukaudessa paperilistalla. Verohallinnon ja maistraattien laskutuk-
sen hoitaa tietotekniikkakeskus. 
 
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskukselta voidaan tilata oikeustilastoja, -raportteja tai -listauksia, jotka voivat 
olla olemassa olevia valmisraportteja, tietokannasta ajettavia erilliskyselyjä tai ne voivat vaatia toimeksiantoa 
ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Nämä aiheuttavat henkilöstökustannuksia, tulostus- ja postituskustannuksia 
sekä mahdollisesti ulkopuolisen palveluntarjoajan veloittamia kustannuksia, jotka huomioidaan tuottotavoitteen 
lisäksi tapauskohtaisesti liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien suoritteiden maksuissa. 
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1.6.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, 
euroa /vuosi 2000 2001 2002 2003 

Maksuperustelain mukaiset 
julkisoikeudelliset suoritteet 65 592 91 784 143 019 93 329

Maksuperustelain mukaiset 
liiketaloudelliset suoritteet 5 395 336 6 097 019 6 833 423 7 448

Yhteensä 5 460 928 6 188 803 6 976 442 100 777
 
Vuonna 2003 kiinteistötietojärjestelmän aiheuttamien kustannusten kattamiseksi oikeusministeriölle maksettiin 
korvauksia 55 % kiinteistötietojärjestelmän tuloista eli noin 4,3 miljoonaa euroa. Kiinteistötietojärjestelmän 
tulojen jakamista koskevan asetuksen 278/2004 mukaan oikeusministeriön kiinteistötietojärjestelmän vaatimista 
toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset olivat vuonna 2003 noin 3,2 miljoonaa euroa. 

1.7 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Tietohallinnon vastuualueen maksullisen toiminnan kustannuslaskenta toteutetaan oikeusministeriön toiminto-
laskentajärjestelmän avulla. 
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2 KONKURSSIASIAMIEHEN TOIMISTO 

2.1 Toiminta 

Konkurssiasiamiehen tehtävänä on aloittein, neuvoin ja ohjein edistää ja kehittää hyvää pesänhoitotapaa ja val-
voa pesänhoitajien toimintaa. Konkurssiasiamies voi tehdä tai teettää konkurssipesän hallinnon, tilien ja toimin-
nan tai konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastuksia. Konkurssiasiamies seuraa yritysten saneerausmenette-
lyjen toimeenpanoa sekä valvoo selvittäjän toimintaa. Konkurssiasiamiehen toimiston toiminnan tavoitteena on 
ennalta ehkäistä konkursseihin liittyvää talousrikollisuutta yhteistyössä muiden viranomaistahojen kanssa. Pyr-
kimyksenä on myös edistää eri maiden konkurssivalvontaviranomaisten yhteistyötä ja tietojen vaihtoa. 1.9.2004 
voimaantulleeseen konkurssilakiin sisältyi joitakin uudistuksia konkurssiasiamiehen toimiston toimintaan, joista 
tärkeimpänä ovat uuteen julkisselvitystoimintaan liittyvät tehtävät. Toimiston apuna toimii konkurssiasiain neu-
vottelukunta, jonka antamilla suosituksilla on keskeinen asema hyvän pesänhoitotavan kehittämisessä. 
 
Konkurssiasiamiehen toimiston tehtävistä ja toiminnan järjestämisestä säädetään laissa (109/95) ja asetuksessa 
(111/1995) konkurssipesien hallinnon valvonnasta. 

2.2 Maksullinen toiminta 

2.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteiden maksullisuus perustuu maksu-
perustelakiin ja näitä koskeva oikeusministeriön asetus (1348/2003) on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksessa on 
määritelty konkurssiasiamiehen toimistossa noudatettavat maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset ja liike-
taloudelliset suoritteet sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut. 
 
Velallisen tai konkurssipesän erityistarkastus maksetaan valtion varoista. Mikäli tarkastus on ollut konkurssipe-
sän kannalta tarpeellinen, tarkastuksen kohde on velvollinen korvaamaan tarkastuksesta aiheutuneet kokonais-
kustannukset (Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta 109/95). Kyse ei tällöin ole viranomaisen maksulli-
sesta toiminnasta. 

2.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Konkurssiasiamiehen toimiston maksullinen toiminta on vähäistä. Mahdolliset tuotot koostuvat kopio- ja jäljen-
nösmaksuista. 
 
Maksullisen toiminnan tuotot, 
euroa / vuosi 2000 2001 2002 2003 

Maksuperustelain mukaiset 
julkisoikeudelliset suoritteet  

Maksuperustelain mukaiset 
liiketaloudelliset suoritteet 32 23  

Yhteensä 32 23 0 0

2.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Maksullisen toiminnan vähäisyyden vuoksi ei kustannuslaskentaa maksullisen toiminnan osalta ole toteutettu. 

2.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Kansalaiselle tai hallinnonalan ulkopuoliselle viranomaiselle maksutta luo-
vutetut suoritteet Maksuttomuusperuste 

Neuvonta, ohjaus, opastus ja tiedottaminen  
Esitteet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Internet-sivustot MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lehdistötiedotteet MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lomakkeet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Neuvonta, ohjaus ja opastus MPL 5 § 3 kohta 
Tiedottaminen MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Konkurssiasioihin liittyvä viranomaistoiminta  
Hyvää pesänhoitotapaa koskevat aloitteet, neuvot, ohjeet ja suositukset Maksuton viranomaistoiminta 
Velallisen avustaminen oikeudenkäynnissä Maksuton viranomaistoiminta 
Velallisen tai konkurssipesän hallinnon, tilien ja toiminnan erityistarkastus Maksuton viranomaistoiminta 
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Muu viranomaistoiminta  
Asiakirjat, päätökset ja jäljenteet, jotka eivät perustu asiakkaan pyyntöön Maksuton viranomaistoiminta 
Asiantuntijatyö hallinnonalan ulkopuolisten viranomaisten komitea- ja työ-
ryhmätyössä Maksuton viranomaistoiminta 

Julkisuuslakiin liittyvä tiedonhaku Maksuton viranomaistoiminta 
Koulutusmateriaali Maksuton viranomaistoiminta 
Kuultavana oleminen Maksuton viranomaistoiminta 
Lausuntojen antaminen Maksuton viranomaistoiminta 
Talous- ja henkilöstöhallinnon raportit ja selvitykset sidosryhmille Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset kansalaiskirjeisiin Maksuton viranomaistoiminta 
Viranomaistehtäviin kuuluva koulutus ja muu asiantuntijapalvelu Maksuton viranomaistoiminta 
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3 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS 

3.1 Toiminta 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tehtävänä on harjoittaa puolueetonta oikeuspoliittista tutkimusta ja siihen 
liittyvää julkaisutoimintaa, seurata koti- ja ulkomaisen oikeuspoliittisen tutkimuksen kehitystä, ylläpitää ja edis-
tää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä oikeuspoliittisen tutkimuksen alalla sekä suorittaa oikeusministeriön 
laitokselle antamat erityiset tutkimus- ja selvitystehtävät. Tutkimuksen ohella keskeisiä toimintamuotoja ovat 
laitoksen tutkijoiden osallistuminen ajankohtaiseen oikeuspoliittisen keskusteluun esitelmin ja kirjoituksin, sekä 
asiantuntemuksen ja tutkimustiedon hyödyntäminen työryhmissä sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Tärkeänä 
toimintamuotona on myös kansainvälinen yhteistyö, jonka muotoja ovat yhteydenpito ja jäsenyydet kansainväli-
sissä alan järjestöissä sekä osallistuminen seminaareihin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Oikeuspoliitti-
sen tutkimuslaitoksen toiminnasta ja tehtävistä on säädetty lailla (51/1974) ja asetuksella (1425/1991) Oikeuspo-
liittisesta tutkimuslaitoksesta. 

3.2 Maksullinen toiminta 

3.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista säädetään maksuperustelain mukaan oike-
usministeriön asetuksella (1348/2003), joka on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksessa on määritelty maksuperus-
telain mukaiset julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävät 
maksut. Tutkimuslaitoksen johtaja on 18.12.2001 päivätyllä päätöksellään vahvistanut viraston liiketaloudellisin 
perustein hinnoiteltavista suoritteista perittävät maksut. 

3.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen maksullisen toiminnan suoritteita ovat liiketaloudellisin perustein hinnoitel-
lut jäljennökset sekä julkaisut. Jäljennöksistä perittävä maksu on 0,50 euroa sivulta, kuitenkin vähintään 5,05 
euroa. Paperimuotoisista julkaisuista perittävä maksu on 18,10 euora/kpl sekä tutkimustiedonannoista 9,10 eu-
roa/kpl. 

3.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, 
euroa / vuosi 2000 2001 2002 2003 

Maksuperustelain mukaiset jul-
kisoikeudelliset suoritteet 0 0 0 0

Maksuperustelain mukaiset liike-
taloudelliset suoritteet 335 322 214 183 93 799 3 089

Yhteisrahoitteisen toiminnan 
suoritteet 0 2 277 61 291 55 643

Yhteensä 335 322 216 460 155 090 58 732

3.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Maksullisen toiminnan vähäisyyden vuoksi ei kustannuslaskentaa maksullisen toiminnan osalta ole toteutettu. 
Yhteisrahoitteisten tutkimusten kustannusten laskemiseksi Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa käytetään 
erillistä tutkimusten hinnoittelulaskelmaa. 

3.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Kansalaiselle tai hallinnonalan ulkopuoliselle viranomaiselle maksutta luo-
vutetut suoritteet Maksuttomuusperuste 

Julkaisutoiminta  
Julkaisut sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Tutkimustiedonannot sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Neuvonta, ohjaus, opastus ja tiedottaminen  
Internet-sivustot MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lehdistötiedotteet MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Neuvonta, ohjaus, opastus MPL 5 § 3 kohta 
Tiedottaminen MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Tutkimustoiminta  
Artikkelit Maksuton viranomaistoiminta 
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Esitelmät Maksuton viranomaistoiminta 
Kansainväliset tutkimushankkeet Maksuton viranomaistoiminta 
Oikeusolot- ja Rikollisuustilannekatsaukset Maksuton viranomaistoiminta 
Osallistuminen kokouksiin ja seminaareihin Maksuton viranomaistoiminta 
Tieteelliset kirjoitukset Maksuton viranomaistoiminta 
Tutkimukset, jotka eivät perustu asiakkaan tilaukseen Maksuton viranomaistoiminta 
Muu viranomaistoiminta  
Asiantuntijatyö hallinnonalan ulkopuolisten viranomaisten komitea- ja työ-
ryhmätyössä Maksuton viranomaistoiminta 

Kuultavana oleminen Maksuton viranomaistoiminta 
Lausuntojen antaminen Maksuton viranomaistoiminta 
Talous- ja henkilöstöhallinnon raportit ja selvitykset sidosryhmille Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset kansalaiskirjeisiin Maksuton viranomaistoiminta 
Viranomaistehtäviin kuuluva koulutus ja muu asiantuntijapalvelu Maksuton viranomaistoiminta 
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4  OIKEUSREKISTERIKESKUS 

4.1 Toiminta 

Oikeusrekisterikeskus vastaa sakkorangaistusten, rikesakkojen, valtiolle tuomittujen korvausten, omaisuuden-
menettämisseuraamusten, valtion takautumisoikeuteen perustuvien rikosvahinkosaamisten sekä ylikuormamak-
sujen täytäntöönpanosta. Viraston tehtävänä on myös muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian vireille-
pano ja muuntorangaistukseen tuomitun toimittaminen rangaistustaan suorittamaan. 
 
Oikeusrekisterikeskus ylläpitää eräitä oikeusrekistereitä, kuten rikosrekisteriä, velkajärjestelyrekisteriä, konkurs-
si- ja yrityssaneerausrekisteriä, liiketoimintakieltorekisteriä, lahjoitusasiainrekisteriä, avioehtoasiainrekisteriä ja 
kaupanvahvistajarekisteriä sekä luovuttaa laissa säädetyin edellytyksin tietoja niistä. Avioehtoasiain- ja lahjoi-
tusasiainrekisterin ylläpitotehtävät siirtyvät sisäasiainministeriön hallinnonalalle vuoden 2005 aikana. 

4.2 Maksullinen toiminta 

4.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Oikeusrekisterikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta säädetään maksuperustelain mukaan oikeusministeriön 
asetuksella (1348/2003), joka on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksessa on määritelty Oikeusrekisterikeskuksen 
julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut. Maksu-
asetuksen 3 §:n 3 kohdassa on virheellinen viittaus rikosrekisterilakiin, sillä liiketaloudellisia suoritteita ovat 
rikosrekisterilain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetut tiedot. Sen sijaan rikosrekisterilain 6 §:n 1 momentissa tarkoite-
tut tiedot tulisi olla julkisoikeudellisten suoritteita koskevassa maksuasetuksen 2 §:ssä. Oikeusrekisterikeskus on 
maksuasetuksen 3 §:n nojalla annetulla päätöksellä vahvistanut Oikeusrekisterikeskuksen liiketaloudellisin pe-
rustein hinnoiteltavista suoritteista perittävät maksut (Dno 47/1/04). 

4.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Oikeusministeriön maksuasetuksen (1348/2003) mukaan Oikeusrekisterikeskuksen maksuperustelain mukaisia 
julkisoikeudellisia suoritteita ovat: 
 
- ilmoitukset liikennerikosta koskevista päätöksistä ajoneuvohallintokeskukselle, sekä 
 
- rikosrekisterilain 4a ja 5 §:n perusteella luovutettavat tiedot, jotka ko. pykälien mukaan tarkoittavat rikosrekis-
terin otteella, konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden välityksellä Suomen viranomaiselle annetta-
via tietoja asioissa, jotka koskevat: 
1) passia, Suomen kansalaisuutta tai ulkomaalaislaissa tarkoitettua viisumia, lupaa tai muuta toimenpidettä; 
1 a) turvallisuusselvityksistä annetussa laissa tarkoitetun perusmuotoisen turvallisuusselvityksen sekä laajan ja 
suppean turvallisuusselvityksen tekemistä; 
2) viranomaisen lupaa tai hyväksyntää, jonka edellytyksenä on henkilön luotettavuus; 
3) henkilön valintaa koulutukseen tai tehtävään, joka liittyy valtion turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen, ulkoasiainhallintoon, Suomen kansainvälisiin suhteisiin, oikeushallintoon, keskuspankkitoimin-
taan tai rahanvalmistukseen ja jossa edellytetään henkilön erityistä luotettavuutta; 
4) turvallisuusvalvontaa; sekä 
5) lapsen huostaanottoa. 
Lisäksi oikeusministeriö voi painavista syistä antaa luvan tietojen luovuttamiseen rikosrekisteristä viranomaisel-
le henkilön luotettavuuden selvittämistä ja arviointia varten muussakin kuin edellä tarkoitetussa asiassa. Erillis-
lainsäädännöllä maksun suorittamisvelvollisuudesta on vapautettu merkittävä osa viranomaisista, joita edellä 
tarkoitetun säännöksen mukainen tiedonsaantioikeus koskee. 
 
- rikosrekisterilain (770/93) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot, jolla tarkoitetaan yksityiselle henkilölle annet-
tavaa, häntä itseään koskevaa otetta rikosrekisteristä viisumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta niihin verratta-
vaa syytä varten 
 
- muista rekistereistä annettavat todistukset, otteet ja jäljennökset 
 
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat: 
 
- rikosrekisterilain (770/93) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetut rikosrekisteristä tapahtuvaa yksityishenkilön omien 
tietojen tarkistus silloin, kun edellisestä tarkastusoikeuden käyttämisestä on kulunut vähemmän kuin vuosi. 
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- oikeushallinnon tietojärjestelmien konekielisistä rekistereistä luovutettavat tiedot, jotka tarkoittavat oikeusre-
kisterikeskuksen rekistereiden tietoja. 

4.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, 
euroa / vuosi 2000 2001 2002 2003 

Maksuperustelain mukaiset 
julkisoikeudelliset suoritteet 70 227 68 409 79 182 78 090

Maksuperustelain mukaiset 
liiketaloudelliset suoritteet 270 976 246 755 254 221 239 767

Yhteensä 341 203 315 364 333 403 317 857

4.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Oikeusrekisterikeskuksen maksullisen toiminnan kustannuslaskenta toteutetaan oikeusministeriön toimintolas-
kentajärjestelmän avulla. 

4.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Yksityishenkilö saa tarkastaa omat rekisteritietonsa maksutta. Jos edellisestä tarkastusoikeuden käyttämisestä 
kuitenkin on kulunut vähemmän kuin vuosi, peritään liiketaloudellisin perustein määritelty maksu. Rikosrekiste-
rin sisältämiä tietoja luovutetaan maksutta tuomioistuimelle ja syyttäjälle oikeudenkäyntiä ja vankeinhoitolaitok-
selle rangaistuksen täytäntöönpanoa varten, poliisille ja muille lupaviranomaisille luotettavuuden selvittämistä 
varten sekä esitutkintaviranomaiselle 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 ri-
kosrekisteristä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin nojalla annettavat rikostaustaotteet henkilöille, jotka ryhtyvät 
tehtäviin, joihin kuuluu pysyväisluonteisesti ja olennaisesti työskentelyä lasten kanssa. Näitä annettiin vuonna 
2003 63 428 kappaletta. 
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5 ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS 

5.1 Toiminta 

Onnettomuustutkintakeskus tutkii Suomessa sattuneet suuronnettomuudet sekä ilmailu-, vesiliikenne- ja raidelii-
kenneonnettomuudet tai niiden vaaratilanteet. Onnettomuudet tutkitaan turvallisuuden lisäämiseksi ja onnetto-
muuksien ehkäisemiseksi. Tutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet. 
Tutkinnasta tehdään tutkintaselostus, jossa esitetään myös tutkinnan tuloksena olevat suositukset. Onnettomuus-
tutkintakeskus huolehtii tutkintavalmiuksien ylläpitämisen ja kehittämisen lisäksi tutkintalautakuntien jäsenten 
kouluttamisesta, tutkinnan ohjeista, tutkintaselostusten julkaisemisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Tutkin-
nan käynnistämiseksi Onnettomuustutkintakeskuksella on ympärivuorokautinen päivystysjärjestelmä. Käytännön 
tutkinta perustuu paljolti ulkopuolisten, eri alojen asiantuntijoiden käyttöön. 
 
Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävistä ja toiminnan järjestämisestä säädetään laissa (373/1985) ja asetuksessa 
(79/1996) onnettomuuksien tutkinnasta. 

5.2 Maksullinen toiminta 

5.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Onnettomuustutkintakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista säädetään maksuperustelain mukaan oikeus-
ministeriön asetuksella (1348/2003), joka on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksessa on määritelty maksuperuste-
lain mukaiset julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävät 
maksut. 

5.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Onnettomuustutkintakeskuksen maksullinen toiminta on vähäistä. Mahdolliset tuotot koostuvat kopio- ja jäljen-
nösmaksuista. 

5.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot 2000 2001 2002 2003 
Maksuperustelain mukaiset 
julkisoikeudelliset suoritteet  

Maksuperustelain mukaiset 
liiketaloudelliset suoritteet 201  26

Yhteensä 0 201 0 26
 

5.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Maksullisen toiminnan vähäisyyden vuoksi ei kustannuslaskentaa maksullisen toiminnan osalta ole toteutettu. 

5.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Kansalaiselle tai hallinnonalan ulkopuoliselle viranomaiselle maksutta luo-
vutetut suoritteet Maksuttomuusperuste 

Julkaisutoiminta  
Tutkintaselostukset paperimuodossa ja sähköisenä Maksuton viranomaistoiminta 
Neuvonta, ohjaus, opastus ja tiedottaminen  
Esitteet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Internet-sivustot MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lehdistötiedotteet MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lomakkeet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Neuvonta, ohjaus, opastus MPL 5 § 3 kohta 
Tiedottaminen MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Onnettomuustutkinta  
Kansainvälinen yhteistyö Maksuton viranomaistoiminta 
Koulutus Maksuton viranomaistoiminta 
Koulutusmateriaali Maksuton viranomaistoiminta 
Onnettomuustutkinnan ohjeistusmateriaali Maksuton viranomaistoiminta 
Onnettomuustutkinta Maksuton viranomaistoiminta 
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Suositukset Maksuton viranomaistoiminta 
Muu viranomaistoiminta  
Asiakirjat, päätökset ja jäljenteet, jotka eivät perustu asiakkaan pyyntöön Maksuton viranomaistoiminta 
Asiantuntijatyö hallinnonalan ulkopuolisten viranomaisten komitea- ja työ-
ryhmätyössä Maksuton viranomaistoiminta 

Hallitusten esitysten valmisteluasiakirjat Maksuton viranomaistoiminta 
Kuultavana oleminen Maksuton viranomaistoiminta 
Lausuntojen antaminen Maksuton viranomaistoiminta 
Talous- ja henkilöstöhallinnon raportit ja selvitykset sidosryhmille Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset kansalaiskirjeisiin Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin Maksuton viranomaistoiminta 
Viranomaistehtäviin kuuluva koulutus ja muu asiantuntijapalvelu Maksuton viranomaistoiminta 
 



 

 

20

6 TIETOSUOJALAUTAKUNTA 

6.1 Toiminta 

Tietosuojalautakunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi. Tie-
tosuojalautakunta voi myöntää rekisterinpitäjille lupia henkilötietojen käsittelyyn määrätyillä edellytyksillä. 
Lautakunta voi myös antaa henkilötietojen käsittelyä koskevia määräyksiä. Tietosuojalautakunta käsittelee lisäk-
si henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lain soveltamisalan kannalta periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä ja seuraa 
henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta sekä tekee tarpeelliseksi katsomiaan aloit-
teita. 

6.2 Maksullinen toiminta 

6.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Tietosuojalautakunnan suoritteista perittävistä maksuista säädetään maksuperustelain mukaan oikeusministeriön 
asetuksella (1348/2003), joka on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksessa on määritelty maksuperustelain mukaiset 
julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut. 

6.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Tietosuojalautakunnan julkisoikeudellisia suoritteita ovat tietosuojalautakunnassa ratkaistuista asioista annettavat 
päätökset. Päätökset on hinnoiteltu tietoisesti omakustannusarvoa alhaisemmiksi oikeudenhoitoon liittyvien 
syiden perusteella. Hylätystä tai tutkimatta jätetystä päätöksestä peritään maksua 55 euroa ja hyväksytystä 130 
euroa. 

6.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot 2000 2001 2002 2003 
Maksuperustelain mukaiset 
julkisoikeudelliset suoritteet 841 505 757 740

Maksuperustelain mukaiset 
liiketaloudelliset suoritteet  

Yhteensä 841 505 757 740

6.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Maksullisen toiminnan vähäisyyden vuoksi ei kustannuslaskentaa maksullisen toiminnan osalta ole toteutettu. 

6.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Kansalaiselle tai hallinnonalan ulkopuoliselle viranomaiselle maksutta luo-
vutetut suoritteet Maksuttomuusperuste 

Henkilötietojen käsittelyä koskevat aloitteet Maksuton viranomaistoiminta 
Lausuntojen antaminen Maksuton viranomaistoiminta 
Tietosuojalautakunnan määräys Maksuton viranomaistoiminta 
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7 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO 

7.1 Toiminta 

Tietosuojavaltuutettu ohjaa, neuvoo ja valvoo henkilötietojen käsittelyä. Hän käyttää päätösvaltaa tarkastusoi-
keuden toteuttamista ja tiedon korjaamista koskevissa asioissa. Valtuutettu seuraa myös henkilötietojen käsitte-
lyn yleistä kehitystä ja tekee tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita. Niin ikään hän huolehtii toimialaansa kuuluvas-
ta tiedotustoiminnasta sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. 
 
Tietosuojavaltuutetun ensisijainen tehtävä on vaikuttaa ennakollisilla toimenpiteillä rekisterinpidon lainmukai-
suuteen. Toimistossa tuotetaan henkilötietolaista kertovaa ohjausmateriaalia ja annetaan puhelinneuvontaa sekä 
rekisterinpitäjille että rekisteröidyille. Yksi tiedotuksen päävälineistä on neljästi vuodessa ilmestyvä Tietosuoja –
lehti, jonka kohderyhmänä ovat merkittävimmät rekisterinpitäjät. Lehteä julkaisevat tietosuojavaltuutetun toimis-
to ja tietosuojalautakunta. Myös toimiston kotisivut toimivat keskeisenä tiedotuskanavana. Lisäksi toimiston 
asiantuntijat luennoivat pyynnöstä sidosryhmien ja eri organisaatioiden järjestämissä koulutustilaisuuksissa. 
 
Rekisterinpitäjät tai näitä edustavat yhteisöt voivat laatia toimialakohtaisia käytännesääntöjä henkilötietolain 
soveltamiseksi ja hyvän tietojenkäsittelytavan edistämiseksi. Tietosuojavaltuutettu antaa tarvittaessa neuvontaa 
ja ohjausta sääntöjen laadinnassa ja voi myös tarkastaa laaditut ehdotukset käytännesäännöiksi. Tietosuojaval-
tuutettu antaa ratkaisuja rekisterinpidon lainmukaisuudesta ja rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta sekä 
osallistuu henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainvalmistelutyöhön. Tietosuojavaltuutetun suorittaman tarkas-
tustoiminnan tarkoituksena on tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden arvioinnin ohella konsultoida rekisterinpitäjiä, 
parantaa järjestelmien tasoa ja ennaltaehkäistä tietosuojaloukkaukset. 
 
Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuoja-
valtuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa antava ja toiminnaltaan 
itsenäinen. Valtuutettu on lisäksi jäsenenä Europolin ja Schengenin sopimusten tarkoittamissa tietosuojan yhtei-
sissä valvontaelimissä. Virallisen syyttäjän on ennen henkilötietolain vastaista menettelyä koskevan syytteen 
nostamista kuultava tietosuojavaltuutettua. Vastaavasti tuomioistuimen on tällaista asiaa käsiteltäessä varattava 
valtuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi. Valtuutettu antaa molemmissa tapauksissa lausuntoja. 

7.2 Maksullinen toiminta 

7.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteiden maksullisuus perustuu maksu-
perustelakiin ja näitä koskeva oikeusministeriön asetus (1348/2003) on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksessa on 
määritelty tietosuojavaltuutetun toimiston maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset 
suoritteet sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut. Tietosuojavaltuutetun toimisto on 4.12.2003 
vahvistanut hinnaston perimistään luento-, konsultointi- ja esitelmäpalkkioistaan 1.1.2004 lukien. 

7.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Tietosuojavaltuutetun toimisto on vuoden 2003 alusta lähtien perinyt liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja 
maksuja asiakkaan tilauksesta tuotetuista koulutus- ja konsultointipalveluista. Toimiston määrittelemät maksut 
peritään lähtökohtaisesti kaikissa tapauksissa, joissa toimiston edustajaa pyydetään kouluttajaksi jonkin ulkopuo-
lisen tahon järjestämään koulutustilaisuuteen tai koulutukseen. Järjestäjältä peritään myös matkakustannukset. 
Järjestäjänä voi olla jokin rekisterinpitäjä tai usein koulutusorganisaatio. Korvaus peritään toimistolle, eikä hen-
kilöstölle makseta erillisiä korvauksia. Koulutusaineisto valmistellaan ja luennot pidetään virka-aikana. 

7.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot 2000 2001 2002 2003 
Maksuperustelain mukaiset 
julkisoikeudelliset suoritteet  

Maksuperustelain mukaiset 
liiketaloudelliset suoritteet 110 11 491

Yhteensä 0 0 110 11 491

7.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Tietosuojavaltuutetun toimiston työajanseuranta ja kustannusten kohdistaminen toteutetaan oikeusministeriön 
toimintolaskentajärjestelmän avulla. Maksullisen toiminnan vähäisyyden vuoksi maksullisen toiminnan kustan-
nusvastaavuuslaskelmia ei tietosuojavaltuutetun toimiston osalta ole laadittu. 
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7.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Kansalaiselle tai hallinnonalan ulkopuoliselle viranomaiselle maksutta luo-
vutetut suoritteet Maksuttomuusperuste 

Aloitteet ja neuvonta (käytännesääntötyö) Maksuton viranomaistoiminta 
Aloitteet ja neuvonta (muu vuorovaikutus) Maksuton viranomaistoiminta 
Aloitteet ja neuvonta (viranomaisosaamisen edistäminen) Maksuton viranomaistoiminta 
Haastattelut/artikkelit tiedotusvälineissä Maksuton viranomaistoiminta 
Ilmoitukset tietosuojavaltuutetulle Maksuton viranomaistoiminta 
Kansainvälisen toiminnan työryhmät ja valvontaelimet Maksuton viranomaistoiminta 
Katsaukset ja kertomukset Maksuton viranomaistoiminta 
Kotisivut MPL 5 § 3 kohta 
KV-oikeusturvapalvelut ym. Maksuton viranomaistoiminta 
Kyselytutkimukset, raportit  Maksuton viranomaistoiminta 
Käytännesääntötyö Maksuton viranomaistoiminta 
Lausunnot hallinnon uudistuksista yms. Maksuton viranomaistoiminta 
Lausunnot tutkimuslupa-asioista Maksuton viranomaistoiminta 
Lausunnot, käytännesääntötyö Maksuton viranomaistoiminta 
Lausunnot/aloitteet lainsäädäntöhankkeista  Maksuton viranomaistoiminta 
Luennot/koulutuspaketit (maksuton) Maksuton viranomaistoiminta 
Maksuton konsultointi Maksuton viranomaistoiminta 
Ohjeet ym. rekisterinpitäjille MPL 5 § 3 kohta 
Oma-aloitteiset koulutustilaisuudet ym. Maksuton viranomaistoiminta 
Painetut julkaisut (maksuton) MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Puhelinneuvonta MPL 5 § 3 kohta 
Ratkaisukäytäntöjen pankki MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Ratkaisut/neuvot rekisteröidyille Maksuton viranomaistoiminta 
Selvityspyynnöt (R44) Maksuton viranomaistoiminta 
Sidosryhmäyhteistyö Maksuton viranomaistoiminta 
Tarkastuskäynnit ja etätarkastukset Maksuton viranomaistoiminta 
Tiedotteet ja esitteet rekisteröidyille MPL 5 § 3 kohta 
Tietosuojailmiöiden seuranta Maksuton viranomaistoiminta 
Tietosuojalehti MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Tietosuojaryhmä/ART 29 Maksuton viranomaistoiminta 
Tietosuojavaltuutetun antamat lausunnot Maksuton viranomaistoiminta 
Tietosuojavaltuutetun uhkasakko Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset rekisterinpitäjille Maksuton viranomaistoiminta 
Yleiset ohjeet ja esitteet rekisterinpitäjille MPL 5 § 3 kohta 
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8 VANKEINHOIDON KOULUTUSKESKUS 

8.1 Toiminta 

Vankeinhoidon koulutuskeskus on oikeusministeriön alainen koulutusyksikkö, joka vastaa rangaistusten täytän-
töönpanon alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta, järjestää koulutus-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluita 
sekä tuottaa julkaisuja. Koulutuskeskus järjestää myös rikosseuraamusalan ammattikorkeakoulutasoista koulu-
tusta yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Vankeinhoidon koulutuskeskuksessa toimiva vankein-
hoitolaitoksen kirjasto on kriminaalitieteisiin erikoistunut tieteellinen kirjasto. Vankeinhoidon koulutuskeskuk-
sen tehtävistä ja toiminnan järjestämisestä on säädetty laissa (136/2001) ja asetuksessa (735/1990) Vankeinhoi-
don koulutuskeskuksesta. Vuonna 2003 Vankeinhoidon koulutuskeskuksen henkilötyövuosiluku oli noin 42 ja 
nettotoimintamenot noin 2,7 miljoonaa euroa. 

8.2 Maksullinen toiminta 

8.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteiden maksullisuus perustuu maksu-
perustelakiin ja näitä koskeva oikeusministeriön asetus (1348/2003) on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksessa on 
määritelty vankeinhoidon koulutuskeskuksessa noudatettavat maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset ja 
liiketaloudelliset suoritteet sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut. Vankeinhoidon koulutuskes-
kuksen järjestämästä ammattikorkeakouluopetuksesta perittävistä maksuista säädetään laissa vankeinhoidon 
koulutuskeskuksesta (136/2001). 

8.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Vankeinhoidon koulutuskeskus perii käyttökorvauksia koulutus-, liikunta-, edustus- ja majoitustilojensa käytös-
tä. Koulutuskeskuksella on tilojensa yhteydessä 38-paikkainen kurssihotelli, josta on mahdollisuus vuokrata 
maksua vastaan majoitustiloja lähinnä lomakausina ja kurssien välillä. Silloin kun koulutus-, liikunta- ja edustus-
tilat eivät ole koulutuskeskuksen käytössä, vuokrataan tiloja erityisten ryhmien käyttöön. 
 
Laurea-ammattikorkeakoulu maksaa korvauksen Vankeinhoidon koulutuskeskuksen antamasta koulutuksesta 
ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Korvaus määräytyy ammattikorkeakoulututkinnolle lasketun yksikköhinnan 
ja opiskelijamäärän perusteella. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ja Laurea-ammattikorkeakoulun välillä teh-
dään vuosittain sopimus koulutuskeskuksen järjestämästä opetuksesta perittävien maksujen suuruudesta. 
 
Vankeinhoitolaitoksen kirjastossa peritään maksuja kirjastopalveluista. Näitä suoritteita ei ole lueteltu voimassa-
olevassa maksuasetuksessa. 

8.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Tiliviraston toimintakertomukseen ei ole laadittu maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmia Van-
keinhoidon koulutuskeskuksen maksullista toiminnasta. 

8.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Kansalaiselle tai hallinnonalan ulkopuoliselle viranomaiselle maksutta luo-
vutetut suoritteet Maksuttomuusperuste 

Neuvonta, ohjaus, opastus ja tiedottaminen  
Esitteet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Internet-sivustot MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lehdistötiedotteet MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lomakkeet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Neuvonta, ohjaus, opastus MPL 5 § 3 kohta 
Tiedottaminen MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Vuosikertomus MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Viranomaistoiminta  
Asiakirjat, päätökset ja jäljenteet, jotka eivät perustu asiakkaan pyyntöön Maksuton viranomaistoiminta 
Asiantuntijatyö hallinnonalan ulkopuolisten viranomaisten komitea- ja työ-
ryhmätyössä Maksuton viranomaistoiminta 

Kansainvälinen yhteistyö Maksuton viranomaistoiminta 
Kuultavana oleminen Maksuton viranomaistoiminta 
Lausuntojen antaminen Maksuton viranomaistoiminta 
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Talous- ja henkilöstöhallinnon raportit ja selvitykset sidosryhmille Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset kansalaiskirjeisiin Maksuton viranomaistoiminta 
Koulutustoiminta  
Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus Maksuton viranomaistoiminta 
Koulutustoimintaan liittyvät asiakirjat, päätökset ja jäljenteet Maksuton viranomaistoiminta 
Koulutusmateriaali Maksuton viranomaistoiminta 
Muu koulutus Maksuton viranomaistoiminta 
Opistoasteen ammatillinen peruskoulutus Maksuton viranomaistoiminta 
Kirjastopalvelut  
Kirjastoesittelyt Maksuton viranomaistoiminta 
Lainauspalvelut Maksuton viranomaistoiminta 
Tiedonhakupalvelut Maksuton viranomaistoiminta 
Julkaisutoiminta  
Julkaisut ja eripainokset paperimuodossa MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
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9 YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN YHTEYDESSÄ TOIMIVA EUROOPAN 
KRIMINAALIPOLITIIKAN INSTITUUTTI 

9.1 Toiminta 

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) toimii YK:n 
eurooppalaisena alueinstituuttina. Sen toiminnan suuntaviivat ja painopisteet määrittää YK:n kriminaalipoliitti-
nen komissio vuotuisessa istunnossaan. Instituutin työohjelmassa otetaan huomioon kriminaalipolitiikan kentän 
kansainväliset tapahtumat sekä kriminaalipoliittisesti ajankohtaiset kysymykset. Instituutin toiminta käsittää 
evaluointityyppisiä tai vertailevia selvityksiä sekä asiantuntijatehtäviä. Instituutti julkaisee maaprofiilijulkaisuja 
eri maiden rikosoikeudellisista järjestelmistä sekä julkaisusarjoissaan raportteja hankkeista ja selvityksistä, joissa 
se on mukana. 

9.2 Maksullinen toiminta 

9.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteiden maksullisuus perustuu maksu-
perustelakiin ja näitä koskeva oikeusministeriön asetus (1348/2003) on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksessa on 
määritelty kriminaalipolitiikan instituutissa noudatettavat maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset ja liike-
taloudelliset suoritteet sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut. 

9.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Kriminaalipolitiikan instituutti perii maksuperustelain mukaisia liiketaloudellisia maksuja tuottamistaan julkai-
suista. 
 
Maksullisen toiminnan tuotot 2000 2001 2002 2003 
Maksuperustelain mukaiset 
julkisoikeudelliset suoritteet  

Maksuperustelain mukaiset 
liiketaloudelliset suoritteet 3 592 4 908 627 1 047

Yhteensä 3 592 4 908 627 1 047

9.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Maksullisen toiminnan vähäisyyden vuoksi ei kustannuslaskentaa maksullisen toiminnan osalta ole toteutettu. 

9.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Kansalaiselle tai hallinnonalan ulkopuoliselle viranomaiselle maksutta luo-
vutetut suoritteet Maksuttomuusperuste 

Neuvonta, ohjaus, opastus ja tiedottaminen  
Esitteet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Internet-sivustot MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lehdistötiedotteet MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lomakkeet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Neuvonta, ohjaus, opastus MPL 5 § 3 kohta 
Tiedottaminen MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Viranomaistoiminta  
Asiakirjat, päätökset ja jäljenteet, jotka eivät perustu asiakkaan pyyntöön Maksuton viranomaistoiminta 
Asiantuntijatyö hallinnonalan ulkopuolisten viranomaisten komitea- ja työ-
ryhmätyössä Maksuton viranomaistoiminta 

Hallitusten esitysten valmisteluasiakirjat Maksuton viranomaistoiminta 
Koulutusmateriaali Maksuton viranomaistoiminta 
Kuultavana oleminen Maksuton viranomaistoiminta 
Lausuntojen antaminen Maksuton viranomaistoiminta 
Talous- ja henkilöstöhallinnon raportit ja selvitykset sidosryhmille Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset kansalaiskirjeisiin Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin Maksuton viranomaistoiminta 
Viranomaistehtäviin kuuluva koulutus ja muu asiantuntijapalvelu Maksuton viranomaistoiminta 
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10 RIKOSSEURAAMUSVIRASTO 

10.1 Toiminta 

Rikosseuraamusvirasto on 1.8.2001 toimintansa aloittanut keskusvirasto, joka vastaa yhdyskuntaseuraamusten ja 
vankeusrangaistusten täytäntöönpanon johtamisesta ja kehittämisestä. Rikosseuraamusvirasto koostuu neljästä 
yksiköstä, jotka vastaavat vankeinhoitolaitoksen ja kriminaalihuoltolaitoksen toiminnan johtamisesta, vankeus-
rangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta sekä vankeinhoidon ja kriminaalihuollon yhteisestä 
hallinnosta. Henkilöyövuosia rikosseuraamusvirastossa oli vuonna 2003 noin 114. 

10.2 Maksullinen toiminta 

10.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Rikosseuraamusviraston maksullisista suoritteista säädetään maksuperustelain mukaan oikeusministeriön asetuk-
sessa (1348/2003), joka on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksessa on määritelty viraston julkisoikeudelliset ja 
liiketaloudelliset suoritteet sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävien maksujen suuruudet. 

10.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Rikosseuraamusviraston maksullisen toiminnan tuotot koostuvat liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista 
jäljennöksistä perittävistä maksuista. 
 
Maksullisen toiminnan tuotot 2001 2002 2003 
Maksuperustelain mukaiset 
julkisoikeudelliset suoritteet  

Maksuperustelain mukaiset 
liiketaloudelliset suoritteet 38 19 

Yhteensä 38 19 

10.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Maksullisen toiminnan vähäisyyden vuoksi ei kustannuslaskentaa maksullisen toiminnan osalta ole toteutettu. 

10.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Kansalaiselle tai hallinnonalan ulkopuoliselle viranomaiselle maksutta luo-
vutetut suoritteet Maksuttomuusperuste 

Julkaisutoiminta  
Tilastot paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Julkaisut paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Monistesarjat paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Työryhmämietinnöt paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Neuvonta, ohjaus, opastus ja tiedottaminen  
Esitteet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Internet-sivustot MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lehdistötiedotteet MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lomakkeet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Neuvonta, ohjaus, opastus MPL 5 § 3 kohta 
Oppaat ja käsikirjat paperimuodossa MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Oppaat ja käsikirjat sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Tiedottaminen MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Viranomaistoiminta  
Asetusten valmisteluasiakirjat Maksuton viranomaistoiminta 
Asiakirjat, päätökset ja jäljenteet, jotka eivät perustu asiakkaan pyyntöön Maksuton viranomaistoiminta 
Asianomaiselle annettava palvelussuhteeseen perustuva todistus, asiakirja, 
ote tai jäljennös taikka näihin rinnastettava suorite Maksuton viranomaistoiminta 

Asiantuntijatyö hallinnonalan ulkopuolisten viranomaisten komitea- ja työ-
ryhmätyössä Maksuton viranomaistoiminta 

Hallitusten esitysten valmisteluasiakirjat Maksuton viranomaistoiminta 
Koulutusmateriaali Maksuton viranomaistoiminta 
Kuultavana oleminen Maksuton viranomaistoiminta 
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Lausuntojen antaminen Maksuton viranomaistoiminta 
Suoritteet oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä esitutkinta-
viranomaisille näiden käsiteltävänä olevaa asiaa varten. Maksuton viranomaistoiminta 

Suoritteet, joiden luovuttaminen perustuu kansainvälisessä sopimuksessa 
asetettuun velvoitukseen tai kansainvälisessä taikka tieteellisessä yhteistyös-
sä vakiintuneeseen käytäntöön. 

Maksuton viranomaistoiminta 

Talous- ja henkilöstöhallinnon raportit ja selvitykset sidosryhmille Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset kansalaiskirjeisiin Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin Maksuton viranomaistoiminta 
Viranomaistehtäviin kuuluva koulutus ja muu asiantuntijapalvelu Maksuton viranomaistoiminta 
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11 KRIMINAALIHUOLTOLAITOS 

11.1 Toiminta 

Kriminaalihuoltolaitoksen toiminta perustuu lakiin (135/2001) ja asetukseen (275/2001) rangaistusten täytän-
töönpanon hallinnosta. Kriminaalihuoltolaitos vastaa vapaudessa toimeenpantavista yhdyskuntaseuraamuksista, 
joita ovat yhdyskuntapalvelun ja nuorisorangaistusten toimeenpano sekä ehdonalaisesti vapautuneiden ja ehdol-
liseen rangaistukseen tuomittujen nuorten rikoksentekijöiden valvonta. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöön-
panotehtäviin kuuluvat myös edellä mainittuihin seuraamuksiin liittyvät valmistelevat toimenpiteet ja lausunnot. 
Kriminaalihuoltolaitoksen tehtävänä on myös omalta osaltaan edistää seuraamusjärjestelmän ja yhteiskunnan 
tukijärjestelmien yhteensovittamista. Kriminaalihuoltolaitos on eurooppalaisen kriminaalihuollon yhteistyöjär-
jestön jäsen. Kansainväliset yhteydet ovat perinteisesti painottuneet muihin pohjoismaihin, mutta viime vuosina 
yhteistyö on lisääntynyt erityisesti EU-maiden kanssa. Yhteistyöhön Baltian maiden kanssa sisältyy tutustumis-
käyntejä sekä osallistumista seminaareihin. Kriminaalihuoltolaitokseen kuuluu 20 aluetoimistoa ja 11 paikallis-
toimistoa. Henkilötyövuosia oli vuonna 2003 noin 271 ja toimintamenot olivat noin 12 miljoonaa euroa. 

11.2 Maksullinen toiminta 

11.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Kriminaalihuoltolaitoksen maksullisista suoritteista säädetään maksuperustelain mukaan oikeusministeriön ase-
tuksessa (1348/2003), joka on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksessa on määritelty julkisoikeudelliset ja liiketa-
loudelliset suoritteet sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävien maksujen suuruudet. 

11.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Maksullista toimintaa kriminaalihuoltolaitoksella ei ole. Jonkin verran on peritty tilavuokria esimerkiksi Sopen-
tuvan leirikeskuksen tilapäisestä vuokraamisesta ulkopuolisille. Nämä on vuodesta 2003 alkaen nettoutettu toi-
mintamenoihin momentin vakiosisällön perusteella eikä vuokrauksen ole katsottu olevan maksuperustelain mu-
kaista maksullista toimintaa. 

11.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Maksullisen toiminnan vähäisyyden vuoksi ei kustannuslaskentaa maksullisen toiminnan osalta ole toteutettu. 

11.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Kansalaiselle tai hallinnonalan ulkopuoliselle viranomaiselle maksutta luo-
vutetut suoritteet Maksuttomuusperuste 

Julkaisutoiminta  
Tilastot paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Julkaisut paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Monistesarjat paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Työryhmämietinnöt paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Neuvonta, ohjaus, opastus ja tiedottaminen  
Esitteet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Internet-sivustot MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lehdistötiedotteet MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Lomakkeet paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Neuvonta, ohjaus, opastus MPL 5 § 3 kohta 
Oppaat ja käsikirjat paperimuodossa ja sähköisenä MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Tiedottaminen MPL 5 § 1 ja 3 kohdat 
Viranomaistoiminta  
Asetusten ja hallitusten esitysten valmisteluasiakirjat Maksuton viranomaistoiminta 
Asiakirjat, päätökset ja jäljenteet, jotka eivät perustu asiakkaan pyyntöön Maksuton viranomaistoiminta 
Asianomaiselle annettava palvelussuhteeseen perustuva todistus, asiakirja, 
ote tai jäljennös taikka näihin rinnastettava suorite Maksuton viranomaistoiminta 

Asiantuntijatyö hallinnonalan ulkopuolisten viranomaisten komitea- ja työ-
ryhmätyössä Maksuton viranomaistoiminta 

Koulutusmateriaali Maksuton viranomaistoiminta 
Kuultavana oleminen Maksuton viranomaistoiminta 
Lausuntojen antaminen Maksuton viranomaistoiminta 
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Suoritteet oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä esitutkinta-
viranomaisille näiden käsiteltävänä olevaa asiaa varten. Maksuton viranomaistoiminta 

Suoritteet, joiden luovuttaminen perustuu kansainvälisessä sopimuksessa 
asetettuun velvoitukseen tai kansainvälisessä taikka tieteellisessä yhteistyös-
sä vakiintuneeseen käytäntöön. 

Maksuton viranomaistoiminta 

Talous- ja henkilöstöhallinnon raportit ja selvitykset sidosryhmille Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset kansalaiskirjeisiin Maksuton viranomaistoiminta 
Vastaukset kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin Maksuton viranomaistoiminta 
Viranomaistehtäviin kuuluva koulutus ja muu asiantuntijapalvelu Maksuton viranomaistoiminta 
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12 VANKEINHOITOLAITOS 

Vankeinhoitolaitos panee täytäntöön tuomioistuinten määräämät vankeusrangaistukset ja sakon muuntorangais-
tukset sekä huolehtii tutkintavankeuden toimeenpanosta. Vankeinhoitolaitokseen kuuluu toiminnan ohjauksen 
yksikkö Rikosseuraamusvirastossa sekä rangaistuslaitokset (16 suljettua laitosta, 18 avolaitosta ja 2 sairaalayk-
sikköä), jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea. Vankeinhoitolaitos jakautuu nykyisin kolmeen vankeinhoitoaluee-
seen: Etelä-, Länsi-, sekä Pohjois- ja Itä-Suomeen.  

VANKILAT 

*Lisätään kuvaus eri toimintamuodoista ja työtoiminnan maksullisista suoritteista vankiloittain. 

12.1 Toiminta 

Suljettuina laitoksina toimivat entiset keskusvankilat ja lääninvankilat. Suljettuja laitoksia on Suomessa kaikki-
aan 16. Näistä 9 on tutkintavankiloita, joissa pidetään ensisijaisesti tuomiota odottavia tutkintavankeja. Muissa 
suljetuissa laitoksissa pidetään vankeusrangaistukseen tuomittuja sekä sakon muuntorangaistusta suorittavia 
vankeja. 
 
Avovankilat ovat itsenäisiä laitoksia kun taas avovankilaosastot toimivat hallinnollisesti jonkin suljetun laitok-
sen alaisuudessa. Työsiirtolat perustetaan tiettyjä työkohteita varten. Työsiirtolatöinä restauroidaan useita kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita yhteistyössä museoviraston kanssa ja tehdään muita yhteiskunnallisesti 
tärkeitä rakennus- ja korjaustöitä. Avolaitoksiin sijoitetaan joko työ- tai muuhun toimintaan osallistuvia henkilöi-
tä, joiden katsotaan sopeutuvan vapaampiin oloihin ja joiden ei oleteta poistuvan laitoksesta luvatta. 

12.2 Maksullinen toiminta 

12.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteiden maksullisuus perustuu maksu-
perustelakiin ja viimeisin näitä koskeva oikeusministeriön asetus on tullut voimaan 1.1.2004. Asetus koskee 
vankeinhoitolaitosta ja siinä on määritelty maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset 
suoritteet sekä julkisoikeudellisten suoritteiden hinnat. 

12.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Työtoiminnan teollisen tuotannon työaloista merkittävin on puusepänteollisuus, jonka tärkeimpiä tuotteita ovat 
massiivipuukalusteet, puutarhakalusteet, puolustushallinnolle tehtävät ammuslaatikot, käyttö- ja lahjaesineet 
sekä hirsimökit ja tilaelementit. Toinen merkittävä työala on metalliteollisuus, jossa valmistetaan mm. kalusteita 
puolustushallinnolle sekä tehdään alihankintatyötä teollisuudelle. Käsitöistä merkittävimpiä ovat verhoilu- ja 
entisöintityöt, kirjansidontatyöt, pienimuotoiset taontatyöt sekä käsityönä tehtävien koriste- ja käyttöesineiden 
valmistus. Vankeinhoitolaitoksen omaan käyttöön tulevasta osuudesta suurin osa koostuu Hämeenlinnan vanki-
lan ja sen pesulan koko Vankeinhoitolaitosta palvelevasta toiminnasta. Toinen huomattava Vankeinhoitolaitok-
sen käyttöön tuleva osuus koostuu Naarajärven vankilan kunnostamista ja muille laitoksille toimittamista ajo-
neuvoista. 
 
(Vuonna 2003 työtoiminnan tuottojen arvioidaan jakautuvan seuraavasti: 
*muutetaan toteutumaksi 
 Tekstiili ja vaatetus sekä käsityöt  82 000 e + sisäiset tulot (mm. vankivaatteiden pesu) 
 Graafiset työt   62 000 e 
 Puusepäntyöt   605 000 e + sisäiset tulot 
 Puutalo- ja hirsimökkityöt   472 000 e 
 Sahatavara     62 000 e + pääosa tuloista tuotannon sisäisiä 
 Metallityöt    2 454 000 e 
 Autokorjaamopalvelut   19 000 e 
 Lujitemuovityöt   47 000 e 
 Liikennemerkit ja kilvet  1 333 000 e 
 Peltoviljely- ja kasvihuonetuotteet 1 140 000 e sisältää tuet 
 Karjataloustuotteet  493 000 e sisältää tuet 
 Metsätalous (puun myynti)  209 000 e 
 Pakkaus- ja kokoonpanopalvelut 321 000 e 
 Yhteensä    7,2 milj. euroa + sisäiset tulot) 
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Laitosmyymälöistä on annettu määräykset rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 6 §:n 4 momen-
tissa sekä vankeinhoitoasetuksen 38 §:ssä. Säännösten mukaan rangaistuslaitoksen toimesta on vangeille järjes-
tettävä mahdollisuus ostaa elintarvikkeita ja muuta henkilökohtaiseen käyttöön sopivaa tavaraa. Rangaistuslai-
toksessa on pidettävä myymälää, josta vangit voivat määräaikana ostaa laitoksen oloihin soveltuvia tarvikkeita. 
Jos myymälän ylläpitäminen ei ole tarkoituksenmukaista laitoksen koon tai muun syyn vuoksi, on vangeille 
järjestettävä tilaisuus hankkia vastaavia tarvikkeita muulla tavalla. Hinnoittelusta laitosmyymälöissä on säädetty 
em. oikeusministeriön asetuksen 4 §:ssä. 
 
Vähäisiä tuottoja kertyy valokopiosta. 

12.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Työtoiminnan tuotot 
TUOTOT  2000 2001 2002 
Toiminnan tuotot 
Myyntituotot  6 893 068 7 857 801 7 711 656 
Muut tuotot  1 065 062 1 190 323 1 293 837 
Tuotot yhteensä  7 958 130 9 044 425 9 005 493 
 
HINTATUKI      
Myönnetty  2 775 101 6 033 164 5 700 000 
Käytetty  1 417 561 5 605 164 4 679 357 
 
Laitosmyymälöiden tuotot 
 
TUOTOT  2000 2001 2002 
Maksullisen toiminnan tuotot 
Myyntituotot  2 608 380 3 218 861 3 622 489 
Muut tuotot  2 518 721 325 
Tuotot yhteensä  2 610 898 3 219 582 3 622 814 
 

12.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Työtoiminnan kustannusvastaavuus- ja hintatuen laskentaperusteissa otetaan henkilöstön palkkausmenoista mu-
kaan tuotannon hallinnon, markkinoinnin ja myymälöiden henkilöstöpalkat kokonaisuudessaan. Tuotannollisen 
työn henkilöstön palkkauksista otetaan laskelmissa huomioon puolet palkkausmenoista. Valmentavan työn palk-
kausmenoja ei sisällytetä laskelmaan, koska ne on katsottava lähinnä vankeinhoidollisiksi kustannuseriksi. Hin-
tatuki määräytyy Vankeinhoitolaitoksen talousarvion tulojen ja menojen perusteella. Hintatuen laskentaperusteet 
poikkeavat kustannusvastaavuuslaskelmasta, koska hintatukilaskelma ei oteta huomioon mm. korkoja, poistoja, 
työllistettyjen palkkausmenoja eikä tukitoiminnoilta vyörytettäviä kustannuksia. 
 



 

 

32

VANKISAIRAALAT 

12.4 Toiminta 

Vankimielisairaala, Hämeenlinnan vankilan yhteydessä toimiva vankisairaala sekä vankiloiden yhteydessä toi-
mivat sairaalaosastot  
 
Psykiatrista sairaalahoitoa varten on miesvangeille Turussa 40-paikkainen Vankimielisairaala. Vuonna 2003 
Vankimielisairaalassa kertyi hoitojaksoja 260 (306 vuonna 2002) ja hoitopäiviä 3 777 (3 928). Lisäksi psykiatris-
ta hoitoa varten on Vantaan vankilassa 15-paikkainen sairaalaosasto. 
 
Sairaanhoitoa varten Hämeenlinnan vankisairaalassa on 63 sairaansijaa miesvangeille ja 5 sairaansijaa naisvan-
geille. Sairaalassa keskitytään yleisterveydenhuoltoon sekä päihdesairauksien hoitoon ja sinne otetaan potilaita 
jatkohoitoon ulkopuolisesta erikoissairaanhoidosta. Vuonna 2003 hoitojaksoja kertyi 481 (505 vuonna 2002) ja 
hoitopäiviä 17 192 (19 452). 

12.5 Maksullinen toiminta 

12.5.1 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Mielenterveyslain (1116/1990) 16 §:n tarkoittamia mielentilatutkimuksia tehdään Vankimielisairaalassa ja Van-
taan vankilan psykiatrisella sairaalaosastolla. Vuonna 2003 tehtiin 2 tutkimusta (7 vuonna 2002), joihin käytet-
tiin 113 tutkimusvuorokautta (399). 
 
Oikeudenkäymiskaaren 45 luvun 17 §:n nojalla tuomioistuin voi määrätä rikoksesta syytetyn mielentilan tutkit-
tavaksi. Mielenterveyslain 16 §:n mukaan määrättyään rikoksesta syytetyn mielentilan tutkittavaksi, tuomioistuin 
toimittaa asiakirjat terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus määrää, 
missä mielentilatutkimus suoritetaan. Lääninhallitus maksaa mielentilatutkimusten kustannukset tutkimuksen 
suorittajalle laskun perusteella talousarvion momentilta 33.06.26 (mielentilatutkimustoiminnan menot, jakama-
ton arviomääräraha). Vankeinhoitolaitoksen mielentilatutkimuksista saamat tulot on talousarviossa nettobudje-
toitu momentille 25.50.21 (rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot). 
 
Mielentilatutkimuksista perittävä tutkimuspäivän hinta (297 euroa) perustuu sosiaali- ja terveysministeriön ke-
hysvalmistelussa laadittuun laskelmaan. Kehysvalmistelumateriaalin perusteella vankeinhoitolaitoksen perimä 
tutkimuspäivän hinta on hieman alempi kuin valtion mielisairaaloiden perimä hinta. Rikosseuraamusviraston 
taloushallinnon arvion mukaan vankeinhoitolaitoksen tällä hetkellä perimä tutkimuspäivän hinta ei perustu mie-
lentilatutkimusten aiheuttamiin todellisiin kustannuksiin. Taloushallinnon esittämien arvioiden mukaan tutki-
musten aiheuttamia kustannuksia ei ole seurattu kattavasti ja kustannuslaskenta vaatii tältä osin kehittämistä. 
Mielentilatutkimukset 
 
Vankimielisairaalassa, Helsingin vankilan psykiatrisella osastoilla ja Vantaan vankilan psykiatrisella osastolla 
tehdyistä mielentilatutkimuksista tuloutettiin em. laitoksille vuonna 2002 118 503 euroa (v 2001 90 419 euroa). 
Mielentilatutkimuksen laskutusperuste oli 297 euroa tutkimusvuorokaudelta. 

12.5.2 Maksullisen toiminnan laajuus 

Tulot mielentilatutkimuksista vuonna 2002 *päivitetään vuosi 2003 
  Tutkimukset Vuorokaudet Tulot 
Helsingin vankila  1 60 17 820 
Vantaan vankila  1 87 25 839 
Vankimielissairaala 6 252 74 844 
Yhteensä    118 503 

12.6 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Ei varsinaista kustannuslaskentaa. Talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä määritellään laskutusperuste 
tutkimusvuorokaudelle, jota käytetään tutkimusten hinnoittelussa. 
 



 

 

33

13  TUOMIOISTUIMET 

13.1 Toiminta 

Tuomioistuinlaitokseen kuuluvat yleisinä tuomioistuimina korkein oikeus, hovioikeudet ja käräjäoikeudet, hal-
lintotuomioistuimina korkein hallinto-oikeus ja hallinto-oikeudet sekä erityistuomioistuimina markkinaoikeus, 
työtuomioistuin ja vakuutusoikeus. 

13.2 Maksullinen toiminta 

13.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Tuomioistuimissa sovelletaan lakia (701/1993) ja asetusta (774/1993) tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-
viranomaisen suoritteista perittävistä maksuista, joiden mukaan peritään käsittely- ja toimituskirjamaksuja. Näis-
sä säädetään myös maksuttomista suoritteista ja maksuvelvollisuudesta vapauttamisesta. Maksujen suuruudet 
tarkistetaan kolmivuotiskausittain valtioneuvoston asetuksella rahan arvon muutosta vastaavasti. Viimeisin muu-
tos on tullut voimaan vuoden 2003 alusta. 

13.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Maksulajien päätyypit ovat käsittelymaksut ja toimituskirjamaksut. Käsittelymaksuja ovat oikeudenkäyntimaksu, 
hakemusmaksu ja toimitusmaksu. Oikeudenkäyntimaksuista säädetään lain 3 §:ssä, hakemusmaksuista ja toimi-
tusmaksuista lain 4 §:ssä säädettävin perustein asetuksella. Käsittelymaksu on korvausta 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. Käsitte-
lymaksu sisältää korvauksen myös muusta asian käsittelyyn liittyvästä viranomaisen toimenpiteestä, jollei siitä 
ole säädetty eri maksua tai kustannusten korvausta perittäväksi. Näitä toimenpiteitä ovat pääasiallisesti kuulutuk-
set lehdissä ja ilmoitustauluilla, asianosaisille ja muille kuultaville toimitettavat tiedoksiannot, muille viranomai-
sille tehtävät ilmoitukset sekä rekistereihin tehtävät merkinnät. 
 
Toimituskirjamaksuja peritään eri tilauksesta annettavista toimituskirjoista. Toimituskirjan mukaan tällöin tulee 
perittäväksi otemaksu, jäljennösmaksu tai todistusmaksu. Maksua ei peritä niistä toimituskirjoista, jotka maksu-
velvolliselle annetaan käsittelymaksuun sisältyvinä. Esimerkiksi toimituskirjamaksu peritään riita- tai rikosasias-
sa vastaajalta, joka tilaa pöytäkirjanotteen. Kantaja saa sanotun otteen käsittelymaksuun sisältyvänä. Asetuksen 7 
§:ssä säädetyt ote- ja jäljennösmaksut, 8 §:ssä säädetyt kustannusten korvaukset sekä 10 §:ssä säädetyt viivästys-
seuraamukset koskevat yhtenäisesti kaikkia tuomioistuimia. 
 
Eri tilauksesta annettavasta todistuksesta maksun suuruus on 15 euroa. Oikeaksi todistettu ote- tai jäljennös mak-
saa 2 euroa sivulta, asianosaiselta enintään 65 euroa asiakirjalta. Oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä peri-
tään maksua ensimmäiseltä sivulta 1 euro ja kultakin seuraavalta sivuilta 50 senttiä. Saman sivun seuraavista 
kopioista peritään maksua 10 senttiä. 
 
Erillisten kustannusten korvausta peritään virallisessa lehdessä julkaistusta kuulutuksesta sekä asian käsittelyn 
sisältävistä ääni- tai kuvanauhoitteesta tai -tallenteesta. Lisäksi erityisistä tiedoksiannoista ulkomailla peritään 
korvaus aiheutuneista kustannuksista. Viivästysmaksun suuruus on 10 euroa suoritteelta. 

13.3 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Laissa ja asetuksessa on säädetty käsittely- ja toimituskirjamaksuihin liittyvistä maksuvelvollisuuksista, maksu-
vapauksista sekä maksuttomista suoritteista. Muita maksuttomia suoritteita, joita säädöksissä ei ole mainittu, 
ovat prejudikaattitoiminnasta syntyvät ennakkopäätökset ja ratkaisut, tuomioistuinten antamat lausunnot sekä 
tiedottamista varten laaditut tuomioistuinten toimintaa kuvaavat vuosikertomukset, esitteet ja internet-sivut. 
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14 KORKEIN OIKEUS 

14.1 Toiminta 

Korkeimman oikeuden toimintaa ja tehtäviä koskevat perussäännökset ovat perustuslain lisäksi korkeimmasta 
oikeudesta annetussa laissa (74/1918) ja –asetuksessa (786/1994). Korkeimman oikeuden perustehtävänä on 
käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa. Se myös valvoo tuomareiden ja ulosottoviranomaisten lain-
käyttöä. Korkeimmalla oikeudella on myös eräitä lähinnä tuomareiden nimittämisiin liittyviä oikeushallintoteh-
täviä. Tasavallan presidentti voi pyytää korkeimmalta oikeudelta lausunnon eduskunnan hyväksymästä laista 
sekä Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymästä maakuntalaista ennen kuin hän vahvistaa lain. Korkein oi-
keus voi myös tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. Käytännössä merkittävä on 
korkeimman oikeuden tehtävä lausunnonantajana tasavallan presidentin ratkaistavissa armahdusasioissa. 
 
Korkein oikeus toimii muutoksenhakuasteena haettaessa muutosta hovioikeuden päätöksiin. Korkein oikeus on 
muutoksenhakuasteena myös haettaessa muutosta eräisiin vakuutusoikeuden ja markkinaoikeuden ratkaisuihin. 
Haettaessa muutosta korkeimmalta oikeudelta tarvitaan siihen pääsääntöisesti valituslupa. Korkein oikeus käsit-
telee lähinnä vain sellaisia muutoksenhakuasioita, joissa ratkaisulla on ennakkopäätösarvoa ratkaistaessa vastaa-
via tapauksia tai jos sillä voidaan ohjata lainkäyttöä ja lisätä sen yhtenäisyyttä. Jos valituslupaa ei myönnetä, 
asian käsittely korkeimmassa oikeudessa päättyy valituslupahakemuksen hylkäävään ratkaisuun. Korkeimman 
oikeuden lainkäyttötehtäviin kuuluu myös ylimääräisten muutoksenhakemusten käsitteleminen. 

14.2 Maksullinen toiminta 

14.2.1 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Tuomioistuinmaksuja koskevan lain 3 §:ssä on säädetty korkeimmassa oikeudessa perittävien oikeudenkäynti-
maksujen suuruus. Korkein oikeus perii oikeudenkäyntimaksun lainkäyttöasian käsittelystä. Rikosasiassa maksu 
on 100 euroa. Riita-, alistus-, ja muutoksenhakuasiassa maksu on 200 euroa. Ylimääräisestä muutoksenhausta 
perittävä maksu on 200 euroa. Ainoastaan puolet oikeudenkäyntimaksusta perittään silloin, kun ylimääräinen 
muutoksenhakemus hylätään tai kun korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltä-
vässä valituslupa-asiassa ei valituslupaa myönnetä. 
 
Hallituksen esityksen mukaan alennetut maksut ovat perusteltuja mainituissa tapauksissa sen takia, että niiden 
käsittelykustannukset ovat pienempiä. Ylimääräisen muutoksenhakemuksen hylkäämiseen päättyvä käsittely on 
pääsääntöisesti vähemmän aikaa vievä kuin normaalin muutoksenhakemuksen käsittely. Samoin ylimpien tuo-
mioistuinten ajankäyttö asiassa, jossa valituslupaa ei myönnetä, on huomattavasti vähäisempää kuin asiassa, 
jossa valituslupa myönnetään ja asia tutkitaan. 

14.2.2 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, € 2000 2001 2002 2003 
Laki tuomioistuinmaksuista 100 450 82 538 109 905 100 650
Asetus tuomioistuinmaksuista 12 357 12 015 9 951 11 559
Yhteensä 112 807 94 553 119 856 112 209
 
Suoriteryhmittäin tarkasteltuna vuonna 2003 62 prosenttia tuotoista kertyi valituslupahakemuksista perittävistä 
maksuista, joista suurin osa oli riita-asioita koskevia. Riita- ja hakemusasioiden oikeudenkäynneistä perittävistä 
maksuista kertyi tuotoista 26 prosenttia ja rikosasioiden oikeudenkäynneistä 2 prosenttia. 10 prosenttia tuotoista 
kertyi todistus-, ote- ja jäljennösmaksuista. 

14.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Korkeimman oikeuden maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa käytetään perinteistä kustannus-
laskentamenetelmää, jossa kokonaiskustannukset kohdistetaan suoritteille suoritteiden kappalemäärän mukaan. 
Korkeimman oikeuden ratkaistujen asioiden määrä oli vuonna 2003 3 123 kappaletta, joihin sisältyy lainkäyttö-
asioiden lisäksi armahdusasioissa annettuja lausuntoja. Maksullisten osuus lainkäyttöasioista oli 36 %. Kor-
keimman oikeuden kokonaiskustannukset olivat vuonna 2003 noin 7 miljoonaa euroa, joten suoraan kohdennet-
tuna yhden ratkaistun asian hinta oli noin 2 250 euroa. Korkeimmassa oikeudessa maksullisten suoritteiden kus-
tannusvastaavuus on noin 2-9 prosenttia. 
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14.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Korkeimman oikeuden maksuttomista suoritteista on säädetty tuomioistuinten maksuja koskevan lain 3 ja 6 §:ssä 
sekä maksuvelvollisuudesta vapautetuista lain 7 §:ssä. Todistuksia koskevat maksuttomuussäännökset ovat mak-
suasetuksen 6 §:ssä sekä ote- ja jäljennösmaksuja koskevat asetuksen 7a §:ssä. 
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15 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 

15.1 Toiminta 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Se myös valvoo lainkäyttöä omal-
la toimialallaan ja se voi tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. Sillä on myös oi-
keushallintotehtäviä, jotka liittyvät tuomareiden nimittämisiin. Tasavallan presidentti voi pyytää korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta lausunnon eduskunnan hyväksymästä laista ennen kuin hän vahvistaa sen.  
 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen voi valittaa pääsääntöisesti rajoituksetta hallinto-oikeuden päätöksestä. Eräissä 
asiaryhmissä on laissa kuitenkin säädetty valitusluvasta. Merkittävät asiaryhmät, joissa niitä koskevien lakien 
mukaan on haettava valituslupaa, ovat veroasiat, ulkomaalaisasiat ja toimeentulotukiasiat. Korkeimpaan hallinto-
oikeuteen voi valittaa myös eräistä markkinaoikeuden päätöksistä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus toimii ensi 
asteen valitusviranomaisena valitettaessa valtioneuvoston ja ministeriöiden tekemistä päätöksistä. Korkeimman 
hallinto-oikeuden tehtäviin kuuluu myös ylimääräinen muutoksenhaku. 

15.2 Maksullinen toiminta 

15.2.1 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Tuomioistuinmaksuja koskevan lain 3 §:ssä on säädetty korkeimmassa oikeudessa perittävien oikeudenkäynti-
maksujen suuruus. Korkein hallinto-oikeus perii lainkäyttöasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun, jonka suu-
ruus on 200 euroa. Jos ylimääräinen muutoksenhakuhakemus hylätään tai jos valituslupa-asiassa ei myönnetä 
valituslupaa, perittävä maksu on 100 euroa. 

15.2.2 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, €  2000 2001 2002 2003 
Laki tuomioistuinmaksuista 338 730 232 688 244 222 252 660
Asetus tuomioistuinmaksuista 23 960 21 654 18 173 20 615
Yhteensä 362 690 254 342 262 395 273 275
 
Suoriteryhmittäin tarkasteltuna vuonna 2003 70 % tuotoista kertyi niistä lainkäyttöasioista, joista perittiin täysi 
maksu. 23 prosenttia tuotoista kertyi maksuista, joita perittiin hylätyistä muutoksenhakuhakemuksista sekä evä-
tyistä valituslupahakemuksista. 7 prosenttia tuotoista kertyi todistus-, ote- ja jäljennösmaksuista. 

15.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Korkeimman hallinto-oikeuden maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa käytetään perinteistä 
kustannuslaskentamenetelmää, jossa kokonaiskustannukset kohdistetaan suoritteille suoritteiden kappalemäärän 
mukaan. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistujen lainkäyttöasioiden määrä oli vuonna 2003 3 889 kappaletta. 
Maksullisten osuus lainkäyttöasioista oli 46 %. Korkeimman hallinto-oikeuden kokonaiskustannukset olivat 
vuonna 2003 noin 8,2 miljoonaa euroa, joten suoraan kohdennettuna yhden ratkaistun asian hinta oli noin 2 100 
euroa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus on noin 5-10 prosent-
tia. 

15.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Korkeimman hallinto-oikeuden maksuttomista suoritteista on säädetty tuomioistuinten maksuja koskevan lain 3 
ja 6 §:ssä sekä maksuvelvollisuudesta vapautetuista lain 7 §:ssä. Todistuksia koskevat maksuttomuussäännökset 
ovat maksuasetuksen 6 §:ssä sekä ote- ja jäljennösmaksuja koskevat asetuksen 7a §:ssä. 
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16 HOVIOIKEUDET 

16.1 Toiminta 

Suomessa on kuusi hovioikeutta, joiden henkilötyövuosiluku oli vuonna 2003 yhteensä noin 523. Hovioikeuden 
päätehtävänä on käräjäoikeuksien tuomioista ja päätöksistä tehtyjen valitusten ratkaiseminen. Lisäksi hovioikeus 
ratkaisee ensimmäisenä asteena valtio- ja maanpetosasiat ja eräät virkasyyteasiat. Asiat ratkaistaan joko kirjalli-
sessa menettelyssä esittelystä tai pääkäsittelyssä, joka on suullinen. Hovioikeuksissa on käytössä seulontamenet-
tely, jossa voidaan käsitellä yksinkertaistetussa menettelyssä ne valitukset, joiden ei voida katsoa johtavan kärä-
jäoikeuden ratkaisun muuttamiseen. 
 
Hovioikeuksien tehtäviin kuuluu myös valvoa yleisellä tasolla piirinsä käräjäoikeuksien toimintaa. Hovioikeudet 
osallistuvat jäsentensä ja alaistensa käräjäoikeuksien tuomareiden nimittämismenettelyyn antamalla lausuntoja.  
 
Hovioikeuksien henkilökuntaa ja hallintoa koskevat perussäännökset ovat hovioikeuslaissa (56/1994) ja              
–asetuksessa (211/1994). 

16.2 Maksullinen toiminta 

16.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Hovioikeuden suoritteista perittävät maksut perustuvat lakiin (701/1993) ja asetukseen (774/1993) tuomioistuin-
ten ja eräiden oikeushallintoviranomaisen suoritteista perittävistä maksuista. Lain 3 §:ssä on säädetty oikeuden-
käyntimaksujen suuruus. Asetuksen 5 §:ssä on säädetty hakemusmaksun suuruudesta sekä 6 §:ssä todistusmak-
sujen ja 7 §:ssä ote- ja jäljennösmaksujen suuruudesta. Asetuksen 8 §:ssä on säädetty muiden kustannusten kor-
vauksesta perittävistä maksuista sekä 10 §:ssä viivästysmaksuista. 

16.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Hovioikeus perii oikeudenkäyntimaksun lainkäyttöasian käsittelystä. Rikosasiassa maksu on 80 euroa. Riita-, 
alistus-, ja muutoksenhakuasiassa maksu on 160 euroa. Hakemusasian käsittelystä hovioikeudessa peritään ha-
kemusmaksua 65 euroa. 

16.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, €  2000 2001 2002 2003 
Laki tuomioistuinmaksuista 327 220 306 072 315 414 353 113
Asetus tuomioistuinmaksuista 124 455 131 945 124 081 117 044
Yhteensä 451 675 438 017 439 495 470 157

16.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Hovioikeuksien kustannuslaskenta toteutetaan oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen toimintolaskentajärjestelmäl-
lä. Järjestelmän osana oleva työajanseurantasovellus on käytössä Kouvolan hovioikeudessa, jonka osuus hovioi-
keuksien kokonaishenkilötyövuosista vuonna 2003 oli 11,4 % ja ratkaistuista lainkäyttöasioista 11,2 %. 

16.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Hovioikeuden maksuttomista suoritteista on säädetty tuomioistuinten maksuja koskevan lain 3 ja 6 §:ssä sekä 
maksuvelvollisuudesta vapautetuista lain 7 §:ssä. Asetuksen 5 §:n mukaista hakemusmaksua ei peritä varatuoma-
rin arvonimen myöntämisestä koskevan asian käsittelystä. Todistuksia koskevat maksuttomuussäännökset ovat 
maksuasetuksen 6 §:ssä sekä ote- ja jäljennösmaksuja koskevat asetuksen 7a §:ssä. 
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17 HALLINTO-OIKEUDET 

17.1 Toiminta 

Suomessa on kahdeksan alueellista hallinto-oikeutta ja lisäksi Ahvenanmaalla on oma hallintotuomioistuimensa. 
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin toimii hallinnollisesti Ahvenanmaan käräjäoikeuden yhteydessä. Henkilö-
työvuosiluku alueellisissa hallintotuomioistuimissa oli vuonna 2003 noin 426. Hallinto-oikeus ratkaisee valitus-
ten perusteella, onko valituksenalainen viranomaisen päätös lainmukainen. Hallinto-oikeus käsittelee myös hal-
lintoriita-asioita. Hallintoriita on asia, joka koskee sellaista julkisoikeudellista maksua, muuta velvoitetta tai 
oikeutta, johon haetaan viranomaisen ratkaisua muuten kuin valittamalla. Hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan 
kirjallisesti, minkä ohessa järjestetään suullisia käsittelyjä ja katselmuksia. 
 
Hallinto-oikeuksia koskevat perussäännökset ovat hallinto-oikeuslaissa (430/1999) ja –asetuksessa (438/1999) 
sekä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen osalta laissa Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta (547/1994). 

17.2 Maksullinen toiminta 

17.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Hallinto-oikeuksien suoritteista perittävät maksut perustuvat lakiin (701/1993) ja asetukseen (774/1993) tuomio-
istuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisen suoritteista perittävistä maksuista. Lain 3 §:ssä on säädetty oi-
keudenkäyntimaksujen suuruus. Asetuksen 6 §:ssä on säädetty todistusmaksujen ja 7 §:ssä ote- ja jäljennösmak-
sujen suuruudesta. Asetuksen 8 §:ssä on säädetty muiden kustannusten korvauksesta perittävistä maksuista sekä 
10 §:ssä viivästysmaksuista. 

17.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Hallinto-oikeus perii lainkäyttöasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun, jonka suuruus on 80 euroa. Eri tilauk-
sesta annettavasta todistuksesta maksun suuruus on 15 euroa. Oikeaksi todistettu ote- tai jäljennös maksaa 2 
euroa sivulta, asianosaiselta enintään 65 euroa asiakirjalta. Oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä peritään 
maksua ensimmäiseltä sivulta 1 euro ja kultakin seuraavalta sivuilta 50 senttiä. Saman sivun seuraavista kopiois-
ta peritään maksua 10 senttiä. Viivästysmaksun suuruus on 10 euroa suoritteelta. 
 
Kustannusten korvausta peritään virallisessa lehdessä julkaistusta kuulutuksesta sekä asian käsittelyn sisältävistä 
ääni- tai kuvanauhoitteesta tai -tallenteesta. Lisäksi erityisistä tiedoksiannoista ulkomailla peritään korvaus ai-
heutuneista kustannuksista. 

17.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, € 2000 2001 2002 2002 
Laki tuomioistuinmaksuista 111 795 136 232 133 113 153 002
Asetus tuomioistuinmaksuista 47 610 59 534 71 980 72 558
Yhteensä 159 405 195 766 205 093 225 560

17.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Hallinto-oikeuksien kustannuslaskenta toteutetaan oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen toimintolaskentajärjes-
telmällä. Työajanseurantajärjestelmä on käytössä Rovaniemen ja Turun hallinto-oikeuksissa. Näiden virastojen 
osuus hallinto-oikeuksien kokonaishenkilötyövuosista vuonna 2003 oli 16,2 % ja ratkaistuista asioista 15,8 %. 

17.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Hallinto-oikeuden maksuttomista suoritteista on säädetty tuomioistuinten maksuja koskevan lain 3 ja 6 §:ssä 
sekä maksuvelvollisuudesta vapautetuista lain 7 §:ssä. Todistuksia koskevat maksuttomuussäännökset ovat mak-
suasetuksen 6 §:ssä sekä ote- ja jäljennösmaksuja koskevat asetuksen 7a §:ssä. 
 



 

 

39

18 KÄRÄJÄOIKEUDET 

18.1 Toiminta 

Käräjäoikeudet käsittelevät ensimmäisenä tuomioasteena rikos-, riita- ja hakemusasioita. Käräjäoikeuden ratkai-
su voidaan yleensä saattaa ylemmän tuomioistuimen tutkittavaksi. Käräjäoikeuksia on tällä hetkellä 63 ja henki-
lötyövuosiluku oli vuonna 2003 noin 2 235. 
 
Käräjäoikeuksien henkilökuntaa ja hallintoa koskevat perussäännökset ovat käräjäoikeuslaissa (581/1993) ja      
–asetuksessa (582/1993). 

18.2 Maksullinen toiminta 

18.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Käräjäoikeuksien suoritteista perittävät maksut perustuvat lakiin (701/1993) ja asetukseen (774/1993) tuomiois-
tuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisen suoritteista perittävistä maksuista. Lain 3 §:ssä on säädetty oikeu-
denkäyntimaksujen suuruus. Asetuksen 3 §:ssä on säädetty hakemusmaksujen, 6 §:ssä todistusmaksujen sekä 7 
§:ssä ote- ja jäljennösmaksujen suuruudesta. Asetuksen 8 §:ssä on säädetty muiden kustannusten korvauksesta 
perittävistä maksuista sekä 10 §:ssä viivästysmaksuista. 

18.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Käräjäoikeus perii oikeudenkäyntimaksun lainkäyttöasian käsittelystä. Rikosasiassa sekä ulosottolain mukaisessa 
muutoksenhakuasiassa maksu on 70 euroa. Maaoikeus- ja riita-asiassa maksu on 70 euroa, jos asia päättyy kirjal-
lisessa valmistelussa, 100 euroa suullisessa valmistelussa, 130 euroa yhden tuomarin kokoonpanossa toimitetus-
sa pääkäsittelyssä sekä 160 euroa, jos asian käsittely päättyy täysilukuisessa kokoonpanossa toimitetussa pää-
käsittelyssä. 
 
Hakemusasian käsittelystä perittävät maksut on lueteltu asetuksen 3 §:ssä. Haastemiehen suorittamasta tiedok-
siannosta tai sen yrityksestä peritään maksua 25 euroa. 

18.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, € 2000 2001 2002 2003 
Laki tuomioistuinmaksuista 8 344 634 8 641 882 8 686 400 10 683 013
Asetus tuomioistuinmaksuista 17 884 666 16 992 937 16 955 705 19 137 873
Yhteensä 26 229 300 25 634 819 25 642 105 29 820 886

18.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Käräjäoikeuksien kustannuslaskenta toteutetaan oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen toimintolaskentajärjestel-
mällä. Työajanseurantajärjestelmä on vuoden 2004 alusta lähtien käytössä kaikissa käräjäoikeuksissa. 

18.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Käräjäoikeuden maksuttomista suoritteista on säädetty tuomioistuinten maksuja koskevan lain 3 ja 6 §:ssä sekä 
maksuvelvollisuudesta vapautetuista lain 7 §:ssä. Hakemusasioita koskevat maksuttomuussäännökset ovat mak-
suasetuksen 3 §:ssä, todistuksia koskevat asetuksen 6 §:ssä sekä ote- ja jäljennösmaksuja koskevat asetuksen 7a 
§:ssä. 
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19 MARKKINAOIKEUS 

19.1 Toiminta 

Markkinaoikeus on kilpailuneuvoston ja markkinatuomioistuimen tilalle perustettu erityistuomioistuin, joka on 
aloittanut toimintansa 1.3.2002. Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee kilpailunrajoituksista 
annetussa laissa, julkisista hankinnoista annetussa laissa, eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä 
annetussa laissa sekä muissa laeissa markkinaoikeuden toimivaltaan säädetyt asiat. Uutena asiaryhmänä markki-
naoikeuden toimivaltaan tulevat energiamarkkina-asiat. Markkinaoikeudessa kilpailu- ja hankinta-asioiden oi-
keudenkäyntimenettely on pääsääntöisesti kirjallista. Markkinaoikeudellisissa asioissa kirjallista valmistelua 
seuraa pääsääntöisesti suullinen valmisteluistunto ja tämän jälkeen suullinen pääkäsittely. 

19.2 Maksullinen toiminta 

19.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Tuomioistuinmaksuja koskevan lain 3 §:ssä on säädetty markkinaoikeudessa perittävien oikeudenkäyntimaksu-
jen suuruus. 

19.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Markkinaoikeus perii lainkäyttöasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun, jonka suuruus on 200 euroa. 

19.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, € 2002 2003 
Laki tuomioistuinmaksuista 12 920 32 360
Asetus tuomioistuinmaksuista 4 462 2 815
Yhteensä 17 382 35 175

19.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Markkinaoikeuden maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmissa käytetään perinteistä kustannuslas-
kentamenetelmää, jossa kokonaiskustannukset kohdistetaan suoritteille suoritteiden kappalemäärän mukaan. 
Markkinaoikeuden kokonaiskustannukset olivat vuonna 2003 noin miljoona euroa ja ratkaistujen lainkäyttöasi-
oiden määrä 247 kappaletta. Maksullisten osuus lainkäyttöasioista oli 70 %. Suoraan kohdennettuna yhden rat-
kaistun asian hinta oli noin 3 900 euroa. Suoritteiden kustannusvastaavuus on noin 5 prosenttia. 

19.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Hallinto-oikeuden maksuttomista suoritteista on säädetty tuomioistuinten maksuja koskevan lain 3 ja 6 §:ssä 
sekä maksuvelvollisuudesta vapautetuista lain 7 §:ssä. Todistuksia koskevat maksuttomuussäännökset ovat mak-
suasetuksen 6 §:ssä sekä ote- ja jäljennösmaksuja koskevat asetuksen 7a §:ssä. 
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20 TYÖTUOMIOISTUIN 

20.1 Toiminta 

Työtuomioistuimen tehtävänä on käsitellä ja ratkaista erikoistuomioistuimena työehto- ja virkaehtosopimuksia 
koskevat riita-asiat samoin kuin työehto- ja virkaehtosopimuslakeihin perustuvat, työtuomioistuimesta annetussa 
laissa tarkemmin määritellyt riita-asiat. Useimmiten kysymys on mainittujen sopimusten oikeasta sisällöstä tai 
tulkinnasta, sopimusten tai lakien rikkomisista ja niistä aiheutuvista seuraamuksista. Yksittäistä työsuhdetta 
koskevat asiat käsitellään kuitenkin yleisissä tuomioistuimissa ja virkasuhdetta koskevat asiat taas hallintotuo-
mioistuimissa. 
 
Oikeudenkäyntimenettely työtuomioistuimessa vastaa pääpiirteittäin menettelyä käräjäoikeuksissa. Säännökset 
asioiden käsittelystä sisältyvät työtuomioistuimesta annettuun lakiin, muutoin noudatetaan asioiden käsittelyssä 
soveltuvin osin mitä oikeudenkäynnistä riita-asioissa on säädetty. 

20.2 Maksullinen toiminta 

20.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Työtuomioistuimen suoritteista perittävät maksut perustuvat lakiin (701/1993) ja asetukseen (774/1993) tuomio-
istuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisen suoritteista perittävistä maksuista. Lain 3 §:ssä on säädetty oi-
keudenkäyntimaksujen suuruus. Asetuksen 6 §:ssä on säädetty todistusmaksujen ja 7 §:ssä ote- ja jäljennösmak-
sujen suuruudesta. Asetuksen 8 §:ssä on säädetty muiden kustannusten korvauksesta perittävistä maksuista sekä 
10 §:ssä viivästysmaksuista. 

20.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Työtuomioistuin perii lainkäyttöasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun, jonka suuruus on 200 euroa. 

20.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, €  2000 2001 2002 2003 
Laki tuomioistuinmaksuista 8 409 11 269 15 130 15 320
Asetus tuomioistuinmaksuista 330 147 166 96
Yhteensä 8 739 11 416 15 296 15 416

20.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Työtuomioistuin on mukana työajanseuranta- ja toimintolaskentajärjestelmässä. 

20.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Työtuomioistuimen maksuttomista suoritteista on säädetty tuomioistuinten maksuja koskevan lain 3 ja 6 §:ssä 
sekä maksuvelvollisuudesta vapautetuista lain 7 §:ssä. Todistuksia koskevat maksuttomuussäännökset ovat mak-
suasetuksen 6 §:ssä sekä ote- ja jäljennösmaksuja koskevat asetuksen 7a §:ssä. 
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21 VAKUUTUSOIKEUS 

21.1 Toiminta 

Vakuutusoikeus toimii toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuimena. Vakuutusoikeus käsittelee muun mu-
assa työ- ja kansaneläkeasioita, työttömyysturva-, sotilasvamma- ja rikosvahinkoasioita, asumis-, opinto- ja 
vammaistukiasioita, lapsen ja eläkkeensaajan hoitotukiasioita sekä kuntoutusasioita. Näissä asiaryhmissä vakuu-
tusoikeus on ainoa tuomioistuin. 
 
Vakuutusoikeuden toiminta on osa laajempaa sosiaaliturva-asioiden kaksiportaista muutoksenhakujärjestelmää. 
Etuuksia myöntävien yhtiöiden ja laitosten päätösiin haetaan muutosta ensimmäisinä muutoksenhakuasteina 
toimivilta lautakunnilta. Lautakuntien päätöksiin voidaan hakea muutosta vakuutusoikeudelta. Joitakin tapatur-
mavakuutusasioita lukuun ottamatta vakuutusoikeuden päätökset ovat yleensä lainvoimaisia, eikä niistä voi valit-
taa. 
 
Oikeudenkäynti vakuutusoikeudessa on kirjallista. Vakuutusoikeus voi kuitenkin järjestää asiassa suullisen käsit-
telyn, mikäli yksityinen asianosainen sitä vaatii tai mikäli vakuutusoikeus pitää sitä tarpeellisena. Asian käsitte-
lystä vakuutusoikeudessa ei peritä maksuja. 

21.2 Maksullinen toiminta 

21.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Vakuutusoikeuden suoritteista perittävät maksut perustuvat asetukseen (774/1993) tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisen suoritteista perittävistä maksuista. Asetuksen 7 §:ssä on säädetty ote- ja jäljennös-
maksujen suuruudesta. Asetuksen 8 §:ssä on säädetty muiden kustannusten korvauksesta perittävistä maksuista 
sekä 10 §:ssä viivästysmaksuista. 

21.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

21.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, €  2000 2001 2002 2003 
Laki tuomioistuinmaksuista 0 0 0 0
Asetus tuomioistuinmaksuista 164 109 363 380
Yhteensä 164 109 363 380

21.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Ei kustannuslaskentaa. 

21.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Tuomioistuinten maksuja koskevan lain 6 §:n mukaan laissa säädettyjä käsittelymaksuja ei peritä vakuutusoi-
keudessa. 
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22 VALTAKUNNANOIKEUS JA VANKILAOIKEUS 

Neljä kertaa kokoontunut valtakunnanoikeus käsittelee syytteen, joka nostetaan virkatoimessa lainvastaisesti 
menetellyttä valtioneuvoston jäsentä, oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä tai korkeimpien oikeuksien 
jäsentä vastaan. Valtakunnanoikeus käsittelee myös tasavallan presidenttiä vastaan ajettavan rikossyytteen 
maanpetosrikoksesta, valtiopetosrikoksesta ja rikoksesta ihmisyyttä vastaan. 
 
Vankilaoikeus päättää vaarallisten rikoksenuusijoiden eristämisestä sekä nuoren rikoksentekijän rangaistuksen 
suorittamisesta nuorisovankilassa. Vankilaoikeutta on nimestään huolimatta pidettävä lähinnä hallintoviranomai-
sena. 
 
Maksullista toimintaa näillä toimielimillä ei ole. 
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23 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO 

23.1 Toiminta 

Valtakunnansyyttäjänvirasto huolehtii keskushallintoviranomaisena koko syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksis-
tä ja toimii valtakunnansyyttäjän esikuntana. Tämä tarkoittaa henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä, tiedotusta, 
koulutus- ja kehittämistehtäviä sekä syyttäjälaitoksen kansainvälistä toimintaa. Valtakunnansyyttäjänvirasto 
julkaisee toiminnastaan vuosikertomuksen. Valtakunnansyyttäjänvirastossa käsitellään myös yhteiskunnallisesti 
merkittäviä rikosasioita, joissa tehdään normaalisti syyteharkinta ja ajetaan tarvittaessa asiat tuomioistuimissa eri 
puolella Suomea. Valtionsyyttäjä on syyttäjänä myös asioissa, jotka hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oikeus-
asteena. Sellaisia ovat eräiden korkeiden virkamiesten virkarikosasiat. Valtakunnansyyttäjä ratkaisee syyttäjien 
syyttämättäjättämispäätöksistä sekä muusta menettelystä asianomaisten tekemiä kanteluita. Kantelusta voi seura-
ta syyte(määräys), kirjallinen varoitus, huomautus, käsitys (joka tarkoittaa moittivan tai ohjaavan käsityksen 
lausumista tai huomion kiinnittämistä vastaisen varalle), tutkinnan rajoittaminen tai periaatteellinen kannanotto. 

23.2 Maksullinen toiminta 

23.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Valtakunnansyyttäjänvirastossa tuotettavien suoritteiden maksullisuus perustuu maksuperustelakiin (1159/2001) 
ja näitä koskeva oikeusministeriön asetus (1348/2003) on tullut voimaan 1.1.2004. Asetuksessa on määritelty 
maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet sekä julkisoikeudellisten suorittei-
den hinnat. 
 

23.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Valtakunnansyyttäjänviraston maksullisten suoritteiden tuotot koostuvat ote- ja jäljennösmaksuista. 

23.2.3 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot 2000 2001 2002 2003 
Maksuperustelain mukaiset 
julkisoikeudelliset suoritteet 8 0 17 34

Maksuperustelain mukaiset 
liiketaloudelliset suoritteet 793 744 1 356 628

Yhteensä 801 744 1 373 662

23.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Maksullisen toiminnan vähäisyyden vuoksi ei kustannuslaskentaa maksullisen toiminnan osalta ole toteutettu. 
Oikeusministeriön päätöksen mukaan Valtakunnansyyttäjänvirastossa otetaan käyttöön oikeusministeriön toi-
mintolaskentajärjestelmä vuoden 2005 alusta lukien. 

23.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Maksuttomia suoritteita ovat syyttäjän päätökset asianosaisille sekä suoritteet työsuojeluviranomaisille työsuoje-
luasioissa, valtion ja kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisille näiden hoitaessa laissa säädettyä val-
vontatehtävää tai valtion ja kunnan viranomaisille näiden hoitaessa vesilaissa säädettyä valvontatehtävää sekä 
kunnan viranomaisille asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja holhoustointa tai lähestymiskieltoa. 
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24 SYYTTÄJÄLAITOS 

24.1 Toiminta 

Syyttäjälaitokseen kuuluu 68 paikallista syyttäjäyksikköä sekä Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirasto. Hen-
kilöstöä syyttäjävirastoissa ja –osastoissa on yhteensä noin 500. Rikosoikeudellisen vastuun toteutumisen sekä 
yksilön oikeusturvan kannalta keskeisin syyttäjän tehtävistä on syyteharkinta, jossa esitutkinta-aineiston perus-
teella ratkaistaan, nostetaanko jotakuta vastaan syyte. Syyttäjän on arvioitava, täyttääkö tutkittava teko jonkin 
rikoksen tunnusmerkistön ja onko epäillyn syyllisyydestä tähän rikokseen riittävä näyttö. Tämän lisäksi syyttäjän 
on vielä arvioitava, pitääkö teosta jättää syyte nostamatta siihen oikeuttavan ja velvoittavan erityissäännöksen 
nojalla. Toiseksi syyttäjä on oikeudenkäynnissä asianosainen, ja hän huolehtii oikeudenkäynnin eteenpäin viemi-
sestä. Syytteen nostettuaan syyttäjä ajaa syytettä oikeudenkäynnissä asianosaisena. Syyttäjän on huolehdittava 
tarvittavan todistusaineiston esittämisestä oikeudenkäynnissä. Syyttäjät myös johtavat poliisin tekemiksi epäilty-
jen rikosten tutkintaa. 

24.2 Maksullinen toiminta 

24.2.1 Maksujen määräytymisperusteet ja maksulliset suoritteet 

Syyttäjälaitoksen maksullisten suoritteiden hinnoitteluperusteista on säädetty 
 
- Laissa (701/1993) ja asetuksessa (774/1993) tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista 
perittävistä maksuista, joissa säädetään kihlakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän todistus, ote- ja jäljennös-
maksuista sekä maksuista tiedoksianto-, kuuluttamis- ja muista kustannuksista. 
 
- Maakaaren (540/1995) mukaan kaupanvahvistaja-asetuksessa (958/1996) kaupanvahvistuksista ja niihin liitty-
vistä kulukorvauksista perittävistä maksuista. 
 
- Maksuperustelain (150/1992) mukaan oikeusministeriön asetuksessa julkisen notaarin suoritteista perittävistä 
maksuista (1210/2002), joka syyttäjälaitoksessa koskee Ahvenanmaan maakunnansyyttäjää. 

24.2.2 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, 
euroa / vuosi 2000 2001 2002 2003 

Todistukset ja jäljennökset 1 479 1 566 1 736 3 192
Kaupanvahvistukset 98 871 103 066 87 979 73 697
Julkisen notaarin suoritteet 0 135 0 0
Yhteensä 100 350 104 767 89 715 76 889

24.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Syyttäjälaitoksen maksullisen toiminnan kustannuslaskenta toteutetaan oikeusministeriön toimintolaskentajärjes-
telmällä. Vuonna 2004 työajanseurannassa on mukana neljä kihlakunnan syyttäjänvirastoa ja neljä kihlakunnan-
viraston syyttäjäosastoa, joiden osuus syyttäjälaitoksen henkilötyövuosista on noin 37 %. Oikeusministeriön 
päätöksen mukaan työajanseuranta laajenee koskemaan kaikkia syyttäjäyksiköitä vuoden 2005 alusta lukien. 

24.4 Maksuttomat suoritteet 

Syyttäjäntoimessa tuotettavat suoritteet ovat lähes kokonaisuudessaan maksuttomia. 
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25 OIKEUSAPUTOIMISTOT 

25.1 Toiminta 

Oikeusavussa on kyse prosessuaalisesta perusoikeudesta, jolla turvataan kansalaisille tosiasiallinen ja yhdenver-
tainen mahdollisuus päästä oikeuksiinsa ja taloudellisesta asemastaan riippumatta saada pätevää oikeudellista 
apua. Oikeus pätevään oikeusapuun nähdään nykyaikaisessa oikeusajattelussa eräänä keskeisenä oikeuksien ja 
lainkäytön tosiasiallisen saavutettavuuden sekä oikeudenmukaisen oikeusjärjestelmän takeena. Viime kädessä 
julkisen vallan tehtävänä on huolehtia, että perustuslain sekä Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeus-
sopimusten edellyttämä oikeus pätevään oikeusapuun tehokkaasti turvataan. 
 
Yhteiskunta osallistuu oikeusavusta aiheutuviin kustannuksiin julkisen oikeusapujärjestelmän kautta. Valtion 
oikeusaputoimistot tekevät oikeusapupäätökset ja avustavat oikeudenkäynnissä henkilöitä, jotka eivät taloudelli-
sen asemansa vuoksi pysty itse vastaamaan oikeudenkäynnin kustannuksista. Lisäksi oikeusaputoimistot tarjoa-
vat näille henkilöille muita heidän tarvitsemiaan oikeudellisia palveluja: avustavat sovintoneuvotteluissa, laativat 
asiakirjoja sekä antavat oikeudellista neuvontaa. 
 
Vuonna 2003 oikeusaputoimistojen asioista 82 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita. Suurin osa näistä oli 
perhe- ja perintöoikeudellisia asioita. Rikosasioiden osuus kaikista asioista oli 18 %. Käsiteltyjen asioiden määrä 
oikeusaputoimistoissa oli noin 52 300 asiaa, joista noin 34 prosentissa annettiin oikeudellinen neuvo, asiakirjan 
laatimiseen päättyi noin 24 %, asioista käsiteltiin tuomioistuimissa 23 % ja loput 19 % päättyivät joko hallintovi-
ranomaisen käsittelyyn tai muuhun toimenpiteeseen. Tyypillisimpiä tuomioistuinkäsittelyyn meneviä riita-asioita 
ovat avioeroihin, lasten huoltoon ja elatukseen liittyvät asiat. 
 
Oikeusaputoimistot tekevät oikeusapupäätökset sekä yksityisten asiamiesten hoitamissa että oikeusaputoimis-
toissa hoidettavissa oikeusapuasioissa. Vuonna 2003 oikeusaputoimistot tekivät 22 229 oikeusapupäätöstä ja 1 
579 taloudellista selvitystä yksityisten asiamiesten asiakkaille. Tämän lisäksi oikeusapupäätös tehtiin jokaisessa 
oikeusaputoimiston hoidettavaksi tulleessa asiassa. 
 
Asiakkaan taloudellisen aseman perusteella oikeusapua annetaan korvauksetta tai osakorvausta vastaan. Tietyis-
sä erityistilanteissa asiakasta voidaan palvella myös täyttä korvausta vastaan. Vuonna 2003 oikeusaputoimistojen 
hoitamista asioista 60 % hoidettiin korvauksetta. Osakorvausta vastaan oikeusapua annettiin 33 prosentissa asi-
oista ja täyden korvauksen maksaneita asiakkaita oli noin 7 %. 

25.2 Maksullinen toiminta 

25.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Oikeusaputoimistojen maksullinen toiminnan suoritteista perittävät maksut perustuvat 
- Oikeusapulakiin (257/2002), 
- Lakiin valtion oikeusaputoimistoista (258/2002), 
- Valtioneuvoston asetukseen oikeusavusta (388/2002) sekä 
- Valtioneuvoston asetukseen oikeusavun palkkioperusteista (389/2002). 

25.2.2 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Oikeusaputoimiston asiakkaalta perittävät maksut muodostuvat oikeusapumaksusta sekä omavastuusta, joka on 
oikeusavun saajan käyttövaraan perustuva prosenttiosuus oikeusavustajan palkkiosta. Oikeusapumaksu on 35 
euroa ja se peritään kaikilta hakijoilta, joiden kuukausittaiset käyttövarat ovat 500 euroa tai enemmän. Oikeus-
apumaksun lähtökohtana on kynnysmaksu oikeusapua haettaessa. 
 
Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei hänellä ole varaa itse 
hankkia tarvitsemaansa apua, valtio maksaa oikeudenkäyntiavustajan palkkion joko kokonaan tai osittain asian-
osaisen käyttövaroista riippuen. Oikeusapua voi saada korvauksetta tai omavastuuosuutta vastaan enintään sadal-
ta tunnilta asiaa kohti. Tuomioistuin voi kuitenkin erityistilanteissa antaa luvan tämän rajan ylittämiseen. Lisäksi 
oikeusavun saaja vapautuu viranomaisten asiakirjamaksuista sekä mahdollisista tulkkaus- ja käännöskuluista. 
 
Oikeusaputoimiston antaessa oikeudellista apua täyttä korvausta vastaan palkkiolaskutuksen perusteena on asi-
anajopalvelujen käypä hinta toimiston sijaintipaikkakunnalla. Täysi korvaus ei tällöin välttämättä tarkoita sitä, 
että suoritteesta perittävällä maksulla voidaan kattaa kaikki suoritteen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. 
Valtion oikeusaputoimistoista annetun lain säännökset ovat täyden korvauksen osalta lisäksi rajoittavampia ver-
rattuna maksuperustelain tarkoittamaan liiketaloudelliseen toimintaan, sillä täyden korvauksen asiakkaiden pal-
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velu on vain tietyissä tapauksissa sallittua ja palvelua ei ole mahdollista markkinoida tai käydä sitä koskevaa 
hintakilpailua. 

25.2.3 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

25.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Oikeusaputoimistojen maksullisen toiminnan kustannuslaskenta toteutetaan oikeusministeriön toimintolaskenta-
järjestelmällä. Vuonna 2004 työajanseurannassa on mukana 16 oikeusaputoimistoa. Näiden virastojen osuus 
oikeusaputoimistojen henkilötyövuosista on 31 %. Oikeusministeriön päätöksen mukaan työajanseuranta laaje-
nee koskemaan kaikkia oikeusaputoimistoja vuoden 2005 alusta lukien. 

25.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Oikeusapulain mukaan vähäisestä oikeudellisesta neuvosta ei peritä oikeusapumaksua eikä omavastuuosuutta. 
Asiakkaan taloudellisen aseman perusteella oikeusapua annetaan korvauksetta. 
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26 ULOSOTTOLAITOS 

26.1 Toiminta 

Ulosotossa on tavallisimmin kysymys rahasaatavien perinnästä. Ulosotolla on läheiset yhteydet oikeudenkäyn-
tiin, jossa tutkitaan velkojan saatavan oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos oikeuden 
tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Tietyt saatavat, lähinnä verot ja julkiset 
maksut, voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä.  
 
Ulosottoviranomaisen tehtävänä on valvoa sekä velkojan että velallisen etua. Ulosottoviranomaiset pyrkivät 
siihen, että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti maksukehotuksella. Jos maksua ei saada, tehdään palkan, 
eläkkeen, elinkeinotulon tai muun omaisuuden ulosmittaus. Ulosmitattu omaisuus voidaan myydä pakkohuuto-
kaupalla.  
 
Ulosottoviranomaisten tehtäviin kuuluvat myös muun muassa häätöjen, tuomioistuinten määräämien turvaamis-
toimien sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpano. 

26.2 Maksullinen toiminta 

26.2.1 Maksujen määräytymisperusteet 

Ulosottoviranomaisten maksullisten suoritteiden hinnoitteluperusteista on säädetty laissa ulosottomaksuista 
(34/1995) sekä vastaavassa asetuksessa (35/1995), joiden mukaan peritään rahasaatavan täytäntöönpanossa ulos-
ottomaksuina taulukkomaksuja, tilitysmaksuja, käsittelymaksuja ja myyntimaksuja. Muussa täytäntöönpanossa 
maksuna on täytäntöönpanomaksu. Pyynnöstä erikseen annetuista todistuksista ja muista toimituskirjoista peri-
tään todistus- tai jäljennösmaksu. 
 
Ulosottomiehen haastemiehenä asianosaisen pyynnöstä suorittamasta tiedoksiannosta perittävästä toimitusmak-
susta säädetään tuomioistuinmaksuasetuksessa (774/1993). Maakaaren (540/92) nojalla annetulla kaupanvahvis-
taja-asetuksella (958/1996) säädetään kaupanvahvistuksista sekä niihin liittyvistä kulukorvauksista perittävistä 
maksuista. Ahvenanmaan maakunnanvouti voi toimia julkisena notaarina. Maksuperustelain (150/1992) mukai-
sella oikeusministeriön asetuksella (1210/2002) säädetään julkisen notaarin suoritteista perittävistä maksuista. 

26.2.2 Perustelut erityismaksulainsäädännölle 

Ulosottomaksulakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 191/1994 vp) ulosoton todetaan olevan oikeudelli-
selta luonteeltaan samanlaista kuin menettely tuomioistuimissa, joten yleisenä periaatteena on, että tappiopuoli 
kärsii kustannukset. Ulosottomaksuista vastaa pääsääntöisesti velallinen ja vasta toissijaisesti täytäntöönpanon 
hakija. Maksuperustelaki ei sovellu ulosottomaksujen perustaksi, koska kyseisessä yleislaissa maksuvelvollisuus 
asetetaan lähtökohtaisesti palvelusten pyytäjälle eli hakijalle. Ulosottomaksujen sääntely eri lailla on tarpeen 
myös siksi, että rahasaamisen perinnässä ulosottomaksu määräytyy saatavalle kertyneen rahamäärän perusteella. 
Laissa on lähdetty siitä tosiasiasta, että ulosotto on massamenettelyä ja että ulosottomaksujen perinnän täytyy 
olla käytännössä yksinkertaista, koska se ei saa vaikeuttaa eikä hidastaa varsinaista ulosottotoimintaa. Monimut-
kaiset ulosottomaksut lisäisivät ulosoton kustannuksia. 

26.2.3 Maksulliset suoritteet ja niiden hinnoitteluperusteet 

Ulosottomenettely rahasaatavien perinnässä ja siinä perittävät ulosottomaksut 
 
Rahasaatavat voidaan jaotella tuomion tai päätöksen nojalla täytäntöönpantaviin yksityisoikeudellisiin rahasaa-
taviin, ilman tuomiota tai päätöstä täytäntöönpantaviin rahasaataviin, elatusapusaataviin sekä sakkoihin ja mui-
hin valtiolle tuleviin rikosperusteisiin korvaussaataviin. 
 
Jos saatavaa, jonka perintä ulosottotoimin edellyttää tuomiota tai päätöstä, ei saada perityksi maksukehotuksin 
yksityisessä perinnässä, velkojan tulee halutessaan jatkaa perintää viedä asia käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Jollei 
velallinen suorita saatavaa, vaikka tuomioistuin on sen määrältään ja perusteeltaan vahvistanut, velkoja voi halu-
tessaan jatkaa perintää tekemällä hakemuksen ulosottoviranomaiselle. Lapselle tulevat elatusavut ovat ulosotto-
kelpoisia myös sosiaalihuollon viranomaisen vahvistaman sopimuksen perusteella. 
 
Verojen ja maksujen ulosottoperintää koskevan lain (367/1961) mukaan verot ja julkiset maksut saadaan periä 
ulosotossa ilman tuomiota tai päätöstä velkojan maksuunpanon perusteella. Maksuperustelaissa (150/1992) on 
säädetty, että valtion viranomaisten julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut voidaan periä veroulosot-
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tolainsäädännön järjestyksessä. Myös erityismaksulainsäädännössä on erityissäännöksiä, joiden mukaan saatavat 
ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä. 
 
Kun ulosottoasia tulee vireille ulosottoviranomaisessa, asia kirjataan ja sen täytäntöönpanon edellytykset tutki-
taan. Seuraava työvaihe on maksukehotuksen ja yhteydenottokehotuksen lähettäminen velalliselle. Mikäli velal-
linen on tuntematon, avustavan ulosottomiehen on selvitettävä velallisen osoite.  
 
Jos suoritusta ei tapahdu maksukehotuksen perusteella eikä velallinen sovi maksuohjelmasta, ulosottomies sel-
vittää, onko velallisella ulosmitattavaa tuloa tai muuta omaisuutta. Selvitys tapahtuu esimerkiksi verottajan, 
kansaneläkelaitoksen, työvoimaviranomaisten ja muiden rekistereiden avulla. Ulosmittauksen kohteita voivat 
olla velallisen palkka-, elinkeino- tai eläketulo tai velallisen muu omaisuus. Palkan ulosmittauksesta ulosotto-
mies lähettää velalliselle ennakkoilmoituksen ja työnantajalle maksukiellon. Maksukielto merkitsee kieltoa mak-
saa koko palkkaa velalliselle ja ulosmitatun osan tilittämisvelvoitetta ulosottomiehelle. 
 
Ulosmitattu irtain tai kiinteä omaisuus voidaan myydä julkisella pakkohuutokaupalla. Velalliselta kertyneet varat 
tilitetään velkojille.  
 
Rahasaamisen perimisestä velallisen on suoritettava taulukkomaksua kulloinkin perityn saamisen tai sen osan 
mukaan seuraavasti: 
 
Saaminen tai sen osa, euroa Taulukkomaksu, euroa 
 
enintään 67  7 
yli 67 mutta enintään 165 12 
yli 165 mutta enintään 335  25 
yli 335 mutta enintään 670  51 
yli 670 mutta enintään 1 680  76 
yli 1 680 mutta enintään 8 400  118 
yli 8 400  185 
 
Velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä tilitysmaksuna 0,5 prosenttia, kuitenkin 
enintään 200 euroa tilityskerralta. 
 
Jos täytäntöönpanoasia palautetaan ulosoton hakijalle rahasaatavan perimistä kohdanneen esteen vuoksi tai haki-
jan peruutettua hakemuksensa, hakijan on suoritettava käsittelymaksuna 6,80 euroa asialta tavallisessa ulosotossa 
ja 3,40 euroa asialta suppeassa ulosotossa. Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin 
passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosana 6,80 euroa asialta. Jos hakemus peruutetaan 
sen vuoksi, että saaminen ulosoton aikana on suoritettu muulle kuin ulosottoviranomaiselle, käsittelymaksu peri-
tään hakijalta, jollei suoritusta vastaavaa taulukkomaksua ole saatu perityksi velalliselta. 
 
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 kauppasum-
masta peritään myyntimaksuna 336 euroa. 
 
Muut täytäntöönpanoasiat ja niistä perittävät maksut 
 
Muita täytäntöönpanoasioita ovat muun muassa häätö, luovutus-, tekemis- tai kieltotuomion täytäntöönpano, 
turvaamistoimen täytäntöönpano, osamaksukauppalain mukainen takaisinotto ja tilitys, lapsen huoltoa ja tapaa-
misoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano sekä sakkojen ja muiden valtiolle tulevien rikosperusteisten 
saatavien täytäntöönpano. 
 
Kun esimerkiksi esineen myyjä hakee ulosottomieheltä osamaksukaupalla myymänsä esineen takaisinottoa, on 
ulosottomiehen ensin etsittävä ostaja ja takaisinoton kohteena oleva esine. Tämän jälkeen ulosottomiehen on 
tehtävä tilitys myyjän ja ostajan välillä. Jos esimerkiksi ostaja on ulosottomiehen tekemän tilityksen perusteella 
jäänyt velkaa myyjälle, on myyjällä oikeus saada saatavansa tilityksessä tehdyn pöytäkirjan, jos siitä ei ole vali-
tettu, nojalla ulosotetuksi niin kuin lainvoiman saaneen tuomion täytäntöönpanosta säädetään. 
 
Täytäntöönpanomaksuja peritään seuraavasti: 
1) häätö: 
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a) asuinhuoneisto 84 euroa; 
b) muu huoneisto tai tila 168 euroa; 
2) osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) mukainen virka-apu ja tilitys: 
a) 84 euroa, jos esineen tilitysarvo on enintään 840 euroa; 
b) 168 euroa, jos esineen tilitysarvo ylittää 840 euroa; 
3) muu täytäntöönpano 168 euroa. 
Täytäntöönpanomaksusta peritään kuitenkin vain puolet, jos asianosainen täyttää velvoitteen ennen kuin varsi-
naisiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään. Samoin täytäntöönpanomaksusta peritään vain puolet, jos hää-
dön hakija on huolehtinut ulosottomiehen kanssa erikseen sovituista häädettävän omaisuuteen kohdistuneista 
ulosottolain 6 a luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä. 
 
Todistus- ja jäljennösmaksu 
Eri tilauksesta annettavasta todistuksesta tai jäljennöksestä peritään todistusmaksu tai jäljennösmaksu seuraavas-
ti: 
1) todistus ulosottorekisteristä ja muu ulosottolaissa säädetty todistus 8,40 euroa ulosottoasialta; 
2) ulosottomiehen tietojen luovutus massaluovutuksena luottotietotoiminnan harjoittajalle 8,40 euroa ja lisäksi 
1,20 euroa henkilöltä; 
3) yksilöidyn asiakirjan jäljennöksestä ensimmäiseltä sivulta 0,80 euroa ja kultakin seuraavalta sivulta 0,50 euroa 
ja, jos asiakirjan tilaaja ei yksilöi asiakirjaa ja sitä pyydetään etsimään arkistosta, jäljennöksestä ensimmäiseltä 
sivulta 8,40 euroa ja kultakin seuraavalta sivulta 0,50 euroa. 
Jos todistus tai jäljennös lähetetään postiennakolla, peritään lisäksi 5,10 euron ylimääräinen todistus- tai jäljen-
nösmaksu.  

26.2.4 Maksullisen toiminnan laajuus 

Maksullisen toiminnan tuotot, 
euroa / vuosi 2000 2001 2002 2003 

Ulosottomaksutulot 40 733 539 42 281 545 45 628 071 47 419 642
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 40 857 059 42 418 956 45 750 175 47 533 114

26.3 Maksullisen toiminnan kustannuslaskenta 

Ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannuslaskenta toteutetaan oikeusministeriön toimintolaskentajär-
jestelmällä. Työajanseurantajärjestelmä on käytössä kahdessa ulosottovirastossa sekä kahdessa ulosotto-
osastossa. Näiden yksikköjen osuus ulosottolaitoksen henkilötyövuosista on noin 9,1 % ja kokonaiskustannuk-
sista noin 8,5 %. Ulosoton kokonaiskustannukset olivat vuonna 2003 81,5 miljoonaa euroa. 

26.4 Maksuttomat suoritteet ja maksuttomuusperusteet 

Ulosottomaksulain 5 §:ssä luetellaan täytäntöönpanotoimenpiteet, joista ei peritä maksuja. Maksuttomuus perus-
tuu oikeudenhoidollisiin ja sosiaalisiin syihin. 
 
Ulosottomaksua ei peritä: 
1) rangaistuksen, 
2) menettämisseuraamuksen, 
3) uhkasakon, 
4) elatusavun tai 
5) vahingonkorvauksen, jota joku on velvollinen suorittamaan lapselle vahingonkorvauslain (412/74) 5 luvun 4 
§:n perusteella, täytäntöönpanosta, eikä 
6) asioissa, joiden täytäntöönpano on laissa tai asetuksessa säädetty maksuttomaksi. 
Käsittelymaksua tai tilitysmaksua ei peritä asianomistajalta, jolle rikosasiassa on tuomittu maksettavaksi korva-
usta. 
Asetuksella voidaan säätää, että ulosottomaksua ei peritä, jos siihen on oikeudenhoitoon tai sosiaalisiin tarkoi-
tuksiin liittyen perusteltua syytä. 
 
Jos maksun periminen olisi kohtuutonta, asian käsitellyt ulosottomies voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei 
maksua peritä.  
 
Oikeus- ja verohallinnon viranomaiset sekä syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiset ovat vapaat ulosottomaksuista. 
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Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/96) mukaisesta 
täytäntöönpanosta ei peritä täytäntöönpanomaksua.  
 
Asianosaisille ilman eri tilausta annettavista asiakirjoista ei peritä maksua. Todistus on maksuton, kun se anne-
taan: 
1) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoitetun velkajärjestelyn tai velkajärjestelyä 
vastaavan sopimuksen taikka takaus- ja vakuusvastuun järjestelyn hakemista varten; 
2) talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (713/2000) tarkoitetulle talous- ja velkaneuvojalle. 
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Maksullista toimintaa koskevat säädökset 
(Viimeisin huomioon otettu muutos 997/2004) 
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Valtion maksuperustelaki (150/1992) 

(Viimeisin muutos 721/2000) 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
1 LUKU Yleiset säännökset 
1 § Lain soveltamisala 
Valtion viranomaisten suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista perittävien maksujen suuruuden yleisistä perus-
teista sekä maksujen muista perusteista säädetään tässä laissa. 
Tämä laki koskee tasavallan presidenttiä valtioneuvostossa tapahtuvan päätöksenteon osalta. 
Tämä laki koskee myös tasavallan presidentin, eduskunnan, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasia-
miehen kansliaa samoin kuin valtiontalouden tarkastusvirastoa. 
Tämä laki ei koske valtion liikelaitoksia eikä valtion rahastoja, ellei rahastoista toisin säädetä. Tämä laki ei koske 
myöskään virastoja ja laitoksia, joiden maksullinen toiminta on ennen tämän lain voimaantuloa lailla säädetty 
järjestettäväksi liikeperiaatteiden mukaan. 
2 § Lain suhde muihin säännöksiin 
Jos muulla lailla tai laissa olevan valtuutuksen nojalla annetaan tästä laista poikkeavia säännöksiä, noudatetaan 
niitä tämän lain sijasta. 
Tämän lain nojalla annettavalla asetuksella voidaan poiketa siitä, mitä eräiden vähäisten saatavien perimättä 
jättämisestä annetussa laissa (266/50) säädetään. 
3 § Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) valtion viranomaisen suoritteella virkatoimia, valtion tuottamia tavaroita ja palveluita sekä muuta toimintaa; 
sekä 
2) julkisoikeudellisella suoritteella valtion viranomaisen suoritetta, jonka kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen 
ja jonka tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus. 
 
2 LUKU Suoritteiden maksullisuuden ja maksujen suuruuden yleiset perusteet 
4 § Maksulliset suoritteet 
Seuraavat suoritteet tulee olla maksullisia, jollei suoritteen maksuttomuudelle ole perusteltua syytä: 
1) tavarat, jotka valtion viranomainen on tuottanut; 
2) palvelut, jotka on tuotettu tilauksesta tai muusta toimeksiannosta; 
3) päätökset, jotka on tehty hakemuksesta; 
4) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen; sekä 
5) muu toiminta, milloin suoritteen tuottaminen on seurausta vastaanottajan toimenpiteestä. 
Suoritteen tulee olla maksullinen etenkin silloin, kun myös muu kuin valtion viranomainen tuottaa sitä tai siihen 
verrattavaa suoritetta maksullisena tai kun suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan. 
5 § Maksuttomat suoritteet 
Seuraavat suoritteet tulee olla maksuttomia, jollei suoritteen maksullisuudelle ole erityistä syytä: 
1) suoritteet, joiden tuottamisen ei voida katsoa kohdistuvan suoranaisesti yksittäiseen henkilöön, yritykseen eikä 
muuten tarkoin rajattuun ryhmään; 
2) suoritteet, joiden tarkoituksena on toimeentulon turvaavan etuuden antaminen; sekä 
3) viranomaisen neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottaminen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia. 
6 § Julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut 
Julkisoikeudellisesta suoritteesta valtiolle perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta 
valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). 
Yhden tai useamman viranomaisen samanlaatuisista suoritteista voidaan määrätä samansuuruinen maksu silloin-
kin, kun suoritteen tuottamisesta aiheutuva kustannukset poikkeavat toisistaan. Tällaisen kiinteän maksun suu-
ruutta määrättäessä on otettava huomioon suoritteiden keskimääräinen kokonaiskustannus. 
Maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan peri-
mättä, jos siihen terveyden- ja sairaanhoitoon, muihin sosiaalisiin tarkoituksiin, oikeudenhoitoon, ympäristön-
suojeluun, koulutustoimintaan tai yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvistä tai näihin verrattavista syistä on perus-
teltua syytä. Erityisestä syystä maksu voidaan määrätä tietyltä ryhmältä perittäväksi suoritteen omakustannusar-
voa alempana tai jättää kokonaan perimättä. Erityisestä syystä maksu, joka muuten määrättäisiin suoritteen oma-
kustannusarvoa vastaavaksi, saadaan määrätä tätä korkeammaksi. 
Silloin kun suoritteesta määrätään perittäväksi maksu, peritään vastaava maksu myös valtion viranomaiselta, 
jollei muuhun menettelyyn ole erityistä syytä. 
Suoritetta tuottavan viranomaisen asiana on huolehtia siitä, ettei suoritteen tuottamisesta aiheudu enempää kus-
tannuksia kuin, mitä suoritteen tarkoituksenmukainen laatutaso edellyttää. 
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7 § Muiden suoritteiden hinnat 
Viranomaisen muiden kuin 6 §:ssä tarkoitettujen suoritteiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein. 
Valtion talousarviossa voidaan osoittaa määräraha liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden hintojen 
alentamiseksi. 
Jos viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus 1 momentissa tarkoitetun suoritteen tuottamiseen, saadaan suo-
ritteesta perittävä hinta määrätä myös niin, että se vastaa suoritteen omakustannusarvoa. 
Jos viranomainen tuottaa suoritteita määräävässä markkina-asemassa, on suoritteiden hinnoittelussa otettava 
huomioon kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat 
säännökset. 
 
3 LUKU Toimivalta maksuista päätettäessä 
8 § Asetuksella säädettävät asiat ja ministeriön toimivalta 
Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon päätösten maksullisuudesta sekä siitä, mistä päätöksestä 
maksu määrätään omakustannusarvon perusteella ja mitkä hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, säädetään 
asetuksella. Asetuksella säädetään myös 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuista kiinteistä maksuista sekä mistä pää-
töksestä, millä 6 §:n 3 tai 4 momentissa sanotulla perusteella ja miten maksun suuruus voidaan määrätä päätök-
sen omakustannusarvosta poiketen. Muissa näitä maksuja koskevissa asioissa toimivalta on asianomaisella mi-
nisteriöllä. Ministeriöllä tarkoitetaan tässä laissa myös valtioneuvoston kansliaa. 
Asianomainen ministeriö päättää, mitkä ministeriön ja hallinnonalan muiden viranomaisten suoritteet tai suorite-
ryhmät ovat maksullisia ja mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä maksu määrätään omakustannusarvon perusteel-
la sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. 
Ministeriö päättää 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa myös 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuista kiinteistä 
maksuista sekä mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä, millä 6 §:n 3 tai 4 momentissa sanotulla perusteella ja 
miten maksun suuruus voidaan määrätä suoritteen omakustannusarvosta poiketen. 
Milloin ministeriön ratkaisuvaltaan muutoin kuuluva asia saatetaan valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi, 
päätöksen maksullisuus ja siitä perittävän maksun suuruus määräytyy 1 momentista poiketen sen mukaisesti kuin 
kysymyksessä olisi ministeriön päätös. 
9 § Viranomaisen toimivalta 
Muissa kuin 8 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa toimivalta maksuja ja suoritteiden hinnoittelua koskevissa asioissa 
on asianomaisella viranomaisella. 
10 § Erityiset virastot ja laitokset 
Eduskunnan, tasavallan presidentin, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliat, valtionta-
louden tarkastusvirasto, oikeuskanslerinvirasto sekä Suomen Pankki ja kansaneläkelaitos määräävät itse mak-
suistaan. 
 
4 LUKU Erinäiset säännökset 
11 § Maksujen perintä 
Maksu 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään. 
Perittäessä saatavia 7 §:ssä tarkoitetuista muista suoritteista noudatetaan, mitä yksityisoikeudellisten saatavien 
perinnästä säädetään. 
11 a § Maksun määrääminen 
Maksun määräämistä koskevasta tositteesta tai muusta asiakirjasta on käytävä ilmi säännökset, joihin maksu 
perustuu. Jos maksun määrääminen perustuu julkisoikeudellisen suoritteen osalta erityiseen laskelmaan, on las-
kelma liitettävä mukaan. 
Maksun määräämisessä todettu virhe voidaan korjata noudattaen vastaavasti, mitä hallintomenettelylaissa 
(598/1982) säädetään asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta. 
Julkisoikeudellista suoritetta koskevan maksun määräämisen yhteydessä on maksun määränneen viranomaisen 
annettava ohjeet 11 b §:ssä tarkoitetun oikaisukeinon käyttämisestä. 
11 b § Maksua koskeva muutoksenhaku 
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun 
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuu-
kauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea valittamalla 
muutosta siltä [lääninoikeudelta], jonka tuomiopiirissä maksun määrännyt viranomainen sijaitsee. Valitusaika on 
30 päivää luettuna siitä, kun valittaja on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. [Lääninoi-
keuden] päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. 
Lain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa. 
12 § Tarkemmat säännökset 
Tarkempia säännöksiä omakustannusarvoon kuuluvista kustannuksista, maksun viivästyessä perittävästä viiväs-
tyskorosta, sen sijasta perittävästä viivästysmaksusta, maksuajasta ja maksuajalle määrättävästä korosta, enna-



 

 

56

kosta, vakuuksista, saamisen perimättä jättämisestä ja muista perintää koskevista seikoista sekä muusta lain 
täytäntöönpanosta voidaan, ottaen huomioon mitä 10 §:ssä säädetään, antaa asetuksella. 
12 a § Yleisohjausvaltuus 
Valtion maksuperustelain yhdenmukaiseksi soveltamiseksi valtiovarainministeriö voi antaa ohjeita suoritteiden 
maksullistamiseen sekä hinnoitteluun sovellettavista yleisistä periaatteista samoin kuin muistakin valtion maksu-
perustelain yleiseen hallinnointiin liittyvistä menettelytavoista. 
 
5 LUKU Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
13 § Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992. 
Tällä lailla kumotaan: 
1) 29 päivänä joulukuuta 1973 annettu valtion maksuperustelaki (980/73); sekä 
2) eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista 17 päivänä loka-
kuuta 1942 annettu laki (806/42) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
14 § Siirtymäsäännökset 
Kumottavien lakien nojalla annetut asetukset jäävät voimaan 31 päivään joulukuuta 1993 saakka, jollei niitä 
erikseen tätä ennen kumota. 
Jos muussa lainsäädännössä viitataan tällä lailla kumottaviin lakeihin, viittauksen on katsottava tarkoittavan tätä 
lakia. 
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Valtion maksuperusteasetus (211/1992) 

(Viimeisin muutos 1254/2001) 
 
Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain 
(150/92) 12 §:n nojalla: 
 
Suoritteen omakustannusarvo 
1 § 
Suoritteen omakustannusarvoon eli suoritteen tuottamisesta aiheutuneisiin kokonaiskustannuksiin luetaan suorit-
teen tuottamisesta aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi suoritteen tuottamisen aiheuttama osuus hallinto-, toi-
mitila- ja pääomakustannuksista sekä muista valtion viranomaisen yhteiskustannuksista. Mikäli suoritteen tuot-
tamiseen osallistuu myös muita valtion viranomaisia, luetaan myös näille aiheutuvat edellä mainitut kustannuk-
set suoritteen tuottamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. 
Suoritteen omakustannusarvon laskemisesta voi valtiokonttori antaa tarkempia ohjeita. 
 
Julkisoikeudellisten suoritteiden maksujen perintä 
2 § 
Maksut on perittävä suoritteen tilauksen yhteydessä, suoritetta luovutettaessa tai välittömästi suoritteen tuottami-
sen jälkeen tapahtuvana laskutuksena. 
3 § 
Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen tilaajalle tai suoritteen vas-
taanottajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle tai vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä 
sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. 
Kun kysymyksessä on maksun periminen ulkomailta, tulee maksu vaatia suoritettavaksi olosuhteet huomioon 
ottaen mahdollisimman pian laskun toimittamisen jälkeen. 
Jollei valtiolle perittävää maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, on viranomaisen ryhdyttävä tarpeellisiin toi-
menpiteisiin maksun saamiseksi. Maksamattomalle määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 
momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä 5 euron suuruisen 
viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. 
4 § 
Valtion viranomaisen on maksun perinnässä otettava huomioon perimisestä valtiolle aiheutuvat kustannukset ja 
perimisen todennäköinen onnistuminen. Viranomainen voi tarvittaessa valtion kokonaisetu huomioon ottaen 
luopua vähäisen maksun perimisestä. 
5 § 
Viranomainen voi myöntää maksuaikaa. Maksuaikaa ei yleensä tule myöntää yli vuodeksi. Maksuajasta ja sen 
ehdoista on sovittava kirjallisesti. Maksuajalta peritään vuotuista korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun kor-
kokannan mukaista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. 
Viranomainen voi edellyttää maksun suorittamista osittain tai kokonaan ennakkoon taikka vaatia vakuutta. Va-
kuus voidaan edellyttää myös silloin, kun viranomainen antaa maksuaikaa. Vakuudeksi saadaan pääsääntöisesti 
hyväksyä vain rahatalletus taikka raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. 
 
Erinäisiä säännöksiä 
6 § 
Sen lisäksi mitä valtion maksuperustelain (150/92) 11 §:n 2 momentissa säädetään, noudatetaan lain 7 §:ssä 
tarkoitettujen suoritteiden saatavien perinnässä korkolakia (633/82). 
7 § 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992. 
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 



 

 

58

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteis-
ta perittävistä maksuista (1348/2003) 

 
Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperuste-
lain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994: 
 
1 § Soveltamisala 
Tässä asetuksessa säädetään oikeusministeriön, Rikosseuraamusviraston, Valtakunnansyyttäjänviraston, Kon-
kurssiasiamiehen toimiston, tietosuojalautakunnan, Tietosuojavaltuutetun toimiston, Oikeuspoliittisen tutkimus-
laitoksen, Oikeusrekisterikeskuksen, Onnettomuustutkintakeskuksen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä 
toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, valtion vaaliviranomaisten sekä Vankeinhoidon koulutuskes-
kuksen suoritteiden maksuperusteista ja maksuista. 
Tämä asetus koskee myös Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen suoritteita, jollei niistä erikseen 
muuta säädetä. 
Julkisen kaupanvahvistajan suoritteista perittävistä maksuista säädetään erikseen. 
2 § Julkisoikeudelliset suoritteet 
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista 1 §:ssä mainitut viranomaiset 
perivät tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän maksun, ovat: 
1) pyynnöstä annettava todistus, ote tai oikeaksi todistettu jäljennös; 
2) pyynnöstä tai hakemuksesta annettava päätös tai lupa; 
3) luettelo lainhuuto-, kiinnitys- tai saantorekisteristä; 
4) ilmoitus liikennerikoksesta. 
3 § Liiketaloudelliset suoritteet 
Liiketaloudellisia suoritteita, jotka tämän asetuksen 1 §:ssä mainitut viranomaiset hinnoittelevat valtion maksu-
perustelain 7 §:n mukaisesti, ovat: 
1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, Euroopan yhteisöille suoritettavat käännöspalvelut, julkaisut, 
lomakkeet, tilaukseen tai pyyntöön perustuvat tutkimukset, ilmoitukset ja selvitykset sekä tuotettujen menetelmi-
en, välineiden, tietojärjestelmien ja tietokantojen myynti tai käyttöoikeuden luovuttaminen; 
2) oikeaksi todistamattomat jäljennökset asiakirjoista sekä telekopiona tai sähköisessä muodossa toimitetut asia-
kirjajäljennökset; 
3) rikosrekisterilain (770/93) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot; 
4) vaalitietojärjestelmästä muuhun tarkoitukseen kuin vaalien toimeenpanoon annettavat tiedot; 
5) palvelussuhteeseen liittyvät luettelot; 
6) puhelinneuvontaa varten perustettu neuvontapalvelu; 
7) oikeushallinnon tietojärjestelmien konekielisistä rekistereistä luovutettavat tiedot; 
8) Vankeinhoidon koulutuskeskuksen myymät majoituspalvelut; 
9) vankien toiminnoissa tuotetut suoritteet sekä vankeinhoitolaitoksen sairaaloissa suoritettavat mielentilatutki-
mukset; 
10) ateriakorvaukset vankeinhoitolaitoksen henkilöstöltä ja vierailijoilta. Korvausta ei peritä ruoasta ja majoituk-
sesta vangin omaiselta tai muulta läheiseltä ihmiseltä, silloin kun laitoksessa käynti liittyy vangin rangaistusajan 
käyttöä koskevan yksilöllisen suunnitelman toteutukseen. Rikosseuraamusvirasto päättää maksuttomuuden tar-
kemmista perusteista. 
4 § Hinnoittelu laitosmyymälöissä 
Vankeinhoitolaitoksen laitosmyymälöissä peritään tuotteista niiden hankintahinta lisättynä rahti- ja muilla vas-
taavilla menoilla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää hankintahintojen perusteella vahvistettua vakiohintaa. Jos 
viranomainen on vahvistanut tuotteen myyntihinnan, peritään tämä hinta. 
5 § Voimaantulo 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006. 
Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003 
 
 
Oikeusministeri  
Johannes Koskinen 
 
 
Hallitussihteeri  
Olli Muttilainen 
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Liite 
 
MAKSUTAULUKKO 
 
oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten julkisoikeudellisista suoritteista 
 
  suorite 

  
maksu 

1. rikosrekisterilain (770/1993, muut. 1093/1999) 4a ja 5 §:n perus-
teella luovutettavat tiedot 
- otteella 
- ulkomaille lähetettävällä otteella 
- listamuodossa 

 
 
9,20 euroa/ote 
16,60 euroa/ote 
0,60 euroa/henkilö 

2. muu todistus tai ote 9,20 euroa 
3. oikeaksi todistettu jäljennös 1,10 euroa/sivu 
4. poikkeuslupa avioliittoon menemistä varten 46,00 euroa 
5. tietosuojalautakunnan päätös, jolla asia on 

- hylätty tai jätetty tutkimatta 
- hyväksytty 

 
55,00 euroa 
130,00 euroa 

6. muu päätös 9,20 euroa 
7. lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä 

verotusta tai väestökirjanpitoa varten toimitettava luettelo  
 
0,32 euroa/kiinteistö 

8. ilmoitus liikennerikosta koskevasta päätöksestä 
ajokorttirekisteriä pitävälle viranomaiselle 
- asiakirjan jäljennöksenä 
- tietoliikennepalveluna 

 
 
0,95 euroa/sivu 
0,03 euroa/päätös 
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Oikeusministeriön päätös ministeriössä noudatettavista liiketaloudellisten suoritteiden hinnoista 
(4371/01/2001 OM) 
 
Asia Oikeusministeriön eräiden liiketaloudellisten suoritteiden hinnat 
 
Toimivalta Valtion maksuperustelaki 9 § (150/1992), oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden 

hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 3 § (1159/2001). 
 
Päätös Oikeusministeriö päätti, että oikeusministeriön eräistä liiketaloudellisista suoritteista peritään 

oheisen taulukon mukaiset hinnat. 
 
 
 
Tämä päätös tulee voimaan 1. päivänä helmikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2003. Tällä päätöksellä kumotaan oikeusministeriön päätös 28.2.1996 (826/01/96 
OM). 

 
 
 Oikeusministeri Johannes Koskinen 
 
 
 Hallitussihteeri Olli Muttilainen 
 
 
Liite 
  
HINNASTO 
oikeusministeriön eräistä liiketaloudellisista suoritteista 
 
A. PYSYVÄSTI HINNOITELLUT SUORITTEET 
 
suorite veroton hinta ALV 22  %verollinen hinta 
 
1) oikeaksi todistamaton 
asiakirjajäljennös: 
- ensimmäinen sivu 0,97 € / sivu 0,21 € 1,18 € / sivu 
- seuraavat sivut samasta 
asiakirjasta 0,41 € / sivu 0,09 € 0,50 € / sivu 
- seuraavat kopiot 
samasta asiakirjasta 0,14 € / sivu 0,03 € 0,17 € / sivu 
 
2) asiakirjajäljennös 
telekopiona 1,38 € / sivu 0,30 €  1,68 € / sivu 
 
3) luettelot: 
 
- vaalitietojärjestelmästä 0,49 € / henkilö 0,11 € 0,60 € / henkilö 
- henkilörekistereistä 0,49 € / henkilö 0,11 € 0,60 € / henkilö 
- lisäksi peritään tietojenkäsittelyä varten ostettujen palvelujen kustannukset. 
 
4) kohtien 1-3 suoritteista peritään lisäksi postitse toimitettaessa lähetysmaksua 1,38 € / lähetys + ALV 0,30 € eli 
yhteensä 1,68 € sekä postikulut. 
 
B. MUU SUORITTEIDEN HINNOITTELU 
 
Muut liiketaloudelliset suoritteet hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Hinnoittelussa otetaan huomioon suoritteen 
tuottamisesta aiheutuneet kokonaiskustannukset sekä kilpailu-, kysyntä- ja kannattavuusnäkökohdat. 
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Päätös Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen maksuista 

 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtaja on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain 
(150/92) ja oikeusministeriön 30 päivänä marraskuuta 2001 oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivi-
en viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista antaman asetuksen perusteella päättänyt: 
 
1 § 
 
Valo- ja telekopiot 
 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toimittamista todistuksista, otteista ja muista oikeaksi todistetuista jäljennök-
sistä peritään oikeusministeriön 30 päivänä marraskuuta 2001 antamassa asetuksessa määrätty maksu. 
Muista Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toimittamista valo- ja telekopioista peritään 0,50 euroa sivulta, kui-
tenkin vähintään 5,05 euroa. 
 
2 § 
 
Julkaisut 
 
Tutkimuslaitoksen myymistä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisusarjassa ilmestyneistä julkaisuista peri-
tään 16,80 euroa ja tutkimustiedonantoja –sarjan julkaisuista 8,40 euroa kappaleelta. Atk-tallenteina tai sähköi-
sen tiedonsiirron välityksellä toimitetut julkaisut hinnoitellaan painettujen julkaisujen maksuja koskevien peri-
aatteiden mukaisesti. Postitus- ja käsittelykulut sisältyvät hintoihin. 
Näistä hinnoista voidaan poiketa, jos kyseessä on yhteistyöjulkaisu, poikkeuksellisen laaja julkaisu, taio jos 
julkaisuja myydään jälleenmyyjille taikka suurehko erä samalle ostajalle. 
Oikeuspoliittista tutkimusta harjoittavalle laitokselle tai yksittäisille tutkijoille, yhteistyökumppaneille, oikeuspo-
litiikan vaikuttajille, kirjastoille sekä tiedotusvälineille julkaisuja voidaan harkinnan mukaan antaa maksutta, 
mikäli tämän voidaan katsoa tukevan tutkimuslaitoksen toimintaa. Maksu voidaan jättää perimättä myös julkai-
sujen vaihtoa koskevan sopimuksen perusteella. Julkaisun kullekin tekijälle annetaan 10 maksutonta kappaletta. 
 
3 § 
 
Voimaantulo 
 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Sillä kumotaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 
johtajan 5.12.1996 antama päätös OPTL:n maksuista. 
 
Helsingissä 18.12.2001 
 
Johtaja 
Tapio Lappi-Seppälä 
 
Erikoistutkija 
Risto Jaakkola 
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Päätös Oikeusrekisterikeskuksen liiketaloudellisista suoritteista (Dno 47/1/04) 

 
 
 
Valtion maksuperustelain (150/92) 9 §:n sekä oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomais-
ten suoritteista perittävistä maksuista annetun oikeusministeriön asetuksen (1348/03) 3 §:n nojalla Oikeusrekiste-
rikeskus vahvistaa jäljempänä mainittujen liiketaloudellisten suoritteiden maksut. 
Oikeusrekisterikeskuksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suoritteista peritään jäljempänä mainittu 
kiinteä maksu tai näiden sijasta erikseen mainituin perustein määräytyvä maksu. 
 
1 § Yksityisoikeudelliset rekisterit 
 
Konekielisten rekisterien tiedoista peritään käyttäjältä yhden henkilön tai asian sisältävältä tulosteelta maksu 
seuraavasti: 
 

 Veroton hinta 
euroa 

ALV 22 % Verollinen hinta 
euroa 

ORAE avioehtoasiainrekisteri 0,67 0,15 0,82 
ORLA lahjoitusasiainrekisteri 0,67 0,15 0,82 
ORKV kaupanvahvistajarekisteri 0,67 0,15 0,82 
ORVJ velkajärjestelyrekisteri 1,51 0,33 1,84 
ORKY konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri 1,51 0,33 1,84 
ORLV liiketoimintakieltorekisteri 1,51 0,33 1,84 
Rekistereiden käyttäjältä peritään lisäksi 
maksuna hakukomennolta 

0,42 0,09 0,51 

 
Erikseen järjestettävässä palvelussa, jossa asiakkaalle luovutetaan ainoastaan tieto siitä, onko konkurssi- ja yri-
tyssaneerausrekisterissä velallista koskevia tietoja, maksuna peritään 0,60 euroa ja lisäksi arvonlisäveroa 0,13 
euroa eli verollinen hinta yhteensä 0,73 euroa. 
 
2 § Tietojen massaluovutus yksityisoikeudellisista rekistereistä 
 
Rekisterien tiedoista laadittavasta luettelosta tai yhdellä kerralla tapahtuvasta useita henkilöitä tai asioita käsittä-
västä konekielisestä luovutuksesta peritään luovutuksen saajalta maksu luovutukseen sisältyvästä henkilöstä tai 
asiasta jokaiselta luovutuskerralta erikseen seuraavasti: 
 

 Veroton hinta 
euroa 

ALV 22 % Verollinen hinta 
euroa 

ORAE avioehtoasiainrekisteri 2,53 0,56 3,09 
ORLA lahjoitusasiainrekisteri 2,53 0,56 3,09 
ORKV kaupanvahvistajarekisteri 2,53 0,56 3,09 
ORVJ velkajärjestelyrekisteri 4,21 0,93 5,14 
ORKY konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri 3,37 0,74 4,11 

 
Kun tiedot luovutetaan luettelona, tiedon luovuttaja on oikeutettu perimään lisäksi tulostustyön arvon ja tuloste-
paperin hinnan. 
 
3 § Omien tietojen tarkastusoikeuden käyttäminen 
 
Kun yksityinen henkilö tai yhteisö käyttää henkilötietolain tai rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukaista omi-
en tietojen tarkastusoikeutta, luovutettavista tiedoista peritään 4,83 euron määräinen maksu ja lisäksi arvon-
lisäveroa 1,06 euroa eli yhteensä 5,89 euroa, jos edellisestä tarkastuskerrasta on kulunut vähemmän kuin yksi 
vuosi. 
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4 § Kopiointi ja toimitusmaksut 
 

 Veroton hinta 
euroa 

ALV 22 % Verollinen hinta 
euroa 

Asiakirjan oikeaksi todistamaton jäljennös / 
ensimmäinen sivu 

0,97 0,21 1,18 

kukin seuraava sivu 0,41 0,09 0,50 
seuraavista kopioista samaa sivua 0,14 0,03 0,17 
telekopiona lähetettävä tuloste/sivu 1,38 0,30 1,68 

 
Lisäksi peritään postituskulut. 
 
5 § Muut suoritteet 
 
Koulutuspalvelut hinnoitellaan kurssikohtaisesti. 
 
Julkaisut hinnoitellaan tuotekohtaisesti. 
 
Tieteellistä tutkimusta tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten tehtävä tietojen hakemiseen ja luovuttamiseen liit-
tyvä henkilötyö 42,05 euroa/tunti + ALV 22 %. 
 
6 § Maksuttomat tiedot 
 
Oikeusministeriön hallinnonalan viranomaisilta ei peritä tässä maksutaulukossa vahvistettuja maksuja. 
 
7 § Maksujen periminen 
 
Maksu on suoritettava heti suoritteen luovuttamisen yhteydessä tai 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimi-
tettu suoritteen saajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi maksuvelvolliselle seitsemäntenä päivänä 
sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Jos laskua ei makseta viimeistään eräpäivänä, peritään 
säädösten mukainen viivästyskorko ja valtiolle mahdollisesti aiheutuvat perimiskustannukset. Alle 3,36 euron 
viivästyskorkoa ei peritä. Suoritteesta voidaan periä ennakkomaksua. 
 
Tässä päätöksessä edellä 1 ja 2 §:ssä mainitut maksut perii se, jonka Oikeusrekisterikeskus on oikeuttanut luo-
vuttamaan tiedot käyttäjälle. 
 
 
 
 
 
 Oikeusrekisterikeskuksessa 26.2.2004 
 
 
 
 
 
 Johtaja  Ritva-Liisa Raatikainen 
 
 
 
 
 
 Apulaisjohtaja  Tauno Aalto 
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Vankeinhoitolaitoksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelu (3/011/2000) 

 
Oikeusministeriön määräys nro 3/011/2000 
Vankeinhoito-osasto 6.3.2000 
 
Asia: Vankeinhoitolaitoksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelu 
Toimivalta: Laki rangaistusten täytäntöönpanosta, 3. luku, Vankeinhoitoasetus, 5. luku, Valtion maksuperustela-
ki (150/92) 9§, oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten 
suoritteista perittävistä maksuista (1369/93 ja 122/96) 5§. 
Voimassaoloaika: 1.4.2000 lukien toistaiseksi 
Kumotaan: Määräys 13/011/94 
 
VANKEINHOITOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLISTEN SUORITTEIDEN HINNOITTELU 
 
Soveltamisalue 
Tämä määräys kattaa muiden vankeinhoitolaitoksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelun paitsi palvelus-
suhdeasuntojen vuokrien hinnoittelun. Palvelussuhdeasuntojen vuokrien hinnoittelusta määrätään erikseen. 
 
Yleiset tavoitteet 
Vankien toimintojen tavoitteet määritellään ensisijaisesti rangaistusten täytäntöönpanosta säädetyssä laissa sekä 
vankeinhoitoasetuksessa. Toiminnalle asetettavat taloudelliset tavoitteet tulee asettaa siten, että ne eivät ole risti-
riidassa edellä mainituissa laeissa asetettujen sisällöllisten tavoitteiden kanssa. 
Maksuperustelain mukaan vankeinhoitolaitoksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta päätetään liiketa-
loudellisin perustein ja hinnoittelua tarkastellaan kannattavuusvaatimuksen näkökulmasta. Kannattavuusvaati-
mus tarkoittaa sitä, että tuotoilla tulee kattaa vähintään toiminnasta aiheutuvat kustannukset ja toimintaan oman 
pääoman ehdoin sijoitetulle pääomalle asetettava tuottovaade. Liiketaloudellisin perustein toteutettavassa hin-
noittelussa otetaan kustannusten ohella huomioon myös suoritteiden kysyntä ja kilpailutilanne sekä vankien 
toiminnan vankeinhoidolliset tavoitteet. 
 
Tarkastelutaso 
Kannattavuusvaatimusta tarkastellaan vankilakohtaisesti. Suoritteet voidaan hinnoitella joustavasti kulloisenkin 
tilanteen edellyttämän harkinnan mukaan, kunhan toiminta hoidetaan kokonaisuudessaan vankilakohtaisesti 
kannattavuusvaatimuksen mukaisesti. 
 
Hintatuki 
Mikäli tuotettujen suoritteiden myyntituloilla ei kyetä kattamaan kaikkia maksullisesta toiminnasta aiheutuvia 
menoja, voidaan toimintaa tukea ja hintoja alentaa talousarvioon otettavalla määrärahalla. Talousarvioon otettava 
hintatuki määritellään kuten valtion talousarviosta erikseen säädetään. 
 
VANKIEN TOIMINNOISSA TUOTETUT SUORITTEET 
 
Kustannusten kohdentaminen maksulliselle toiminnalle 
 
Erilliskustannukset 
Erilliskustannuksia ovat yksinomaan vankien suoritteita tuottavasta toiminnasta aiheutuvat aine- ja tarvikekus-
tannukset, ostettavat palvelut, suoritteiden markkinointikustannukset, tuotantoprosessin energiakustannukset, 
vankien työrahat ja vankipalkat, henkilökunnan maksulliselle toiminnalle kohdistettavat palkkakustannukset 
sekä työtoiminnan aiheuttamat erikseen kohdistettavissa olevat koneiden ja laitteiden sekä vaihto-omaisuuden 
pääomakustannukset ja muut erilliskustannukset. 
 
Aine- ja tarvikekustannukset, ostettavista palveluista aiheutuvat kustannukset, markkinointikustannukset, proses-
sin energiakustannukset, vankien työrahat ja vankipalkat kohdistetaan maksulliselle toiminnalle sellaisenaan 
toteutuneen mukaisesti. 
 
Vankien toiminnoissa työskentelevän henkilökunnan työpanoksesta vain osa on katsottava maksulliseen toimin-
taan kuuluvaksi. Muu kuin maksullisen toiminnan osuus henkilökunnan työpanoksesta katsotaan vankeinhoidol-
liseksi valvonta- ja ohjaustyöksi, jota vastaavaa osuutta ei huomioida maksullisen toiminnan erilliskustannuksi-
na. 
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Henkilökunnan palkkauskustannusten kohdentamiseksi vankien maksuperustelain mukaisesti hinnoiteltava työ-
toiminta jaetaan valmentavaksi ja tuotannolliseksi työksi. Vankeinhoito-osasto vahvistaa valmentavat ja tuotan-
nolliset työpisteet osatoimintokohtaisesti. 
 
Tuotannollisessa työssä henkilökunnan palkkausmenoista kohdistetaan maksullisen toiminnan erilliskustannuk-
siksi 50 prosenttia. Valmentavassa työssä henkilökunnan palkkausmenot ovat kokonaisuudessaan vankeinhoi-
dosta aiheutuvia valvonta- ja ohjauskustannuksia, joita ei kohdisteta maksulliselle toiminnalle. 
 
Erikseen kohdennettavina pääomakustannuksina otetaan hinnoittelussa ja kannattavuusvaatimuksen määrittelys-
sä huomioon maksulliseen toimintaan sitoutuvan käyttöomaisuuden poistot sekä sitoutuvan pääoman korko. 
Vaihto-omaisuuteen sitoutuvalle pääomalle lasketaan vuosittain vahvistettava korko. 
 
Yhteiskustannukset 
Erilliskustannusten lisäksi maksulliselle toiminnalle kohdistetaan osuus yhteisistä hallintokustannuksista sekä 
osuus maksullisen toiminnan toimitilakustannuksista. Yhteiskustannukset kohdistetaan maksulliselle toiminnalle 
samoin periaattein kuin henkilökunnan palkkausmenot: Tuotannollisessa työssä yhteiskustannuksista kohdiste-
taan maksulliselle toiminnalle 50 prosenttia. Valmentavassa työssä yhteiskustannukset tulkitaan kokonaisuudes-
saan vankeinhoidosta aiheutuviksi kustannuksiksi, joita ei kohdisteta maksulliselle toiminnalle. 
 
Vankien maksullisia suoritteita tuottavalle toiminnalle kohdennettavat talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon kus-
tannukset määritellään todetun ja perustellun työpanoksen kohdentumisen mukaisesti. Henkilöstö- ja yleishallin-
non kustannukset voidaan kohdentaa myös henkilökuntamäärän tai henkilöstökustannusten perusteella. 
 
Toimitilakustannukset kohdennetaan käytössä olevan huonepinta-alan perusteella. Kohdistettavat toimitilakus-
tannukset tulee määritellä siten, että kustannuksiin sisällytetään kaikki käyttö- ja hoitokustannukset, rakennusten 
poistot sekä rakennuksiin sitoutuvan pääoman vuosittain vahvistettava korko. 
 
Tuotteen hinnoittelulaskelma 
Vaikka hinnoittelun toteutumista viime kädessä tarkastellaankin kannattavuusvaatimuksen perusteella, tulee 
kustakin tuotettavasta suoritteesta kuitenkin laatia hinnoittelulaskelma. Hinnoittelulaskelmasta tulee ilmetä, 
miten suoritteen hinnoittelu kattaa kyseisen suoritteen tuottamisesta aiheutuvat erillis- ja yhteiskustannukset. 
Hinnoittelulaskelmassa aine- ja tarvikekustannukset, ostopalvelut, vankien työrahat ja vankipalkat kohdistetaan 
suoritteelle sellaisinaan. Henkilökunnan palkkausmenot, hallinto- ja toimitilakustannukset sekä pääomakulut 
voidaan huomioida hinnoittelulaskelmassa osatoimintokohtaisesti määriteltävänä yleiskustannuslisänä. Yleiskus-
tannuslisä voidaan määritellä osuutena markkamääräisestä myynnistä, kiinteänä osuutena vankityötunnin hinnas-
ta tai muulla perustellulla tavalla. 
 
MUUT LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET 
 
Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ulkopuolisille järjestämät koulutuspalvelut ja julkaisut 
Vankeinhoidon koulutuskeskuksen ulkopuolisille järjestettävät koulutuspalvelut hinnoitellaan kurssikohtaisesti 
ja julkaisut tuotekohtaisesti edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 
 
Oikeaksi todistamattomat jäljennökset asiakirjoista 
Asiakirjan oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä perittävä veroton hinta on 4,50 mk, arvonlisävero 1 mk ja 
verollinen hinta 5,50 mk sivulta kuitenkin enintään 100 mk asiakirjalta. 
 
 
 
Vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja 
Markku Salminen 
 
 
Työ- ja kiinteistötoimen päällikkö 
Arto Kujala 
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Vankien osto-oikeudet, laitosmyymälässä myytävät tuotteet ja niiden hinnoittelu (12/011/98) 

 
Oikeusministeriön määräys nro 12/011/98 
Vankeinhoito-osasto 18.12.1998 
 
Asia: Vankien osto-oikeudet, laitosmyymälässä myytävät tuotteet ja niiden hinnoittelu 
Toimivalta: Vankeinhoitoasetus 79 § ja L rangaistusten täytäntöönpanosta 1 luvun 8 § 
Voimassaoloaika: 1.1.1999 lukien toistaiseksi 
Kumotaan: Ohje nro 13/2/92 
 
VANKILAN LAITOSMYYMÄLÄ 
 
1. Vankien osto-oikeudet 
 
Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 6 §:n mukaan rangaistuslaitoksen toimesta on järjestettävä 
vangeille mahdollisuus ostaa elintarvikkeita ja muuta henkilökohtaiseen käyttöön sopivaa tavaraa. 
 
Vankeinhoitoasetuksen 38 §:n mukaan rangaistuslaitoksessa on pidettävä myymälää, josta vangit voivat määrä-
aikoina ostaa laitoksen oloihin soveltuvia tarvikkeita. Jos myymälän ylläpitäminen ei ole tarkoituksenmukaista 
rangaistuslaitoksen koon tai muun syyn vuoksi, on vangeille järjestettävä tilaisuus hankkia vastaavia tarvikkeita 
muulla tavalla. 
 
Jokaiselle vangille on varattava tilaisuus tehdä ostoksia laitosmyymälässä tai muulla tavalla vähintään kerran 
viikossa. 
 
Vankeusvangit ja sakon muuntorangaistusta suorittavat vangit 
 
Vankeinhoitoasetuksen 34 §:n mukaan vanki voi rahavaroillaan hankkia laitoksen välityksellä käyttöesineitä ja 
tarvikkeita, joiden hallussapito on laitoksessa sallittu. Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 5 
§:n mukaan vangeilla on oikeus kohtuullisessa määrin ottaa vastaan ja omalla kustannuksellaan hankkia kirjalli-
suutta ja lehtiä sekä johtajan suostumuksella askartelussa ja harrastustoiminnassa tarvittavia välineitä. 
 
Kurinpitorangaistuksena määrättävästä osto-oikeuden rajoituksesta on säädetty rangaistusten täytäntöönpanosta 
annetun lain 2 luvun 10 ja 10 a §:ssä. 
 
Mitä edellä on määrätty vangeista, on sovellettava myös pakkolaitokseen eristettyihin, huomioon ottaen kuiten-
kin, mitä vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 12 §:ssä on säädetty. Mainitun lain 12 §:n mu-
kaan jos pakkolaitoksessa oleva haluaa hankkia tai kustantaa itselleen parempaa ravintoa tai enemmän muka-
vuutta, kuin mitä laitoksessa annetaan, on sellainen oikeus hänelle myönnettävä, jollei laitoksen järjestys siitä 
häiriydy taikka varmuus hänen säilymisestään joudu vaaraan. 
 
Tutkintavangit 
 
Tutkintavangilla on tutkintavankeudesta annetun lain 9 §:n mukaan oikeus suorittaa ostoksia vankilamyymälästä, 
ja ellei laitoksen järjestys siitä häiriinny, oikeus hankkia ravintoa laitoksen ulkopuolelta. Mainitun lain 14 §:n 
mukaan tutkintavanki saa, jollei vangitsemisen tarkoitus siitä vaarannu, ottaa vastaan ja omalla kustannuksellaan 
hankkia laitoksen ulkopuolelta myös kohtuullisessa määrin kirjallisuutta ja lehtiä sekä johtajan luvalla askarte-
lussa ja harrastustoiminnassa tarvittavia välineitä. 
 
Tulo-ostot 
 
Vangille, jolla ei ole riittävästi varoja ostoksiin, saadaan rangaistusajan ensimmäisen kuukauden aikana myydä 
velaksi laitoksen myymälästä. Velaksi saadaan kuitenkin myydä enintään sellaista rahasummaa vastaava määrä, 
jonka vangin odotetaan voivan maksaa takaisin kyseistä kuukautta seuraavana tilipäivänä. Päätös vangin osallis-
tumisvelvollisuuden täyttämisestä pitää tällöin olla tehtynä laitoksessa. Samoin voidaan menetellä varattoman 
tutkintavangin suhteen edellyttäen, että tutkintavangin kanssa on solmittu työ- tai opiskelusopimus. Vanki on 
velvollinen maksamaan velaksi saamansa tavaran arvon omilla rahoillaan taikka työ- ja käyttörahalla. 
 
2. Laitosmyymälän toiminnan järjestäminen 
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Vanki saa kuitin ostoksistaan. Kaksoiskuittiin otetaan vangin kuittaus ja kuitit säilytetään vankirahakirjanpidon 
yhteydessä. Vangille on kuukausittain annettava jäljennös tilikortista. Laitoksissa, joihin sijoitetuilla vangeilla on 
oikeus pitää hallussaan rahavaroja, vankien on maksettava ostokset käteisellä eikä velaksimyyntiä tule sallia. 
Myytyjä tarvikkeita ei saa myöhemmin vaihtaa toisiin tarvikkeisiin. 
 
Laitosmyymälän tuotevalikoima määräytyy paikallisten olosuhteiden mukaan. Tuotevalikoimassa ja kerrallaan 
vangille myytävissä määrissä on otettava huomioon vankiosastoilla olevat säilytystilat. Myymälässä ei saa myy-
dä alkoholia sisältäviä juomia eikä lääkkeitä. 
 
Laitosmyymälässä myytävistä tuotteista peritään tavaroiden hankintahinta, joka on ostohinta lisättynä rahti- yms. 
kuluilla. Tämän sijasta saadaan käyttää myös hankintojen perusteella vahvistettua vakiohintaa. Kuitenkin, mil-
loin viranomainen on vahvistanut tuotteelle myyntihinnan, peritään viranomaisen vahvistama hinta. 
 
Laitosmyymälän ostot ja myynnit on nettobudjetoitu toimintamenomomentille. Laitosmyymälän varastot tulee 
inventoida ja tarkastaa neljä kertaa vuodessa. Varaston arvoa ja sen muutosta seurataan liikekirjanpidossa. Lai-
tosmyymälän ostoihin ja myynteihin sovelletaan valtion arvonlisäveron kirjauskäytäntöä. 
 
Henkilökunnalla ei ole oikeutta ostaa laitosmyymälästä. 
 
 
 
Vankeinhoitolaitoksen 
ylijohtaja Markku Salminen 
 
 
Taloustarkastaja 
Riitta-Leena Salovaara 
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Henkilökunnan ateriahinnoittelu (7/28/2002) 

 
Rikosseuraamusviraston määräys nro 7/28/2002 
Vankeinhoitolaitos 23.5.2002 
 
Vankiloiden johtajille ja vankimielisairaalan ylilääkärille 
 
Oikeusministeriö on kumonnut 1.6.2002 lukien oikeusministeriön vankeinhoito-osaston määräyksen 7/011/00, 
vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevilta perittävät ateriakorvaukset. 1.6.2002 alkaen vankiloissa ja niiden 
alaisissa yksiköissä noudatetaan seuraavaa ateriahinnoittelua. 
 
Ateria tai  Veroton  Arvonlisä-  Verollinen 
aterianosa  hinta €  vero 22 %  hinta € 
 
lounas ja päivällinen 2,46  0,54  3,00 
arkipäivän aamiainen 1,15  0,25  1,40 
viikonlopun aamiainen 1,89  0,41  2,30 
viikonlopun iltapala 1,31  0,29  1,60 
annos kahvia tai teetä 0,53  0,12  0,65 
margariiniannos  0,08  0,02  0,10 
leipäannos  0,21  0,05  0,25 
maitoannos  0,21  0,05  0,25 
salaattiannos  0,53  0,12  0,65 
 
 
Henkilökuntaruokailussa noudatetaan vankeinhoitolaitoksen yhteistä ruokalistaa ja käytetään samoja annoskoko-
ja kuin vankien ruoan annostelussa. Erikseen myytävistä muista tuotteista peritään vähintään vankilalle kyseises-
tä tuotteesta aiheutuvat kustannukset lisättynä arvonlisäverolla. 
 
 
 
Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja 
Markku Salminen 
 
 
Ylitarkastaja 
Riitta-Leena Salovaara 
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Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista (1210/2002) 

 
Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperuste-
lain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994: 
1 § 
Soveltamisala 
Tässä asetuksessa määrätään oikeusministeriön hallinnonalan virastossa toimivan julkisen notaarin suoritteiden 
maksullisuudesta lukuun ottamatta julkisen notaarin kaupanvahvistuksesta ja tiedoksiannosta perimiä maksuja, 
joista säädetään erikseen. 
2 § 
Maksuttomat suoritteet 
Isyyslain (700/1975) 15 §:n mukaisesta tunnustamislausuman vastaanottamisesta ja isyyslain 18 §:n mukaisesta 
kuulemisen toimittamisesta sekä hyväksymisen vastaanottamisesta ei peritä maksua. 
3 § 
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet 
Julkisen notaarin suoritteista peritään seuraavat kiinteät maksut: 
1) protesti 18 euroa; 
2) tallelokeron avaaminen ja sulkeminen 37 euroa ensimmäiseltä lokerolta ja jokaiselta seuraavalta lokerolta 5 
euroa; 
3) ansioluettelon todistaminen 20 euroa; 
4) täysivaraisuustodistus 8 euroa; 
5) allekirjoituksen oikeaksi todistaminen 5 euroa kultakin allekirjoitukselta; 
6) asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen 1,80 euroa sivulta, kuitenkin enintään 18 euroa asiakirjalta; sekä 
7) ulkomaisten asiakirjojen laillistamisvaatimusten poistamisesta tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 46/1985) 
tarkoitettu todistus (apostille) 8 euroa. 
Allekirjoituksen oikeaksi todistamisen yhteydessä suoritettavasta tarkistuksesta julkisesta rekisteristä peritään 
tarkistuksesta aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu. 
Muista suoritteista peritään yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu. 
4 § 
Voimaantulo 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
Suoritteesta, joka on tilattu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu ennen tämän asetuksen voi-
maantuloa voimassa olleen maksuasetuksen mukaan. 
 
Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002 
 
Oikeusministeri  
Johannes Koskinen 
 
Hallitusneuvos  
Ahti Penttinen 
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Laki Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta (136/2001) 

(viimeisin muutos 1446/2001) 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
1 § Vankeinhoidon koulutuskeskuksen tehtävät 
Oikeusministeriön alaisuudessa toimii Vankeinhoidon koulutuskeskus, jonka tehtävänä on antaa rangaistusten 
täytäntöönpanon alaan liittyvää perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. 
Vankeinhoidon koulutuskeskuksen organisaatiosta, tehtävistä, opiskelijavalinnasta ja koulutuskeskuksessa anne-
tun opetuksen tuottamasta kelpoisuudesta rangaistusten täytäntöönpanon alan virkoihin säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 
1 a § Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus 
Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan alan koulutuksen järjestää Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä 
Vankeinhoidon koulutuskeskuksen kanssa. Tässä koulutuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä ammattikor-
keakouluopinnoista annetussa laissa (255/1995) ja sen nojalla säädetään. 
Koulutuksesta huolehtivat kumpikin oppilaitos siten kuin siitä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään 
ja ammattikorkeakoulun ja koulutuskeskuksen kesken sovitaan. Koulutuksen suunnittelusta voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 
Opiskelijat ovat ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Heihin ei sovelleta tämän lain opiskelijavalintaa, opiskelijan 
erottamista eikä oikaisua ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä. 
1 b § Ammattikorkeakouluopetuksen rahoitus 
Laurea-ammattikorkeakoululle suoritetaan ammattikorkeakoulututkintoon johtavasta koulutuksesta aiheutuviin 
käyttökustannuksiin rahoitusta siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) 
säädetään. Ammattikorkeakoulu maksaa Vankeinhoidon koulutuskeskukselle korvausta sen antamasta koulutuk-
sesta. Ammattikorkeakoulu ja koulutuskeskus toteavat korvauksen suuruuden vuosittain ennen varainhoitovuo-
den alkua. Korvaus määräytyy ammattikorkeakoulututkinnolle lasketun yksikköhinnan ja opiskelijamäärän pe-
rusteella. 
Ammattikorkeakoulu maksaa korvauksen koulutuskeskukselle varainhoitovuoden alusta lukien kuukausittain 
yhtä suurina erinä, viimeistään kuukauden 15 päivänä. 
2 § Vankeinhoidon koulutuskeskuksen johto 
Vankeinhoidon koulutuskeskusta johtaa johtaja, jonka tehtävänä on vastata koulutuskeskuksen antaman opetuk-
sen ja muun toiminnan laatutasosta sekä toiminnan kehittämisestä. Johtajan kelpoisuusvaatimuksista, nimittämi-
sestä ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Koulutuskeskuksella on johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 
3 § Opiskelijavalinta 
Koulutuskeskuksen opiskelijat rangaistuksen täytäntöönpanon alan peruskoulutukseen valitsee rikosseuraamus-
virasto oikeusministeriön asettaman valintalautakunnan esityksestä. Tarkemmat säännökset valintalautakunnasta 
ja sen tehtävistä annetaan oikeusministeriön asetuksella. 
Opiskelijat rangaistuksen täytäntöönpanon alan jatkokoulutukseen valitsee koulutuskeskuksen johtokunta. 
4 § Opiskelijan erottaminen 
Koulutuskeskuksen johtokunta voi johtajan esityksestä ja asianomaista opiskelijaa kuultuaan erottaa joko määrä-
ajaksi tai kokonaan tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuvan opiskelijan, joka: 
1) koulutukseen pyrkiessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka salannut itseään koskevan olen-
naisen seikan; 
2) osoittautuu terveydentilaltaan, fyysiseltä kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan vankeinhoitolaitoksen pal-
velukseen sopimattomaksi; 
3) koulutuksen aikana osoittaa ilmeistä kykenemättömyyttä tai haluttomuutta opiskeluun; taikka 
4) rikkoo olennaisesti koulutuskeskuksen järjestystä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti. 
Opiskelijan erottamista koskeva päätös voidaan panna oikaisuvaatimuksesta huolimatta heti täytäntöön. 
Virkasuhteessa olevien opiskelijoiden osalta on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. 
5 § Oikaisu ja muutoksenhaku 
Vankeinhoidon koulutuskeskukseen opiskelijaksi hakenut henkilö, jota ei hyväksytä alan peruskoulutukseen 
opiskelijaksi, saa hakea päätökseen valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta sen mukaan kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. 
Vankeinhoidon koulutuskeskukseen opiskelijaksi hakenut henkilö, jota ei hyväksytä alan pätevöitymis- tai jat-
kokoulutukseen opiskelijaksi, saa hakea päätökseen kirjallisesti oikaisua rikosseuraamusvirastolta 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. 
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Koulutuskeskuksen johtokunnan päätökseen, jolla opiskelija erotetaan koulutuksesta määräajaksi tai kokonaan, 
opiskelija saa hakea kirjallisesti oikaisua rikosseuraamusvirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaami-
sesta. Opintosuorituksen arvosteluun ja vastaavaan opintoja koskevaan päätökseen opiskelija saa hakea koulu-
tuskeskuksen johtajalta oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Päätökseen, johon saa hakea 
oikaisua, ei saa valittamalla hakea muutosta. 
Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta sen mukaan kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä annettuun pää-
tökseen ei kuitenkaan saa valittamalla hakea muutosta. Hallinto-oikeuden tässä laissa tarkoitetussa asiassa anta-
maan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. 
6 § Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001. 
Tällä lailla kumotaan vankeinhoidon koulutuskeskuksesta 23 päivänä tammikuuta 1976 annettu laki (63/1976). 



 

 

72

Kaupanvahvistaja-asetus (958/1996) 

(Viimeisin muutos 959/2003) 
 
Oikeusministerin esittelystä säädetään maakaaren (540/95) 2 luvun 6 §:n nojalla: 
 
1 § Kaupanvahvistajat 
Julkisia kaupanvahvistajia ovat: 
1) henkikirjoittajat, julkiset notaarit, poliisipäälliköt, apulaispoliisipäälliköt, nimismiehet, johtavat kihlakunnan-
voudit, kihlakunnanvoudit, maakunnanvouti, johtavat kihlakunnansyyttäjät, kihlakunnansyyttäjät, maakunnan-
syyttäjä sekä maaseutuelinkeinopiirin maanmittausinsinöörit ja ne maanmittaustoimiston ja kunnan virkamiehet, 
jotka voivat toimia toimitusinsinöörinä; 
2) ne maistraatin, kihlakunnanviraston ja maanmittaustoimiston virkamiehet, jotka viraston päällikkö on mää-
rännyt kaupanvahvistajiksi; 
3) ne henkilöt, jotka käräjäoikeus on hakemuksen perusteella määrännyt kaupanvahvistajiksi; sekä 
4) ulkomailla ne edustossa palvelevat virkamiehet ja työntekijät, joita tarkoitetaan konsulipalvelulain (498/1999) 
33 §:ssä. 
Määräyksen antajan on huolehdittava siitä, että kaupanvahvistajiksi määrättävillä on tarvittava koulutus ja muut 
edellytykset tehtävän hoitamiseen ja että määräyksiä annetaan riittävästi. Määräys voidaan peruuttaa, jos siihen 
on aihetta. Määräys päättyy ilman eri päätöstä, kun virkamies eroaa kyseisestä virastaan tai kun käräjäoikeuden 
määräämä kaupanvahvistaja täyttää 65 vuotta. 
Määräyksen antamisesta tai sen peruuttamisesta ei voi hakea muutosta valittamalla. 
2 § Kaupanvahvistajaluettelo ja -rekisteri 
Virasto pitää luetteloa palveluksessaan olevista virkamiehistä, jotka toimivat kaupanvahvistajina. Luetteloon 
merkitään kaupanvahvistajan nimi ja virka-asema, kaupanvahvistajan tunnus, virkapaikka tai muu osoite sekä 
päivä, jona määräys on annettu tai se on päättynyt. Luettelon otteen, josta käy ilmi toimessa olevat kaupanvah-
vistajat, on oltava nähtävillä virastossa. 
Käräjäoikeus pitää 1 momentissa tarkoitettua luetteloa määräämistään kaupanvahvistajista. Luettelon ote on 
pidettävä nähtävillä käräjäoikeuden kansliassa. Kaupanvahvistajan on viipymättä ilmoitettava yhteystietojensa 
muutoksista määräyksen antaneelle käräjäoikeudelle. 
Oikeusrekisterikeskus pitää kaupanvahvistajarekisteriä. Rekisteriin merkitään kaupanvahvistajaluetteloiden 
tiedot kaupanvahvistajista. Viraston tai käräjäoikeuden on viipymättä ilmoitettava luetteloon tehdyistä muutok-
sista rekisterinpitäjälle. 
Kaupanvahvistajaluettelossa ja -rekisterissä olevista tiedoista annetaan pyynnöstä todistuksia. Oikeusrekisteri-
keskus voi antaa luvan saada rekisterin tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla tai muuna [henkilörekisterilaissa 
(471/87)] tarkoitettuna massaluovutuksena. Lupa voidaan antaa sille, joka toiminnassaan tarvitsee tietoja kiin-
teistön kauppojen hoitamista tai muuta siihen verrattavaa tarkoitusta varten. Kaupanvahvistajaluetteloa pitävällä 
virastolla sekä käräjäoikeudella on oikeus saada tietoja kaupanvahvistajarekisteristä teknisen käyttöyhteyden 
avulla. 
3 § Kaupanvahvistajan tunnus 
Viraston palveluksessa olevan kaupanvahvistajan tunnuksena käytetään viraston tunnusta ja viraston kaupanvah-
vistajalle antamaa yksilöintinumeroa. Käräjäoikeuden määräämälle kaupanvahvistajalle tunnuksen antaa oikeus-
rekisterikeskus. 
Tarkempia määräyksiä kaupanvahvistajan tunnuksesta antaa oikeusrekisterikeskus. 
4 § Luovutuskirjan tarkistaminen 
Kaupanvahvistajan on ennen kiinteistön luovutuksen vahvistamista tarkistettava luovutuskirjan allekirjoittajien 
henkilöllisyys ja se, että luovutuskirja on tehty maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla. Luovu-
tusta ei saa vahvistaa, jos on perusteltua aihetta epäillä luovutuksen pätevyyttä. 
Kaupanvahvistajan on pyynnöstä tarkastettava kiinteistön omistusta ja siihen kohdistuvia oikeuksia ja rasituksia 
koskevat tiedot lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. Sama koskee kiinteistöä koskevien tietojen tarkastamista kiin-
teistörekisteristä. 
Kaupanvahvistajan on määräalan luovutuskirjan liitteenä olevasta kartasta ja tarvittaessa osapuolilta tiedustele-
malla tarkastettava, mistä rekisteriyksiköstä alue luovutetaan. 
5 § Luovutuksen vahvistaminen 
Kaupanvahvistaja vahvistaa kiinteistön luovutuksen merkitsemällä todistuksen luovutuskirjaan. Todistuksesta 
tulee käydä ilmi luovutuskirjan allekirjoittajien nimet sekä luovutuskirjan vahvistamispaikka ja -aika. Kaupan-
vahvistajan on allekirjoitettava todistus ja merkittävä siihen kaupanvahvistajan tunnus. 
Jos luovutuskirjaa on laadittu useita kappaleita, todistus on merkittävä jokaiseen niistä. 
6 § Kaupanvahvistajan ohjeet ja ilmoitukset asianosaisille 
Kaupanvahvistajan on annettava luovutuksensaajalle ohjeet lainhuudon hakemista varten. 
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7 § Kaupanvahvistajan ilmoitukset viranomaisille 
Kaupanvahvistajan on seitsemän päivän kuluessa luovutuksen vahvistamisesta ilmoitettava luovutuksesta sille 
maanmittaustoimistolle ja kunnalle, jonka alueella luovutuksen kohde sijaitsee. Jos luovutuksen kohteet sijaitse-
vat eri maanmittaustoimistojen tai kuntien alueilla, ilmoitus on toimitettava kullekin maanmittaustoimistolle ja 
kunnalle. 
Ilmoitukset toimitetaan lomakkeella tai sopimuksen mukaan sähköisenä viestinä. Tiedot merkitään luovutuskir-
jan ja osapuolten antamien tietojen perusteella. Ilmoitusten tekemistä varten allekirjoittajien on ilmoitettava 
luovutuksen osapuolten henkilötunnukset, kaupparekisterinumerot tai muut vastaavat tunnukset sekä mahdolli-
nen liike- ja yhteisötunnus. Jos kysymyksessä on määräalan luovutus tai luovutus, jossa määräala on pidätetty 
luovuttajalle, maanmittaustoimistolle toimitettavaan ilmoitukseen on liitettävä jäljennös luovutuskirjasta karttoi-
neen. Kaupanvahvistaja voi muutoinkin lähettää jäljennöksen luovutuskirjasta, jollei tarvittavia tietoja voida 
esittää lomakkeella. 
8 § Kaupanvahvistus ulkomailla 
Ulkomaanedustuston palveluksessa olevan kaupanvahvistajan on toimitettava 7 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset 
ulkoasiainministeriön välityksellä ja sen antamien ohjeiden mukaisesti. 
Ulkomaanedustuston palveluksessa olevan kaupanvahvistajan tunnuksena käytetään edustuston virastotunnusta. 
Ulkomaanedustuston pitämän kaupanvahvistajaluettelon tietoja ei toimiteta kaupanvahvistajarekisteriin. 
Mitä 4 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään luovutuksen kohdetta koskevien tietojen tarkistamisesta, ei sovelleta 
ulkomailla vahvistettaviin luovutuksiin. 
9 § Kaupanvahvistajan päiväkirja 
Kaupanvahvistajan säilytettäväksi on annettava kappale vahvistetusta luovutuskirjasta ja sen liitteistä. Tarvittaes-
sa kaupanvahvistaja valmistaa jäljennöksen asianosaisen kustannuksella. 
Kaupanvahvistajan on pysyvästi säilytettävä tallekappale luovutuskirjasta ja kaupanvahvistajan ilmoituksesta. 
Arkistoidut asiakirjat numeroidaan vuosittain juoksevasti ja ne muodostavat kaupanvahvistajan päiväkirjan. 
Kun kaupanvahvistajan toimi päättyy, kaupanvahvistajan on viipymättä toimitettava päiväkirja asianomaisen 
viraston tai käräjäoikeuden säilytettäväksi. 
10 § Tietojen ja jäljennösten antaminen 
Kaupanvahvistajan päiväkirja on julkinen. Kaupanvahvistajan tai päiväkirjaa säilyttävän viranomaisen on pyyn-
nöstä annettava päiväkirjasta tietoja ja asiakirjojen jäljennöksiä. 
11 § Kaupanvahvistajien valvonta 
Kaupanvahvistaja toimii virkavastuulla. 
Kaupanvahvistajana toimivan virkamiehen valvonnasta on voimassa, mitä virkatoimen valvonnasta muutoin 
säädetään tai määrätään. Käräjäoikeuden määräämän kaupanvahvistajan toimintaa valvoo määräyksen antanut 
käräjäoikeus. 
Jollei kaupanvahvistaja täytä ilmoitusvelvollisuuttaan täsmällisesti, maanmittaustoimiston on ilmoitettava siitä 
asianomaiselle virastolle tai käräjäoikeudelle. 
12 § Maksut ja korvaukset 
Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu on 70 euroa kaupalta tai muulta luovutukselta. Luovutuskirjan tai muun 
asiakirjan jäljennöksen valmistamisesta maksu on 2 euroa sivulta. 
Jos luovutus asianosaisten pyynnöstä tapahtuu muualla kuin virka- tai toimipaikalla, kaupanvahvistaja perii 
lisäksi matkakustannukset. Asianosaisen pyytämästä rekisteritietojen tarkastamisesta peritään lainhuuto- ja rasi-
tustodistuksesta sekä kiinteistörekisterin otteesta suoritettavat maksut. 
Ulkomaanedustuston palveluksessa olevan kaupanvahvistajan perimistä maksuista säädetään erikseen. 
Valtion virkamiehen on tilitettävä kertyneet maksut valtiolle asianomaisen tiliviraston määräyksen mukaisesti. 
13 § Maanmittaustoimiston tehtävät 
Kun luovutusilmoitus on saapunut maanmittaustoimistolle, sen on tarkastettava luovutuksen kohdetta koskevien 
tietojen oikeellisuus sekä toimitettava tarpeelliset tiedot sille maistraatille, lääninverovirastolle ja kirjaamisviran-
omaiselle, jonka toimialueella luovutuksen kohde sijaitsee. Jos luovutettu määräala sijaitsee asemakaavassa 
tontiksi tai yleiseksi alueeksi osoitetulla alueella, maanmittaustoimiston on toimitettava tarpeelliset tiedot kunnan 
kiinteistöinsinöörille kohteen tietojen tarkistamista ja määräalatunnuksen antamista varten. 
14 § Tiedonvälitys 
Tietojen välityksessä noudatettavasta menettelystä sopivat erikseen oikeusministeriö, ympäristöministeriö, 
maanmittauslaitos, verohallitus ja väestörekisterikeskus. 
15 § Kaupanvahvistajan todistus, ohjeet ja lomakkeet 
Oikeusministeriö vahvistaa 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun kaupanvahvistajan todistuksen, 6 §:ssä tarkoitetun 
luovutuksensaajalle annettavan ohjeen sekä 7 §:ssä tarkoitetun kapanvahvistajan ilmoituslomakkeen kaavan. 
Sähköisenä viestinä toimitetussa kaupanvahvistajan ilmoituksessa on oltava samat tiedot kuin lomakkeessa. 
Oikeusministeriö huolehtii ohjeiden ja ilmoituslomakkeiden toimittamisesta käräjäoikeuksille ja muille virastoil-
le, joiden on pidettävä niitä maksutta kaupanvahvistajien saatavissa. 
16 § Tarkemmat määräykset 
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Tarvittavat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa oikeusministeriö. 
17 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. 
Ne kaupanvahvistajat, joille käräjäoikeus on ennen tämän asetuksen voimaantuloa antanut määräyksen toimia 
kaupanvahvistajana, pysyvät ilman eri määräystä kaupanvahvistajina ja heihin sovelletaan tämän asetuksen 
säännöksiä. Oikeusrekisterikeskuksen on viipymättä annettava käräjäoikeuden määräämille kaupanvahvistajille 
kaupanvahvistajatunnus. Muille kaupanvahvistajille on asianomaisen viraston annettava tunnus. 
Joulukuun 28 päivänä 1979 annetun kaupanvahvistaja-asetuksen (1080/79) nojalla annetut oikeusministeriön 
päätökset jäävät voimaan, kunnes oikeusministeriö toisin määrää. 
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L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (701/1993) 

(Viimeisin muutos 1024/2002) 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
1 § Soveltamisala 
Tuomioistuimen, haastemiehen sekä kihlakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän suoritteista peritään maksuja 
valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Ahvenanmaan hallintotuomioistuimessa peritään maksuja sa-
mojen perusteiden mukaisesti kuin [lääninoikeudessa]. 
2 § Maksulajit 
Tämän lain mukaan peritään käsittelymaksuja ja toimituskirjamaksuja. 
Käsittelymaksuja ovat oikeudenkäyntimaksu, hakemusmaksu ja toimitusmaksu. Käsittelymaksua peritään asian-
osaiselta korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä. Käsittelymaksu sisältää korvauksen myös 
asiassa annettavasta ratkaisun tai välipäätöksen sisältävästä toimituskirjasta, joka voi olla pöytäkirjanote, päätös, 
jäljennös päätöksestä, tuomio, jäljennös tuomiosta, todistus tai muu toimituskirja. Käsittelymaksu sisältää korva-
uksen myös muusta asian käsittelyyn liittyvästä viranomaisen toimenpiteestä, jollei siitä lailla tai asetuksella 
säädetä perittäväksi eri maksua tai kustannusten korvausta. 
Toimituskirjamaksuja ovat otemaksu, jäljennösmaksu ja todistusmaksu. Toimituskirjamaksuja peritään eri tilauk-
sesta annettavista toimituskirjoista. 
3 § Oikeudenkäyntimaksu 
Riita-, rikos-, alistus- ja muutoksenhakuasian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian sekä hallinto-
oikeudessa myös muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua seuraavasti: 
Tuomioistuin  euroa 
korkein oikeus 
– rikosasia  100 
– muu asia  200 
korkein hallinto-oikeus  200 
hovioikeus 
– rikosasia  80 
– muu asia  160 
hallinto-oikeus  80 
käräjäoikeus 
– rikosasia ja ulosottolain mukainen muutoksenhakuasia  70 
– maaoikeusasia ja riita-asia, jonka käsittely päättyy 
– kirjallisessa valmistelussa  70 
– suullisessa valmistelussa  100 
– yhden tuomarin kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä  130 
– täysilukuisessa kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä  160 
markkinaoikeus  200 
työtuomioistuin  200 
Kun ylimääräinen muutoksenhakemus hylätään taikka kun korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus valituslu-
pa-asiassa ei myönnä valituslupaa, peritään vain puolet 1 momentissa säädetystä maksusta. 
Jos asian käsittely päättyy käräjäoikeudessa haastetta antamatta muulla kuin oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 6 
§:ssä tarkoitetulla perusteella, asiassa ei peritä 1 momentissa säädettyä maksua. Jos käräjäoikeudessa käsiteltävä 
muutoksenhakuasia tai asia muussa tuomioistuimessa jää sillensä tai raukeaa taikka jää tutkimatta, oikeuden-
käyntimaksua ei asianomaisessa tuomioistuimessa peritä. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä myöskään, jos yli-
määräinen muutoksenhakemus hyväksytään tai asia aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan 
alemman viranomaisen käsiteltäväksi tai siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle. 
4 § Hakemusmaksut, toimitusmaksut ja toimituskirjamaksut 
Muista kuin 3 §:ssä tarkoitetuista suoritteista perittävät maksut vahvistetaan asetuksella kiinteiksi ja enintään 
suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien keskimääräisten kokonaiskustannusten suuruisiksi. Kokonaiskus-
tannusten laskemisesta säädetään asetuksella. 
5 § Maksuvelvolliset 
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. Konkurssiasiassa maksu peritään konkurssin 
alettua konkurssipesän varoista. Alistusasiassa maksuvelvollinen on se, jonka menettelystä alistus on aiheutunut. 
Muutoksenhakuasiassa maksuvelvollinen on muutoksenhakija tai hänen sijaansa tullut. Muiden suoritteiden 
osalta maksuvelvollinen on suoritteen tilaaja. 
Asiassa, jossa vastaaja kirjallisen vastahaasteen nojalla ajaa vastakannetta, peritään oikeudenkäyntimaksut 
kummaltakin osapuolelta erikseen. 
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Jos samalla kirjelmällä yhtä useampi asianosainen saattaa asian käsiteltäväksi, peritään heiltä vain yksi käsitte-
lymaksu. Jos tuomioistuin erottaa eri asianosaisia koskevat asiat erikseen käsiteltäviksi, peritään kustakin näin 
erotetusta asiasta asianosaiselta käsittelymaksu erikseen. 
Jos saman maksun suorittamisesta on vastuussa kaksi tai useampia maksuvelvollisia, vastaavat he siitä yhteisvas-
tuullisesti. Yhden asianosaisen maksuvapautus ei vähennä muiden asianosaisten maksuvelvollisuutta. 
6 § Maksuttomat suoritteet 
Tämän lain mukaisia käsittelymaksuja ei peritä: 
1 kohta on kumottu L:lla 714/1994. 
2) vakuutusoikeudessa; 
3) korkeimmassa oikeudessa asioissa, jotka koskevat muutoksenhakua vakuutusoikeuden päätökseen; 
4) korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palvelussuhdetta 
tai vaaleja koskevissa asioissa eikä hallinto-oikeudessa verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avus-
tusta tai julkisia maksuja koskevissa asioissa; 
4 a) työtuomioistuimessa työtuomioistuimesta annetun lain (646/1974) 1 §:n 3 momentin mukaisissa asioissa; 
5) markkinaoikeudessa kuluttajansuojalain (38/1978) mukaisissa asioissa; 
6) virallisen syyttäjän ajamissa rikosasioissa ensimmäisessä tuomioistuinasteessa; 
6 a) rikosasian käsittelystä muutoksenhakutuomioistuimessa, jos alemman tuomioistuimen ratkaisua muutetaan 
muutoksenhakijan eduksi; 
6 b) kurinpitoasioissa; 
7) vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa tai sakon muuntorangaistusta koskevissa asioissa; 
8) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista maksettavaa korvausta koskevissa asioissa; 
9) veron tai julkisen maksun ulosmittausta koskevissa asioissa; 
10 kohta on kumottu L:lla 22.12.1995/1651. 
11) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/93) mukaisissa asioissa; 
12) ulkomaalaislain (378/91) mukaisissa asioissa; 
13) pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain (408/77) eikä maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain 
(2/85) mukaisissa asioissa; 
14) asumistukiasioissa, elatusturvaa koskevissa asioissa, tartuntatautilain (583/86) mukaisissa asioissa, mielen-
terveyslain (1116/90) mukaisissa asioissa, väestökirjanpitoa koskevissa asioissa eikä työnvälityslain 3 a §:ssä 
tarkoitettua avustusta ja työllisyysasetuksen (737/87) mukaista työttömälle henkilölle annettua työllistämistukea 
koskevissa asioissa; 
15) valmiuslain (1080/91) eikä puolustustilalain (1083/91) mukaisissa asioissa; 
15 a) aravalain (1189/1993), aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksi-
lunastamisesta annetun lain (1190/1993), mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun lain 
(713/1975), vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) eikä omis-
tusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (1204/1993) mukaisissa asioissa hallinto-oikeudessa; 
15 b) siviilipalveluslain (1723/91) mukaisissa asioissa, lukuun ottamatta rikosasioita, joissa maksut peritään, 
jollei 6 ja 6 a kohdasta muuta johdu; 
15 c) luopumiseläkelain (16/74) eikä maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/90) 
mukaisissa asioissa; 
16) oikeusapulaissa (257/2002) tarkoitetun oikeusavun myöntämistä koskevissa asioissa eikä oikeudenkäyn-
tiavustajalle maksettavaa palkkiota ja kulukorvausta koskevassa asiassa; 
17) viranomaisen sisäisissä taikka sen alaista hallintoa koskevissa asioissa; 
18) valan vannomista tai vakuutuksen antamista koskevissa asioissa; 
19) täytäntöönpanon kieltoa tai keskeyttämistä koskevissa asioissa; 
20) asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa muualla laissa säädetään maksuttomaksi; 
21) 10 §:n mukaisessa muutoksenhakuasiassa; 
22) lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) mukaisessa asiassa; eikä 
23) rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain (39/1889) 7 luvun mukaisessa valitusasiassa. 
Oikeusministeriön asetuksella voidaan lisäksi säätää vapautuksia maksujen suorittamisvelvollisuudesta, jos sii-
hen on tärkeitä syitä. 
7 § Maksuvelvollisuudesta vapaat 
Tämän lain mukaisten maksujen suorittamisesta ovat vapaat: 
1) oikeusministeriön hallinnonalan viranomaiset sekä poliisi-, esitutkinta-, syyttäjä- ja ulosottoviranomaiset; 
2) työsuojeluviranomaiset asioissa, jotka koskevat työsuojelua; 
3) valtion ja kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaiset näiden hoitaessa laissa säädettyä valvontatehtä-
vää sekä valtion ja kunnan viranomaiset näiden hoitaessa vesilaissa (264/1961) säädettyä valvontatehtävää; 
4) sosiaaliasioita hoitavat kunnalliset viranomaiset asioissa, jotka koskevat sosiaali- tai holhoustointa tai lähes-
tymiskieltoa; 
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4 a) holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 84 §:n 2 ja 3 momentissa mainitut viranomaiset asioissa, jotka 
koskevat holhoustointa; 
5) vieraan valtion viranomaiset, kansalaiset ja oikeushenkilöt sekä kansainväliset toimielimet asioissa, joita käsi-
tellään soveltaen kansainvälistä oikeusapua tai täytäntöönpanoa koskevia sopimuksia ja säännöksiä; 
6) asianosaiset niissä asioissa, joissa heidät on muualla laissa vapautettu suorittamasta maksuja viranomaisen 
toimenpiteistä tai toimituskirjoista; 
7) varattomaksi asianmukaisesti todistettu henkilö hänen etuaan ja oikeuttaan koskevassa asiassa; 
7 a) muutoksenhakija käräjäoikeudessa, jos käräjäoikeus muuttaa ulosottomiehen päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi; 
8) muutoksenhakija [lääninoikeudessa], jos [lääninoikeus] muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksen-
hakijan eduksi; sekä 
9) muutoksenhakija korkeimmassa hallinto oikeudessa, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa muun alemman 
viranomaisen kuin keskusverolautakunnan veroa tai julkista maksua koskevaa päätöstä muutoksenhakijan eduk-
si. 
Lisäksi voidaan asetuksella säätää vapautus maksuvelvollisuudesta, jos siihen on tärkeitä syitä. 
Jos maksun periminen olisi kohtuutonta, asian käsitellyt viranomainen tai maksun määräävä virkamies voi yksit-
täistapauksessa määrätä, ettei maksua peritä. 
8 § Maksujen perintä 
Maksut peritään suoritteen valmistumisen jälkeen, jollei muuta ole säädetty. Asetuksella voidaan säätää ajasta, 
jonka kuluessa maksu on suoritettava, sekä ennakkomaksujen perimisestä. 
Maksun suorittamisen laiminlyömisestä voidaan asetuksella säätää perittäväksi viivästyskorkoa ja perimiskuluja. 
Asetuksella voidaan säätää viivästyskoron ja perimiskulujen sijasta perittäväksi kiinteä viivästysmaksu. 
Vähäisten saatavien perimättä jättämisestä voidaan säätää asetuksella. 
9 § Maksun määrääminen 
Maksun määrää asian ratkaisija, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä, toimituskirjan antaja tai muu tehtävään määrätty 
virkamies. 
Maksun määräämisessä todettu virhe voidaan korjata noudattaen vastaavasti, mitä hallintomenettelylaissa 
(598/82) säädetään asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta. 
10 § Maksua koskeva muutoksenhaku 
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua mak-
sun määränneeltä virkamieheltä tai viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oi-
kaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea valittamalla muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka 
tuomiopiirissä kysymyksessä olevan viranomaisen toimipaikka sijaitsee. Valitusaika on kolmekymmentä päivää 
luettuna siitä, kun valittaja on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Hallinto-oikeuden pää-
tökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. 
Edellä 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuun ratkaisuun ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta. 
11 § Maksujen tarkistaminen 
Edellä 3 §:ssä säädettyjen maksujen suuruus tarkistetaan kolmivuotiskausittain valtioneuvoston asetuksella rahan 
arvon muutosta vastaavasti. Maksujen suuruudet pyöristetään lähimpään täyteen euroon. 
12 § Ulosottokelpoisuus 
Tässä laissa tai tämän lain nojalla annetussa asetuksessa säädetyt maksut ja kustannusten korvaukset saadaan 
periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/61) säädetään. 
13 § Tarkemmat säännökset 
Tarkempia säännöksiä perittävistä maksuista sekä lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. 
14 § Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993. 
Tällä lailla kumotaan yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perittävien maksujen perus-
teista 13 päivänä maaliskuuta 1987 annettu laki (285/87). Kumottua lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia so-
velletaan kuitenkin maistraatin, julkisen notaarin ja yleisen alioikeuden osalta 1 päivään joulukuuta 1993, lukuun 
ottamatta uuden riita asiain oikeudenkäyntimenettelyn mukaan vireille pantuja asioita, joihin sovelletaan tätä 
lakia. 
Sellaisen asian käsittelystä, joka on tullut asianomaisessa viranomaisessa vireille ennen tämän lain voimaantuloa, 
peritään käsittelymaksu enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu tai leimavero olisi ollut ennen tämän 
lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan. Vastaavasti peritään maksua ennen lain voimaantuloa 
tilatuista toimituskirjoista. 
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A tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (774/1993) 

(Viimeisin muutos 500/2004) 
 
Oikeusministerin esittelystä säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perit-
tävistä maksuista 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (701/93) nojalla: 
 
1 luku. Yleiset säännökset 
1 §. Soveltamisala 
Tuomioistuimen, haastemiehen, kihlakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän suoritteista peritään valtiolle ha-
kemusmaksuja, toimitusmaksuja ja toimituskirjamaksuja sekä erillisten kustannusten korvausta tämän asetuksen 
mukaan, jollei toisin muualla laissa tai jäljempänä tässä asetuksessa säädetä. 
Haastemieslain 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suorit-
teista peritään maksuja siten kuin haastemiesten osalta säädetään. 
2 §. Kokonaiskustannusten laskeminen 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 
4 §:n mukaiset kokonaiskustannukset lasketaan valtion maksuperusteasetuksessa (211/92) säädetyllä tavalla. 
 
2 luku. Hakemusmaksut ja toimitusmaksut 
3 § Käräjäoikeus 
Hakemuksesta vireille tulevan asian käsittelystä, jollei jäljempänä toisin säädetä, peritään 65 euroa. Jos asia 
riitaisena siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-asiassa. 
Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden käsittelystä peritään seuraavat hakemusmaksut: 
1) avioeroasia: 
a) 65 euroa; 
b) asian jatkokäsittely harkinta-ajan jälkeen 40 euroa; 
2) holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) mainittu asia: 
a) 30 euroa; 
b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 105 euroa; 
3) avioehtoasia, avioliittolain (234/1929) 35 §:n 4 momentissa, 45 §:n 1 momentissa tai 105 §:ssä, avioliittolain 
voimaanpanosta annetun lain (235/1929) 4 §:n 3 momentissa tai eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudelli-
sista suhteista annetun lain (379/1929) 16 §:ssä tarkoitettu asia taikka lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:n mukai-
nen asia: 
a) 45 euroa; 
b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 120 euroa; 
4) testamentin tallettamista koskeva asia 25 euroa; 
5) lainhuudatusasia: 
a) 60 euroa; 
b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 150 euroa; 
c) selvennyslainhuutoa koskeva asia 25 euroa; 
6) kiinnitysasia: 
a) kiinnityksen vahvistamista koskeva asia 40 euroa; 
b) kiinnityksen muuttamista tai uuden panttikirjan antamista koskeva asia 25 euroa; 
c) panttikirjaksi vaihtamista koskeva asia 25 euroa; 
d) kun samalla hakemusasiakirjalla haetaan usean kiinnityksen vahvistamista tai muuttamista taikka usean saa-
mistodisteen vaihtamista panttikirjaksi, ensimmäisestä kiinnityksestä a–c alakohdassa tarkoitettu maksu ja muis-
ta 10 euroa kappaleelta; 
e) panttikirjaksi vaihtamisen yhteydessä haetusta kiinnityksen muuttamisesta ei peritä eri maksua; 
7) erityisen oikeuden kirjaamista ja muuta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää kirjausta koskeva asia: 
a) erityisen oikeuden kirjaamista tai siirtoa koskeva asia 60 euroa; 
b) erityisen oikeuden kirjauksen muuttamista koskeva asia 25 euroa; 
c) muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää kirjausta koskeva asia 25 euroa; 
8) konkurssiasia: 
a) konkurssiin asettamista koskeva asia 200 euroa; 
sekä lisäksi konkurssin alettua 
b) jakoluettelon vahvistamiseen päättyvä konkurssiasia 235 euroa; 
c) muu kuin jakoluettelon vahvistamiseen päättyvä konkurssiasia 95 euroa; 
d) erikseen hakemuksesta käsiteltävä muu konkurssiasia 95 euroa, ei kuitenkaan turvaamistoimen tai pakkokei-
non määräämistä, pesäluettelon vahvistamista tai muuta velallisen velvollisuutta, jälkivalvontaa eikä vahvistetun 
jakoluettelon oikaisemista tai muuttamista koskeva konkurssiasia; 
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e) riitautettua saatavaa koskevan asian käsittelystä, jos asia riitaisena siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peri-
tään kuten riita-asiassa riitauttajalta; 
9) saneerausmenettelyä koskeva asia: 
a) asia, jossa saneerausmenettelyä ei päätetä aloittaa, 95 euroa; 
b) asia, jossa saneerausmenettely päätetään aloittaa, 435 euroa; 
c) erikseen hakemuksesta käsiteltävä saneerausmenettelyyn liittyvä muu asia 95 euroa; 
10) sulautumisasia 190 euroa. 
4 §. Haastemies 
Haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta siitä annettavine todistuksineen peritään toimitusmaksua 25 euroa. 
Tiedoksiantoyrityksestä peritään samansuuruinen maksu. 
Maksua ei peritä silloin, kun tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta. 
4 a §. 
Asiakirjan toimittamisesta ulkomailla tiedoksi annettavaksi peritään toimitusmaksua 25 euroa. Maksua ei kui-
tenkaan peritä tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa, jossa peritään oikeudenkäyntimaksu tai hakemusmaksu. 
Tiedoksiannosta ulkomailla aiheutuneet erilliset kustannukset peritään siten kuin 8 §:ssä säädetään. 
5 §. Hovioikeus 
Hakemusasian käsittelystä hovioikeudessa peritään hakemusmaksua 65 euroa. 
Maksua ei peritä varatuomarin arvonimen myöntämisestä koskevan asian käsittelystä. 
 
3 luku. Toimituskirjamaksut 
6 §. Todistusmaksut 
Eri tilauksesta annettavista todistuksista peritään todistusmaksuja seuraavasti: 
1) käräjäoikeus: 
a) rasitustodistus 20 euroa; 
b) lainhuutotodistus tai vuokra- tai käyttöoikeudesta annettava todistus 10 euroa; 
c) omavaraisuustodistus ja lainvoimaisuustodistus 5 euroa; 
d) muu todistus 10 euroa; 
2) kihlakunnansyyttäjä ja maakunnansyyttäjä: 
todistus 5 euroa; 
3) työtuomioistuin, markkinatuomioistuin, hallinto-oikeus ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuin: 
todistus 10 euroa; 
4) hovioikeus, korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus: 
todistus 15 euroa. 
Todistuksesta, joka kirjoitetaan ilman eri pyyntöä asiakkaalle annettavaan asiakirjaan, ei peritä todistusmaksua. 
Todistuksesta, jonka viranomainen julkisena kaupanvahvistajana merkitsee kiinteistön luovuttamisesta tehtyihin 
asiakirjoihin, ei peritä edellä säädettyä todistusmaksua. 
Todistus, jonka tuomari antaa asianomaiselle puhevallan varaamista varten, on maksuton. 
Maksua ei peritä todistuksesta, joka annetaan maksutta käsiteltäväksi säädetyssä asiassa. 
Mitä säädetään markkinatuomioistuimesta ja kilpailuneuvostosta, koskee 1.3.2002 lukien markkinaoikeutta; ks. 
MarkkinaoikeusL 18 §, Yr 606. 
7 §. Otemaksut ja jäljennösmaksut 
Pöytäkirjasta tai muusta viranomaisen arkistossa säilytettävästä asiakirjasta eri tilauksen perusteella valmistetta-
vasta otteesta tai jäljennöksestä, joka todistetaan oikeaksi, peritään ote- tai jäljennösmaksuna 2 euroa sivulta. 
Asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 65 euroa asiakirjalta. 
Asiakirjan oikeaksi todistamattomasta jäljennöksestä peritään ensimmäiseltä sivulta yksi euro ja kultakin seuraa-
valta sivulta 50 senttiä. Saman sivun seuraavista kopioista peritään 10 senttiä. Asianosaiselta perittävä jäljen-
nösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 65 euroa asiakirjalta. 
Telekopiona tai sähköpostitse toimitettavasta jäljennöksestä peritään 1 momentin mukainen maksu. Telekopiona 
tai sähköpostitse toimitettavasta todistusjäljennöksestä peritään kuitenkin maksu kuten todistuksesta. 
Postitse toimitettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään maksua vähintään 5 euroa 
7 a §. Vapautukset ote- ja jäljennösmaksun suorittamisesta 
Edellä 7 §:ssä säädettyä maksua ei peritä asiakirjasta, joka annetaan asianosaiselle ilman eri tilausta. 
Maksua ei myöskään peritä seuraavista asiakirjoista: 
1) toimituskirja virallisen syyttäjän ajamassa rikosasiassa asianomistajalle; 
2) jäljennös suullisen valmistelun ja pääkäsittelyn pöytäkirjasta kantajalle riita-asiassa ja hakijalle hakemusasias-
sa; 
3) erillinen määräys tai muu vastaava asiaan liittyvä toimituskirja uskotulle miehelle tai toimitsijamiehelle; 
4) nimikirjanote virkakäyttöä varten; 
5) saneerausmenettelyä koskevassa asiassa hakemuksen liitteistä toimitettavat jäljennökset asianosaiselle, jolle 
tuomioistuin on varannut tilaisuuden lausunnon antamiseen; 
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6) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen (58/93) 5 §:n mukaiset jäljennökset; 
7) kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä käsiteltävässä asiassa tarvittava asiakirja ulkoasiainministeri-
ölle; 
8) rikosvahinkojen korvaamista valtion varoista koskevassa asiassa tarvittava asiakirja valtiokonttorille; 
9) asiakirja, jonka maksuttomuudesta säädetään muualla laissa tai asetuksessa. 
Maksu voidaan jättää perimättä korkeakoululta, kun jäljennös toimitetaan tieteellisiä tutkimustarpeita varten. 
 
4 luku. Erilliset kustannukset 
8 §. Kuuluttamis- ja eräät muut kustannukset 
Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään 
maksuun 3 §:n 3 momentin 2 kohdan b alakohdassa, 3 kohdan b alakohdassa, 5 kohdan b alakohdassa, 8 kohdan 
a alakohdassa sekä 9 ja 10 kohdassa mainituissa asioissa. Muissa maksullisissa asioissa peritään virallisessa 
lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset erikseen täysimääräisenä. Kuuluttamisesta muissa lehdissä 
peritään jokaiselta käsittelymaksun suorittamiseen velvolliselta kuuluttamiskustannusten korvauksena 60 euroa. 
Jos asianosainen on laiminlyönyt hänen velvollisuudekseen säädetyn jäljennöksen antamisen viranomaiselle, ne 
valmistetaan hänen kustannuksellaan. Tällöin peritään jäljennösmaksua 7 §:ssä säädetyn määräisenä. 
Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhoitteesta taikka tallenteesta peritään sen tilaajalta nauha- tai tal-
lennekustannusten lisäksi toimituskustannuksena 15 euroa nauhalta tai tallenteelta. 
Korvauksena erityisistä tiedoksiantokustannuksista ulkomailla peritään: 
1) ulkoasiainhallinnon tiedoksiannosta ulkomailla laskuttama maksu sekä siihen liittyvien erillisten kustannusten 
korvaus täysimääräisesti; ja 
2) ulkomailla tiedoksiantotoimintaa hoitavan viranomaisen, virkamiehen tai toimihenkilön tehtävän hoitamisesta 
laskuttama palkkio ja kustannukset täysimääräisesti. 
 
5 luku. Erinäiset säännökset 
9 §. Maksun perintä 
Maksuvelvollisen suoritettavaksi määrätty maksu peritään suoritteen valmistumisen jälkeen toimituskirjaa tai 
muuta asiakirjaa luovutettaessa, postiennakolla tai erillisellä laskulla. Jos asia, josta on säädetty perittäväksi vain 
yksi maksu, siirretään välitoimenpidettä varten toiseen käsittelytilaisuuteen, voidaan maksu periä ensimmäisen 
käsittelykerran jälkeen. 
Maksua laskulla perittäessä se on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä, jota ei saa määrätä 
aikaisemmaksi kuin kolmen viikon eikä myöhäisemmäksi kuin kuuden viikon päähän siitä päivästä, jona lasku 
annetaan asiakkaalle tai postin kuljetettavaksi. 
Maksuvelvollinen voi suorittaa suoritteesta valtiolle tulevan maksun myös etukäteen, jos asianomainen viran-
omainen tämän hyväksyy. 
Viranomaisen on maksun perinnässä otettava huomioon perimisestä valtiolle aiheutuvat kustannukset ja perimi-
sen todennäköinen onnistuminen. Viranomainen voi tarvittaessa valtion kokonaisetu huomioon ottaen luopua 
vähäisen maksun perimisestä. 
10 §. Viivästysseuraamukset 
Jos maksuvelvollinen ei suorita hänen maksettavakseen määrättyä maksua määräajassa tai jättää postiennakon 
lunastamatta, häneltä voidaan periä lisäksi viivästysmaksuna 10 euroa suoritteelta. 
11 §. Tarkemmat määräykset 
Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta. 
12 §. Voimaantulo 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993. Asetuksen 1 §:n 2 momentti ja 4 § tulevat kuitenkin voi-
maan 1 päivänä joulukuuta 1993. 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten soveltamisesta säädetään tuomioistuinten ja 
eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 14 §:ssä. 
Tällä asetuksella kumotaan 1 päivästä joulukuuta 1993 haastetiedoksiannoista suoritettavista maksuista 21 päi-
vänä joulukuuta 1990 annettu asetus (1239/90). 
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Oikeusapulaki (257/2002) 

(Viimeisin muutos 972/2004) 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
1 luku Oikeusavun sisältö 
1 § Oikeusavun yleiset edellytykset ja sisältö 
Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka 
taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. 
Oikeusapuun kuuluu oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja 
muussa viranomaisessa sekä vapautus eräistä asian käsittelyyn liittyvistä menoista siten kuin tässä laissa sääde-
tään. 
2 § Oikeusapuun oikeutetut 
Oikeusapua annetaan henkilölle, jolla on kotikunta Suomessa taikka koti- tai asuinpaikka toisessa Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
Lisäksi oikeusapua annetaan 1 momentissa säädetyistä edellytyksistä riippumatta, jos henkilön asia käsitellään 
Suomen tuomioistuimessa tai jos oikeusapuun on erityistä syytä. Oikeusapuun kuuluvaa oikeudellista neuvontaa 
annetaan 1 momentissa säädetyistä edellytyksistä riippumatta kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpot-
tamisesta tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 47/1988) määrätyin edellytyksin. 
Oikeusapua ei anneta yhtiölle tai yhteisölle. Oikeusapua annetaan elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaa 
koskevassa muussa kuin tuomioistuinasiassa vain, jos siihen on erityistä syytä huomioon ottaen toiminnan laatu 
ja laajuus, elinkeinonharjoittajan taloudellinen ja henkilökohtainen tilanne ja olosuhteet kokonaisuudessaan. 
3 § Oikeusavun taloudelliset edellytykset 
Oikeusapua annetaan hakemuksesta korvauksetta tai omavastuuosuutta vastaan hakijan taloudellisen aseman 
perusteella. Hakijan taloudellinen asema arvioidaan tekemällä laskelma hänen kuukausittain käytettävissään 
olevista varoista (käyttövara). Laskelma laaditaan hakijan ja hänen aviopuolisonsa tai hänen kanssaan aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa elävän kuukausittaisten tulojen, välttämättömien menojen, varallisuuden ja elatusvel-
vollisuuden perusteella. 
Oikeusapua annetaan henkilölle, jonka käyttövara ei ylitä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin vahvistettavaa 
määrää. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin huomioon otettavista tuloista ja menoista sekä varalli-
suuden ja elatusvelvollisuuden vaikutuksesta käyttövaraa laskettaessa sekä niistä perusteista, joita noudatetaan 
määrättäessä oikeusapua saaneen omavastuuosuus. Vähäisestä oikeudellisesta neuvosta ei peritä omavastuu-
osuutta. 
Hakija saa oikeusapua käyttövarastaan aiheutuvien rajoitusten estämättä, jos hän osoittaa, ettei kykene vastaa-
maan asian käsittelyn edellyttämistä kustannuksista sen vuoksi, että elinkustannukset ovat Suomea korkeammat 
siinä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jossa hänellä on koti- 
tai asuinpaikka. 
Oikeusapua ei anneta, jos hakijalla on kysymyksessä olevan asian kattava oikeusturvavakuutus. Tuomiois-
tuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa oikeusapua voidaan kuitenkin myöntää siltä osin kuin kustannukset ylit-
tävät vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajaksi vakuutussopimuksessa määritellyn enimmäiskorvausmää-
rän, jos siihen on erityisiä syitä ottaen huomioon oikeusavun saajan oikeusturvan tarve ja asian laatu ja laajuus. 
Oikeusapupäätöksessä on asetettava enimmäistuntimäärä avustajalle korvattaville toimenpiteille. Jos hakija on 
taloudellisen asemansa perusteella oikeutettu oikeusapuun korvauksetta, oikeusapu voidaan kuitenkin myöntää 
myös vakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen. 
4 § Oikeusapuun kuuluvat etuudet 
Oikeusavun myöntäminen vapauttaa edun saajan velvollisuudesta suorittaa: 
1) palkkiota ja korvausta tämän lain nojalla määrätylle tai hyväksytylle avustajalle kokonaan tai osittain sen 
mukaan kuin oikeusapupäätöksessä todetaan; 
2) palkkiota ja korvausta asian käsittelyssä tarvitsemastaan tulkkaus- ja käännösavusta; sekä 
3) käsittelymaksua, toimituskirjamaksua ja erillisten kustannusten korvausta pääasiaa käsittelevässä viranomai-
sessa; vastaavia maksuja ei peritä myöskään muissa viranomaisissa niiden suorittamista toimenpiteistä ja anta-
mista toimituskirjoista, jotka ovat tarpeen asian hoitamiseksi. 
Valtion varoista suoritetaan oikeusapua saaneen asianosaisen nimeämälle todistajalle maksettavat korvaukset. 
Muut oikeusapua saaneen toimesta tuomioistuimessa tapahtuneesta todistelusta aiheutuneet kustannukset korva-
taan valtion varoista, jos todistelu on ollut asian selvittämiseksi tarpeen. 
Jos muu oikeusapua saanut asiaan osallinen kuin rikosasian vastaaja on määrätty asian selvittämisen vuoksi 
saapumaan henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, korvataan hänen tuomioistuimeen saapumisestaan aiheutuneet 
kustannukset valtion varoista. 
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Lisäksi oikeusavun myöntäminen vapauttaa edun saajan velvollisuudesta suorittaa tuomion tai päätöksen täytän-
töönpanosta valtiolle suoritettavia ulosottomaksuja ja etukäteen perittäviä kuluja. Kaikki välttämättömät täytän-
töönpanokulut suoritetaan valtion varoista, jos niitä ei voida saada vastapuolelta perityiksi. 
Oikeusavun myöntäminen toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa vapauttaa 4 momentissa tarkoitetulla tavalla ulosottomaksuista ja kuluista, jos tuomio pannaan täytän-
töön Suomessa. 
5 § Oikeusapuun kuuluvat avustajan toimenpiteet 
Yksittäisessä asiassa oikeusapuun kuuluvat ne oikeusavustajan toimenpiteet, jotka asiassa ovat tarpeen huomi-
oon ottaen asian laatu ja merkitys, riidan kohteen arvo ja olosuhteet kokonaisuudessaan. Oikeusapu voidaan 
rajata koskemaan määrättyjä toimenpiteitä. Tällaista määräystä voidaan myöhemmin laajentaa, jos siihen on 
aihetta. 
Oikeusapu kattaa avustajan toimenpiteet enintään sadalta tunnilta. Asiaa käsittelevä tuomioistuin voi kuitenkin 
päättää, että oikeusavun antamista jatketaan, jos siihen on erityisiä syitä ottaen huomioon oikeusavun saajan 
oikeusturvan tarve sekä asian laatu ja laajuus. Tuomioistuimen on tällöin asetettava enimmäistuntimäärä avusta-
jalle korvattaville toimenpiteille. 
Oikeusavusta ulkomailla käsiteltävässä asiassa säädetään 23 §:ssä. 
6 § Oikeusavun sisältö eräissä tapauksissa 
Hakijalle, jonka ei katsota tarvitsevan oikeusavustajaa, mutta joka olisi taloudellisen asemansa perusteella oikeu-
tettu oikeusapuun ilman omavastuuosuutta, voidaan oikeusapuna myöntää 4 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa ja 
2–4 momentissa mainitut etuudet. 
Oikeusapuun ei kuulu avustaminen: 
1) yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävässä hakemusasiassa, ellei siihen ole erityisen painavia syitä; 
2) yksinkertaisessa rikosasiassa, jossa yleisen rangaistuskäytännön mukaan ei ole odotettavissa sakkoa ankaram-
paa rangaistusta tai jossa muutoin odotettavissa olevaan rangaistukseen ja asian selvitettyyn tilaan nähden syyte-
tyn oikeusturva ei edellytä avustajan käyttämistä; 
3) asiassa, joka koskee verotusta tai julkista maksua, ellei siihen ole erityisen painavia syitä; eikä 
4) asiassa, jossa oikaisuvaatimus- tai valitusoikeus perustuu kunnan tai muun julkisyhteisön jäsenyyteen. 
Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa julkinen oikeusavustaja voi kuitenkin tarvittaessa antaa oikeudellisia 
neuvoja ja laatia tarvittavia asiakirjoja. 
7 § Oikeusavun rajoitukset 
Oikeusapua ei anneta, jos: 
1) asialla on hakijalle vähäinen merkitys; 
2) se olisi selvästi tarkoituksetonta verrattuna hakijalle siitä koituvaan hyötyyn; 
3) asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä; tai 
4) asia perustuu siirrettyyn oikeuteen ja on aihetta otaksua siirron tapahtuneen oikeusavun saamiseksi. 
8 § Avustaja 
Oikeusapua antaa julkinen oikeusavustaja. Tuomioistuinasioissa avustajaksi voidaan kuitenkin määrätä myös 
tehtävään suostumuksensa antanut yksityinen avustaja. Lisäksi yksityinen avustaja voidaan määrätä valtion oi-
keusaputoimistoista annetun lain (258/ 2002) 10 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. 
Yksityiseksi avustajaksi on määrättävä asianajaja tai muu oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n 1 momentin 
mukaan avustajaksi kelpoinen henkilö. Rikosasiassa epäillyn avustajaksi on määrättävä julkinen oikeusavustaja 
tai asianajaja taikka erityisestä syystä muu oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö, jos epäilty on 
pidätetty tai vangittu, jos häntä epäillään tai hänelle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta ei ole säädetty lie-
vempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta, tai tällaisen rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta siihen 
taikka jos epäilty on 18 vuotta nuorempi. 
Milloin oikeusavun saaja on itse ehdottanut avustajakseen kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön, tämä on 
määrättävä, jolleivät erityiset syyt toisin vaadi. 
Avustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan hyvää asianajotapaa. 
9 § Avustajan vaihtaminen 
Avustaja ei saa tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa ilman tuomioistuimen lupaa panna toista sijaansa. Sijai-
seksi hyväksyttävän on täytettävä avustajan kelpoisuusvaatimukset. 
Tuomioistuin voi käsiteltävänään olevassa asiassa ja oikeusaputoimisto muussa kuin tuomioistuimessa käsiteltä-
vänä olevassa asiassa oikeusavun saajan tai avustajan perustellusta pyynnöstä tai pätevästä syystä omasta aloit-
teestaan peruuttaa avustajan määräyksen ja määrätä toisen avustajan. 
 
2 luku Oikeusapupäätös 
10 § Oikeusavun hakeminen 
Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta. Oikeusapua voidaan hakea asian käsittelyn jokaisessa vaiheessa siihen 
asti, kunnes tuomioistuimessa käsiteltävä asia on saanut lainvoiman tai muun asian käsittely on päättynyt. Ha-
kemus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Hakijan on esitettävä selvitys taloudellisista olosuhteistaan ja 
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asiasta, jossa hän hakee oikeusapua. Taloudellisista olosuhteista ja asiasta esitettävästä selvityksestä säädetään 
tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. 
Valtion ja kunnan viranomainen, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos sekä va-
kuutuslaitos ovat velvollisia antamaan oikeusaputoimistolle sen pyynnöstä ja salassapitosäännösten estämättä 
hallussaan olevat tiedot, jotka oikeusaputoimistolle laissa säädetyn tehtävän vuoksi ovat välttämättömiä sen 
selvittämiseksi, onko hakija taloudellisen asemansa perusteella oikeutettu oikeusapuun ja onko hakijalla asian 
kattava oikeusturvavakuutus. Tämä velvollisuus koskee myös rahalaitosta, jos oikeusaputoimisto ei saa edellä 
mainituilta tahoilta riittäviä tietoja ja on perusteltua aihetta epäillä hakijan antamien tietojen riittävyyttä tai luo-
tettavuutta. Pyyntö tulee esittää rahalaitokselle kirjallisena ja siitä on etukäteen annettava hakijalle tieto. 
Oikeusaputoimisto voi 2 momentissa mainituin edellytyksin saada teknisen käyttöyhteyden avulla veroviran-
omaisilta ja Kansaneläkelaitokselta näiden henkilörekistereissä olevia salassa pidettäviä henkilötietoja hakijan 
taloudellisesta asemastaan antamien tietojen tarkistamista varten. Oikeusaputoimiston tulee etukäteen ilmoittaa 
hakijalle tästä mahdollisuudesta. 
11 § Oikeusavun myöntäminen 
Oikeusaputoimisto päättää oikeusavun myöntämisestä, jollei muussa laissa toisin säädetä. Jos julkinen oikeus-
avustaja on esteellinen pääasiassa, oikeusavun hakija ohjataan tekemään hakemus toiseen oikeusaputoimistoon. 
Hakijan pyynnöstä päätös voidaan kuitenkin tehdä kyseisessä oikeusaputoimistossa, jolleivät olosuhteet edellytä 
siirtoa. Vastapuolta avustava julkinen oikeusavustaja ei kuitenkaan saa ratkaista oikeusapuhakemusta. Päätös 
voidaan toimittaa hakijalle tiedoksi postitse. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitse-
mäntenä päivänä siitä, kun päätös on hakijan ilmoittamalla osoitteella varustettuna annettu postin kuljetettavaksi. 
Jos oikeusapua ei ole myönnetty hakemuksen mukaisesti, hakija voi saattaa kysymyksen oikeusavun myöntämi-
sestä tuomioistuimen ratkaistavaksi 24 §:ssä säädetyin tavoin. 
12 § Oikeusapumaksu 
Oikeusaputoimisto perii hakijalta oikeusapumaksun oikeusavun myöntäessään tai toimittaessaan 11 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun pyynnön tuomioistuimen ratkaistavaksi. Oikeusapumaksun suuruudesta säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 
Maksua ei peritä, kun oikeusapua myönnetään vähäisen neuvon antamiseksi. Valtioneuvoston asetuksella voi-
daan säätää vapautus maksusta taloudellisen aseman perusteella. 
13 § Oikeusavun alkamisajankohta ja kesto 
Oikeusapu voidaan myöntää hakemuspäivästä lukien tai, jos edellytykset siihen ovat olemassa, myös taannehti-
vasti koskemaan asiassa jo suoritettuja tarpeellisia toimenpiteitä. Oikeusapu on voimassa kaikissa oikeusasteissa, 
joissa asiaa käsitellään. 
Muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa oikeusapua ei voida myöntää taannehtivasti koskemaan 
muutoksenhakua edeltäneitä toimenpiteitä, ellei hakija saata todennäköiseksi, että hän ei ole pätevästä syystä 
hakenut oikeusapua aikaisemmin. 
Hallintotuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa myönnetty oikeusapu ei käsitä aikaisemmassa hallintomenette-
lyssä eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa lainkäyttöviranomaisessa suoritet-
tuja toimenpiteitä eikä vakuutusoikeudessa myönnetty oikeusapu sitä edeltäneen käsittelyn toimenpiteitä. Jos 
tuomioistuin palauttaa asian hallintoviranomaisen tai edellä tarkoitetun lainkäyttöviranomaisen käsiteltäväksi, 
yksityiselle avustajalle annettu määräys on voimassa myös tässä viranomaisessa, jos asian palauttava tuomiois-
tuin niin määrää. 
Tuomioistuimen siirtäessä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 4 luvun 8 tai 9 §:n nojalla 
rikosasian toiseen tuomioistuimeen tai ylemmän tuomioistuimen siirtäessä saman luvun 10 §:n nojalla sen tutkit-
tavaksi saatetun rikosasian sellaiseen alempaan tuomioistuimeen, joka ei ole sitä aikaisemmin käsitellyt, jää siinä 
asiassa oikeudenkäyntiavustajalle annettu määräys voimaan, jollei siirtävä tuomioistuin toisin määrää. 
14 § Oikeusapupäätöksen sisältö 
Oikeusapupäätös annetaan kirjallisena. Siitä tulee ilmetä: 
1) asia, johon oikeusapu myönnetään; 
2) hakijan taloudellinen asema; 
3) päivämäärä, mistä lukien oikeusapu myönnetään; 
4) mitä etuuksia oikeusapuun sisältyy; 
5) oikeusavun saajan mahdollinen omavastuuosuus; sekä 
6) avustajan nimi. 
15 § Taloudellisten olosuhteiden muuttuminen 
Oikeusavun saajan on toimeksiannon kestäessä ilmoitettava oikeusaputoimistolle taloudellisissa olosuhteissaan 
tapahtuvista muutoksista. Avustajan on muistutettava päämiestään edellä mainitusta velvollisuudesta, kun tämän 
taloudelliset olosuhteet muuttuvat. 
16 § Oikeusapupäätöksen muuttaminen ja oikeusavun lakkaaminen 
Jos oikeusavun myöntämisedellytyksiä ei ole ollut olemassa tai ne ovat muuttuneet taikka lakanneet, voi oikeus-
aputoimisto muuttaa oikeusapupäätöksen tai päättää, että oikeusavun antaminen lakkaa. Hakija voi saattaa oike-
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usapupäätöksen muuttamista ja oikeusavun lakkaamista koskevan kysymyksen 24 §:ssä säädetyin tavoin siinä 
mainitun tuomioistuimen ratkaistavaksi. 
Pääasiaa käsittelevä tuomioistuin voi aina 1 momentissa mainituin edellytyksin käsiteltävänään olevassa asiassa 
muuttaa oikeusapupäätöstä tai päättää oikeusavun lakkaamisesta. 
Oikeusavun saajan omavastuuosuutta muutettaessa määrätään, sovelletaanko uutta päätöstä taannehtivasti. Oike-
usavun lakkaamisesta päätettäessä määrätään, onko oikeusapua saaneen suoritettava valtiolle korvaus saamas-
taan oikeusavusta, sekä vahvistetaan korvauksen määrä. 
Julkinen oikeusavustaja voi hoitaa aloitetun toimeksiannon loppuun, vaikka oikeusavun saaja taloudellisessa 
tilanteessaan tai asiassa tapahtuneiden muutosten johdosta ei enää ole oikeutettu oikeusapuun. Tältä osin oikeus-
aputoimiston palveluista peritään täysi korvaus. 
 
3 luku Korvaukset 
17 § Yksityisen avustajan palkkio ja kulukorvaus 
Yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä ja ajanhukasta sekä korva-
us kuluista. Palkkio ja kulukorvaus suoritetaan valtion varoista 20 §:n mukaisella omavastuuosuudella vähennet-
tynä. Palkkion määräämistä varten avustajan on esitettävä oikeusapupäätös ja yksityiskohtainen selvitys asiassa 
suorittamistaan toimenpiteistä ja kuluistaan. Virallisen syyttäjän on rikosasioissa lausuttava esitetystä palkkio- ja 
kuluvaatimuksesta, jos siihen vaatimuksen määrään nähden tai muuten on aihetta. Jos avustajaksi on määrätty 
henkilö, joka ei yleisesti hoida asianajotehtäviä kyseisessä tuomioistuimessa, korvataan matkustamisesta synty-
vät lisäkulut ja ajanhukka ainoastaan, jos tällaisen avustajan käyttäminen on perusteltua. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään tarkemmin avustajalle maksettavien palkkioiden ja korvausten perusteista. 
Siltä osin kuin oikeusapua annetaan tämän lain nojalla avustaja ei saa omavastuuosuuden lisäksi periä muuta 
palkkiota tai korvausta oikeusavun saajalta. Muu sopimus on mitätön. 
Jos avustaja on saanut tilapäisesti panna sijaansa toisen henkilön, voidaan sijaisen suorittamista avustajantehtä-
vistä tuleva palkkio ja korvaus määrätä erikseen maksettavaksi hänelle. 
Muutoksenhakutuomioistuin voi päättää, että avustajan palkkiota ja kuluja ei korvata valtion varoista, jos muu-
toksenhakemus on selvästi perusteeton. 
18 § Palkkioiden ja korvausten määrääminen 
Tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa pääasian käsittelevä tuomioistuin määrää yksityiselle avustajalle, todis-
tajalle ja tulkille valtion varoista maksettavan palkkion ja korvauksen sekä oikeusapua saaneelle maksettavat 
korvaukset. 
Avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen tuomioistuin määrää avustajan tehtävän päättyessä tuomioistuimessa. 
Jos oikeusapu myönnetään koskemaan alemmassa oikeusasteessa suoritettuja toimenpiteitä vasta, kun pääasian 
käsittely siinä on päättynyt, muutoksenhakutuomioistuin määrää avustajan palkkion ja korvauksen myös alem-
massa oikeusasteessa suoritetuista toimenpiteistä. Jos muutoksenhakua ei ajeta perille, palkkion ja kulukorvauk-
sen määrää kuitenkin asiaa viimeksi käsitellyt tuomioistuin. Jos tehtävä jatkuu pitkähkön ajan, voidaan palkkio 
ja korvaus määrätä puolivuosittain tai erityisestä syystä lyhyemmältäkin ajalta. Avustajalle voidaan määrätä 
suoritettavaksi ennakkoa tehtävän hoitamisesta hänelle aiheutuvista huomattavista kuluista, jos siihen on erityi-
nen syy. 
Todistajalle ja oikeusapua saaneelle tulevien korvausten määräämisestä sekä niiden ja muiden todistelukustan-
nusten suorittamisesta ja muutoksenhakemisesta korvauksen määrää koskevaan ratkaisuun on voimassa, mitä 
tuomioistuimessa kuullulle todistajalle valtion varoista maksettavista korvauksista säädetään. 
Virallinen syyttäjä voi niissä asioissa, joissa hän on toiminut syyttäjänä, hakea muutosta avustajan palkkion ja 
korvauksen määrää koskeviin ratkaisuihin. 
Oikeusaputoimisto määrää avustajalle ja tulkille maksettavan palkkion ja korvauksen asioissa, joita ei käsitellä 
tuomioistuimessa. 
19 § Todistelukustannusten korvaaminen eräissä tapauksissa 
Jos oikeusavun saajan nimeämän todistajan kuuleminen on ollut selvästi aiheetonta, oikeusavun saaja voidaan 
velvoittaa korvaamaan valtiolle sen varoista todistajalle maksettavaksi määrätyt korvaukset. 
20 § Omavastuuosuuden määrääminen 
Omavastuuosuuden määrä lasketaan vahvistetusta avustajan palkkiosta ja kulukorvauksesta arvonlisäveroineen. 
Jos oikeusapua myönnettäessä määrätty omavastuuosuus muodostuisi oikeusapua saaneen taloudellisiin oloihin 
nähden selvästi kohtuuttomaksi, omavastuuosuuden määrää voidaan alentaa. Omavastuuosuus on asiakohtainen. 
Omavastuuosuudesta tai sen osasta voidaan periä ennakkosuoritus. 
Kun yksityinen oikeusavustaja on antanut oikeusapua osakorvausta vastaan tuomioistuimen käsittelemässä asias-
sa, 18 §:n 2 momentissa mainittu tuomioistuin, varattuaan oikeusapua saaneelle tilaisuuden lausua laskun oikeel-
lisuudesta, velvoittaa oikeusavun saajan suorittamaan avustajalleen oikeusavun omavastuuosuuden samalla kun 
se määrää valtion varoista avustajalle maksettavan palkkion. Muussa tapauksessa oikeusaputoimisto määrää 
omavastuuosuuden suuruuden. 
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Yksityiselle avustajalle maksettavaksi tuomitulle omavastuuosuudelle on vaadittaessa määrättävä vuotuista vii-
västyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuu-
kausi on kulunut tuomitsemispäivästä. 
21 § Korvauksen periminen ulosottoteitse ja viivästyskorko 
Oikeusaputoimiston päätöksen nojalla saadaan oikeusavun saajalta ulosottaa valtiolle tuleva omavastuuosuus, ne 
valtion varoista oikeusavun saaneen puolesta maksetut kulut, jotka eivät kuulu oikeusavun etuuksiin, sekä oike-
usapumaksu ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa 
laissa (367/1961) säädetään. Ennen perimistoimenpiteisiin ryhtymistä oikeusaputoimiston on varattava maksu-
velvolliselle tilaisuus tulla kuulluksi. 
Jos valtiolle tulevaa omavastuuosuutta tai oikeusapumaksua ei ole suoritettu eräpäivänä, viivästyneelle määrälle 
saadaan periä vuotuisena viivästyskorkona korkolain 4 §:n 3 momentin mukainen viivästyskorko kuukauden 
kuluttua siitä päivästä, jona maksuvelvollisuutta koskeva tuomioistuimen päätös on ollut asianosaisen saatavissa 
tai jona maksuvelvolliselle on lähetetty lasku. 
22 § Oikeusavun saajan vastapuolen korvausvelvollisuus 
Jos oikeusavun saajan vastapuoli olisi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun, oikeudenkäynnistä rikosasiassa annetun 
lain 9 luvun tai hallintolainkäyttölain 13 luvun nojalla velvollinen korvaamaan oikeusavun saajan oikeudenkäyn-
tikulut kokonaan tai osittain, hänet on velvoitettava korvaamaan vastaavasti valtiolle sen varoista tämän lain 
nojalla asiassa maksettavaksi määrätyt kustannukset ja julkisen oikeusavustajan arvioitu palkkio korkolain 4 §:n 
3 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona maksuvelvollisuutta koskeva 
tuomioistuimen päätös on ollut asianosaisen saatavissa. 
Jos oikeusapua on myönnetty taannehtivasti koskemaan sellaisia kustannuksia, jotka oikeusavun saajan vasta-
puoli on alemman oikeusasteen lainvoimaisella tuomiolla velvoitettu oikeudenkäyntikulujen korvauksena suorit-
tamaan oikeusavun saajalle, oikeus tuomittuihin oikeudenkäyntikuluihin siirtyy valtiolle sen varoista suoritetta-
vaa määrää vastaavalta osalta. 
Julkisen oikeusavustajan on annettava selvitys asiassa suorittamistaan toimista ja aiheutuneista kuluista. 
23 § Oikeusapu ulkomailla käsiteltävässä asiassa 
Ulkomailla käsiteltävissä asioissa oikeusapu kattaa yleisen oikeudellisen neuvonnan. 
Erityisen painavista syistä oikeusministeriö voi myöntää 1 momentissa tarkoitettua laajemman oikeusavun ul-
komailla käsiteltävään asiaan. Näissä asioissa oikeusministeriö määrää valtion varoista suoritettavat välttämät-
tömät palkkiot ja korvaukset. 
Oikeusministeriön asetuksella voidaan säätää ulkomailla käsiteltävissä asioissa annettavan oikeusavun enim-
mäismäärästä sekä oikeusapuhakemuksen tekemisestä ja sisällöstä. 
 
4 luku Muutoksenhaku 
24 § Oikeusaputoimiston päätöksen saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi 
Oikeusaputoimiston tämän lain nojalla tekemä päätös voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi (ratkaisu-
pyyntö). Ratkaisupyyntö on tehtävä 30 päivän kuluessa oikeusaputoimiston päätöksen tiedoksi saamisesta. Rat-
kaisupyynnön voi tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa kuitenkin tehdä aina siihen asti, kunnes pääasia on 
ratkaistu lainvoimaisesti. Ratkaisupyyntö on toimitettava päätöksen tehneelle oikeusaputoimistolle. Se on tehtä-
vä kirjallisesti, ja siinä on ilmoitettava se oikeusaputoimiston päätös, jota ratkaisupyyntö koskee, sekä miltä osin 
ja millä perusteella hakija on päätökseen tyytymätön. 
Oikeusaputoimiston on viipymättä toimitettava ratkaisupyyntö sen tuomioistuimen tutkittavaksi, jossa pääasia on 
käsiteltävänä tai jonka toimivaltaan pääasian tutkiminen kuuluu. Jos pääasian käsittely tuomioistuimessa on 
päättynyt eikä muutoksenhakua varten säädetty aika ole kulunut umpeen, ratkaisupyyntö on toimitettava asiaa 
viimeksi käsitelleen tuomioistuimen tutkittavaksi. Jos oikeusapupäätös koskee asiaa, jota ei voida saattaa tuo-
mioistuimen tutkittavaksi, tai asiaa, jota koskevasta päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, ratkaisupyyntö toimitetaan sen hallinto-oikeuden tutkittavaksi, jonka tuomiopiirissä oikeusapupäätök-
sen tehnyt oikeusaputoimisto sijaitsee. Tuomioistuin, jolle oikeusaputoimisto on osoittanut ratkaisupyynnön, on 
toimivaltainen tutkimaan asian. 
Oikeusaputoimiston tämän lain nojalla tekemiin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei muussa 
laissa toisin säädetä. 
25 § Itseoikaisu oikeusaputoimistossa 
Oikeusaputoimisto voi itse oikaista tekemänsä päätöksen, jos 24 §:ssä mainittu ratkaisupyyntö antaa siihen aihet-
ta. 
Oikaisupäätöksestä on heti ilmoitettava ratkaisupyynnön tehneelle hakijalle. Päätös voidaan toimittaa hakijalle 
11 §:n 1 momentissa mainitulla tavalla. 
26 § Muutoksenhaku 
Tuomioistuimen tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla pääasian yhteydessä 
tai, jos päätös on tehty ennen pääasian ratkaisemista, erikseen noudattaen, mitä valittamisesta pääasiassa sääde-
tään. 
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Jos hallinto-oikeuden päätös koskee oikeusavun antamista asiassa, jota ei voida saattaa tuomioistuimen tutkitta-
vaksi, tai asiassa, jota koskevasta päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, oikeusapupää-
tökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusluvan myöntämisen 
perusteet ovat: 
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on 
tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmei-
sen virheen vuoksi; tai 
3) valitusluvan myöntämiseen on painava taloudellinen tai muu syy. 
27 § Käsittely tuomioistuimessa 
Tuomioistuimen on käsiteltävä pääasiasta erillisenä ratkaistava oikeusavun myöntämistä, muuttamista ja lak-
kaamista koskeva asia kiireellisenä. Pääasiasta erillisenä ratkaistava oikeusapua koskeva asia käsitellään käräjä-
oikeudessa noudattaen soveltuvin osin, mitä hakemusasioiden käsittelystä säädetään, ja hallinto-oikeudessa sekä 
vakuutusoikeudessa noudattaen soveltuvin osin, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Käräjäoikeus, hallinto-oikeus ja vakuutusoikeus voivat ratkaista oikeusapua koskevan asian myös yhden lainop-
pineen tuomarin kokoonpanossa. Jos hakija ei ole päätöstä annettaessa paikalla ja muutoksenhaku edellyttää 
tyytymättömyyden ilmoittamista, päätöksen antamispäivä on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti hyvissä ajoin 
ennen päätöksen antamista silloin, kun asiaa ei ratkaista pyynnön mukaisesti. 
 
5 luku Erinäiset säännökset 
28 § Toimenpiteet oikeusapuhakemuksen hylkäämisen yhteydessä 
Jos oikeusaputoimisto on hylännyt oikeusapuhakemuksen ja päätös on saatettu tuomioistuimen tutkittavaksi, 
julkisen oikeusavustajan on oikeusavun hakijan pyynnöstä huolehdittava niistä toimenpiteistä, jotka ovat välttä-
mättömiä hakijan oikeuksien säilyttämiseksi siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu tuomioistuimessa. Jos tuo-
mioistuin pysyttää oikeusaputoimiston päätöksen, hakijalta peritään korvaus suoritetuista toimenpiteistä. Korva-
uksesta tai sen osasta voidaan periä ennakkosuoritus. 
28 a § Oikeusapuhakemusten toimittaminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
Oikeusaputoimistot voivat toimia oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamal-
la oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset annetussa neuvoston direktiivis-
sä 2003/8/EY tarkoitettuina lähettävinä ja vastaanottavina viranomaisina. Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
siitä, mitkä oikeusaputoimistot hoitavat näitä tehtäviä. Lisäksi myös oikeusministeriö toimii mainitussa direktii-
vissä tarkoitettuna lähettävänä viranomaisena valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävissä asioissa. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun lähettävän viranomaisen on maksutta avustettava oikeusavun hakijaa hankki-
maan oikeusapuhakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset liitteet sekä hakemuksen ja liitteiden käännökset. Kään-
tämisestä aiheutuneet kustannukset maksetaan valtion varoista. 
Lähettävän viranomaisen on lähetettävä oikeusapuhakemus toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle vastaanottavalle 
viranomaiselle 15 päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut vaadittavat tiedot sisältävän hakemuksen liit-
teineen sekä tarvittaessa hakemuksen ja liitteiden käännökset. Lähettävä viranomainen voi kuitenkin kieltäytyä 
hakemuksen lähettämisestä, jos hakemus on ilmeisen perusteeton tai jos siinä on selvästi kyse muusta kuin 1 
momentissa mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvasta asiasta. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä menettelystä, jota noudatetaan tässä pykälässä 
tarkoitetun oikeusapuhakemuksen lähettämisessä ja vastaanottamisessa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
myös siitä, millä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä oikeusapuhakemus voidaan tehdä 1 momentissa tarkoi-
tetulle vastaanottavalle viranomaiselle. 
29 § Tarkemmat säännökset 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan oikeusministeriön asetuksella. 
30 § Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002. 
Tällä lailla kumotaan maksuttomasta oikeudenkäynnistä 2 päivänä helmikuuta 1973 annettu laki (87/1973) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä yleisestä oikeusavusta 6 päivänä helmikuuta 1998 annettu laki 
(104/1998). 
Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa. 
31 § Siirtymäsäännökset 
Mitä muussa laissa säädetään maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetusta laista tai yleisestä oikeusavusta anne-
tusta laista, noudatetaan niiden sijasta soveltuvin osin, mitä tässä laissa säädetään. 
Asiassa, jossa ennen tämän lain voimaantuloa on myönnetty maksuton oikeudenkäynti, sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Asiassa, johon ennen tämän lain voimaantuloa on myönnetty yleistä oikeusapua, sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
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Valtioneuvoston asetus oikeusavusta (388/2002) 

(Viimeisin muutos 997/2004) 
 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 5 päivänä huhti-
kuuta 2002 annetun oikeusapulain (257/2002) 3 § 2 momentin, 10 § 1 momentin, 12 §:n ja 29 §:n nojalla: 
1 § 
Oikeusapu myönnetään hakijan käyttövaran ja varallisuuden perusteella siten kuin tässä asetuksessa säädetään. 
Oikeusavun saajan omavastuu oikeusavusta muodostuu perusomavastuusta ja lisäomavastuusta siten kuin 5–7 
§:ssä säädetään. 
Oikeusavun myöntämisen lähtökohtana on hakijan ilmoitus ja hänen esittämänsä selvitys tuloista, elatusvelvolli-
suudesta, menoista, varallisuudesta sekä selvitys asiasta, johon oikeusapua haetaan. Oikeusavun edellytykset on 
selvitettävä mahdollisimman luotettavasti ottaen huomioon mitä oikeusapulain 10 § 2 momentissa säädetään. 
2 § 
Hakijan käyttövara lasketaan vähentämällä hakijan ja hänen aviopuolisonsa tai hänen kanssaan avioliitonomai-
sissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa asuvan (puolisot) kuukausittaisista tuloista ennakonpidätyksen 
tai ennakonkannon mukainen vero ja siihen liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut. Tuloista vähennetään myös 
välttämättömät menot siltä osin kun niiden yhteismäärä ylittää 250 euroa kuukaudessa. Välttämättömiksi me-
noiksi katsotaan kohtuulliset asumismenot, päivähoitomaksut, elatusapumaksut, ulosottosuoritukset sekä velka-
järjestelyn maksuohjelman mukaiset suoritukset. 
Kun hakijan taloudessa on huollettavia, tuloista vähennetään 250 euroa lasta kohti. Elatusapu, elatustuki, perhe-
eläke, lapsilisä ja kotihoidon tuki otetaan tuloina huomioon huoltajan käyttövaraa laskettaessa. Jos huollettavalla 
muutoin on säännölliset, omaan elatukseen riittävät tulot, hänen osaltaan ei tehdä vähennystä. Vähennys voidaan 
tehdä myös 18 vuotta täyttäneestä lapsesta, jota hakija tosiasiallisesti elättää. 
Varallisuus otetaan käyttövaraa laskettaessa huomioon siten kuin 15 ja 16 §:ssä säädetään. 
3 § 
Alle 18-vuotiaan hakiessa oikeusapua hänen huoltajiensa käyttövaraa ei oteta huomioon. 
4 § 
Jos puolisot ovat toistensa vastapuolina tai asuvat pysyvästi välien rikkoutumisen vuoksi erillään, oikeusapu 
määräytyy vain hakijan taloudellisen aseman perusteella yksinäiselle henkilölle säädettyjen määrien mukaan. 
Tällöin käyttövaraa laskettaessa 2 §:n mukaisista menoista hyväksytään ne menot, jotka hakija tosiasiallisesti 
maksaa, ja huollettavina otetaan huomioon ne henkilöt, joiden katsotaan olevan hakijan elatuksen varassa. 
Taloudelliset olosuhteet voidaan ottaa huomioon 1 momentin mukaan, jos hakija tärkeässä henkilökohtaisessa 
asiassaan olisi vaarassa kärsiä vakavan oikeudenloukkauksen, kun hän ei puolison tuloista johtuen saisi oikeus-
apua. 
5 § 
Perusomavastuu on oikeusavun saajan maksettavaksi tuleva prosenttiosuus avustajan palkkiosta ja kulukorvauk-
sesta arvonlisäveroineen. Se määräytyy hakijan käyttövaran mukaan seuraavasti: 
Yksinäisellä henkilöllä 
enintään 650 euroa 0 % 
enintään 850 euroa 20 % 
enintään 1 000 euroa 30 % 
enintään 1 200 euroa 40 % 
enintään 1 300 euroa 55 % 
enintään 1 400 euroa 75 % 
Puolisoilla henkilöä kohden 
enintään 550 euroa 0 % 
enintään 650 euroa 20 % 
enintään 800 euroa 30 % 
enintään 1 000 euroa 40 % 
enintään 1 100 euroa 55 % 
enintään 1 200 euroa 75 % 
6 § 
Oikeusapua ei myönnetä, kun käyttövara on yksinäisellä henkilöllä yli 1 400 euroa ja puolisoilla yli 1 200 euroa 
henkilöltä. 
7 § 
Lisäomavastuu tulee oikeusavun saajan maksettavaksi, jos hänellä on talletuksia tai muuta niihin rinnastettavaa 
helposti rahaksi muutettavaa varallisuutta, jonka arvo on yli 5 000 euroa. Lisäomavastuu on puolet 5 000 euroa 
ylittävistä talletuksista ja niihin rinnastettavasta varallisuudesta. 
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8 § 
Hakijan on esitettävä tuloista ja vähennettäväksi vaadittavista menoista tositteet tai kuitit ja muu tarvittava selvi-
tys. Tarvittaessa on myös esitettävä tilitiedot sekä selvitykset muusta omaisuudesta ja veloista. 
Hakijan on selvitettävä vakuutuksensa, joihin mahdollisesti liittyy sellainen oikeusturvavakuutus, joka kattaa 
oikeusapuhakemuksen kohteena olevan oikeudellisen asian, sekä esitettävä tarvittaessa vakuutusyhtiön päätös. 
9 § 
Esittäessään yksityisen avustajan määräämistä hakijan on perusteltava avustajan tarve ja esitettävä riittävä selvi-
tys asiasta, johon oikeusapua haetaan. Tuomioistuinasiassa selvitystä on esitettävä seuraavasti: 
1) riita-asiassa kantajan ja vastaajan on esitettävä haastehakemus tai sen luonnos, tuomioistuimen vastaus- tai 
lausumapyyntö, tai erityisestä syystä muu riittävä selvitys; 
2) rikosasiassa vastaajan ja asianomistajan on esitettävä syyttäjän haastehakemus, esitutkintapöytäkirja, asian-
omistajan vahingonkorvausvaatimus, lääkärinlausunto tai muu riittävä selvitys; 
3) hakemusasiassa hakijan ja asiaan osallisen on esittävä hakemus, vastaus tai muu riittävä selvitys. 
10 § 
Tuloina otetaan huomioon muun muassa seuraavat tulolajit: 
1) ansiotulo; 
2) korko-, osinko-, vuokra- ja muut pääomatulot; 
3) yritystoiminnasta ja ammatinharjoittamisesta saadut tulot; 
4) elatusavut ja elatustuet; 
5) työttömyyspäiväraha ja työttömyyskassa-avustus; 
6) tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko; 
7) sairausvakuutuslain mukainen päivä- ja äitiysraha; 
8) kansaneläke ja ansioeläke; 
9) opintotuki; 
10) lapsilisä ja kotihoidontuki. 
Tuloista yleensä riippumatonta tiettyyn tarkoitukseen myönnettyä sosiaalista etuutta ei oteta huomioon. Tällaisia 
etuuksia ovat muun muassa kansaneläkelain (347/1956) mukainen hoitotuki, vammaistukilain (124/1988) mu-
kainen vammaistuki ja lapsen hoitotuesta annetun lain (444/1969) mukainen lapsen hoitotuki. 
11 § 
Mikäli palkansaajan tulot vaihtelevat, käyttövaran laskemisen perusteeksi otetaan viimeisten kuuden kuukauden 
tulot. Yrittäjän kuukausittaiset käyttövarat lasketaan lopullisessa verotuksessa vahvistettujen vuosittaisten ansio- 
ja pääomatulojen perusteella. Jos toiminnassa on tapahtunut olennaisia muutoksia viimeksi toimitetun verotuk-
sen jälkeen, käyttövarojen laskennan perusteeksi voidaan ottaa ennakonkannon mukaiset tulot. 
12 § 
Asumismenoina hyväksytään kohtuullinen vuokra, vastike ja omakotitalon hoitomenot. Ilman selvitystä omako-
titalon kuukausittaisina hoitomenoina hyväksytään enintään 200 euroa. Omistusasunnon asumismenona hyväk-
sytään asuntolainan kuukausittaiset korot. Asumismenot voidaan jättää hyväksymättä siltä osin kuin asunto on 
perheen kokoon nähden ylimitoitettu. Asumistuki ja opintorahan asumislisä vähennetään asumismenoista. 
Asumismenoina käyttövaralaskelmassa voidaan huomioida myös laitoshoidossa olevan hakijan tai hänen puo-
lisonsa hoitomaksut. 
13 § 
Elatusapuna hyväksytään hakijan ja hänen puolisonsa tuomioistuimen päätöksen tai vahvistetun sopimuksen 
mukaiset kuukausittaiset suoritukset. Hyväksyä voidaan myös luotettavan selvityksen mukaan säännönmukaises-
ti ilman tuomiosta tai sopimusta maksettu elatusapu. 
14 § 
Ulosottosuorituksena hyväksytään ulosottoon kuukausittain säännöllisesti maksettu suoritus. 
Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) mukaisessa maksuohjelmassa vahvistetut suoritukset 
velkojille hyväksytään edellyttäen, että velallinen on noudattanut maksuohjelmaa. Samoin edellytyksin hyväksy-
tään suoritukset, jotka perustuvat yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa tarkoitettuun velallisen 
kaikki velat kattavaan kirjalliseen sovintoratkaisuun. 
Kun oikeusapua haetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaisessa asiassa, vähennetään käyt-
tövaralaskelmassa myös ne varat, jotka velallinen tosiasiallisesti käyttää velanhoitomenoihin. 
15 § 
Hakijan ja hänen puolisonsa varallisuutena otetaan huomioon muun muassa: 
1) rahavarat ja talletukset; 
2) kiinteä omaisuus; 
3) asunto- ja muut osakkeet; 
4) rahasto-osuudet ja muut sijoitukset; 
5) osuus kuolinpesässä; 
6) osuus avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä; sekä 
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7) kulkuvälineet ja muut vastaavat esineet. 
Varallisuus lasketaan vähentämällä sen verotusarvosta velat (nettovarallisuus). Jos varallisuudelle ei ole vahvis-
tettu verotusarvoa, varallisuus arvostetaan käypään arvoonsa. 
Perheen vakinaisena asuntona käytettävää omistusasuntoa ja työn tai työmatkojen kannalta välttämätöntä autoa 
ei oteta huomioon, jos niiden arvo on kohtuullisessa suhteessa perheen kokoon ja työajon tarpeeseen. Tätä omai-
suutta varten otettua velkaa ei vähennetä nettovarallisuutta laskettaessa. 
Hakijan talletukset ja muu niihin rinnastettava helposti rahaksi muutettava omaisuus lasketaan nettovarallisuu-
teen, jos sen arvo on 5 000 euroa tai sitä vähemmän. Jos hakijan helposti realisoitavan omaisuuden arvo on yli 5 
000 euroa, omaisuutta ei lasketa nettovarallisuuteen, vaan sen perusteella määräytyy hakijan lisäomavastuu siten 
kuin 7 §:ssä säädetään. 
16 § 
Kun 15 §:n mukainen nettovarallisuus on yli 25 000 euroa tai maatalousyrittäjällä ja elinkeinonharjoittajalla 33 
000 euroa, ylimenevästä osasta lisätään 1 prosentti käyttövaralaskelmaan. 
17 § 
Kun oikeusapua haetaan perunkirjoitusta varten, hakijan lisäomavastuuta laskettaessa otetaan huomioon myös 
vainajan varat ennen velkojen kattamista. Varattoman pesän perunkirjoitusasiassa valtiokonttorille tai muulle 
perunkirjoitusvelvolliselle voidaan erityisistä syistä antaa korvauksetta oikeusapua. 
18 § 
Kun oikeusapu on myönnetty perinnönjakoa tai ositusta koskevassa asiassa, asian päätyttyä lasketaan hakijan 
saama perintö tai tasinko hänen varoikseen ja vahvistetaan oikeusavun saajan lopullinen omavastuuosuus. Sa-
moin menetellään, kun oikeusavun saaja saa rahanarvoisen hyödyn muussa asiassa, jossa oikeusapu on myönnet-
ty. Jos perinnön, tasingon tai muun hyödyn helposti realisoitavan omaisuuden arvo on yli 5 000 euroa, sitä ei 
lasketa nettovarallisuuteen, vaan sen perusteella määräytyy lisäomavastuu siten kuin 7 §:ssä säädetään. 
19 § 
Oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-
asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset annetussa neuvoston direktiivissä 2003/8/EY tarkoitettuina 
lähettävinä viranomaisina toimivat oikeusaputoimistot. Perheoikeudellisissa asioissa lähettävänä viranomaisena 
voi toimia myös oikeusministeriö. Mainitussa direktiivissä tarkoitettuna vastaanottavana viranomaisena toimii 
Helsingin oikeusaputoimisto. 
Oikeusapuhakemus ja sen liitteet voidaan toimittaa 1 momentissa tarkoitetulle vastaanottavalle viranomaiselle 
myös englanninkielisinä. 
20 § 
Oikeusapumaksu on 35 euroa. Oikeusapumaksua ei peritä, jos hakijan käyttövara on alle 500 euroa. 
21 § 
Oikeusapu voidaan oikeusapupäätöksessä rajata määrättyihin toimenpiteisiin ja määrättyyn tuntimäärään, jos se 
on perusteltua ottaen huomioon asian laatu ja merkitys, riidan kohteen arvo sekä olosuhteet kokonaisuudessaan. 
22 § 
Tuomioistuimen on toimitettava ratkaisupyynnön perusteella tekemänsä päätös tiedoksi oikeusaputoimistolle. 
Oikeusaputoimiston on toimitettava päätöksensä oikeusavun muuttamisesta tai lakkauttamisesta tiedoksi pääasi-
aa käsittelevälle tuomioistuimelle. 
23 § 
Muutoksenhakua tai vastauksen antamista varten säädettynä aikana käsitellyn ratkaisupyynnön johdosta annettu 
päätös oikeusavun myöntämisestä on viran puolesta toimitettava muutoksenhakutuomioistuimeen. 
24 § 
Kun muutoksenhakutuomioistuin myöntää oikeusapua taannehtivasti koskemaan sellaisia yksityisen avustajan 
palkkio- ja kulukorvauksia ja muita kustannuksia, jotka oikeusavun saajan vastapuoli on alemman oikeusasteen 
lainvoimaisella tuomiolla velvoitettu oikeudenkäyntikulujen korvauksena suorittamaan oikeusavun saajalle, sen 
tulee ilmoittaa päätöksestään oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskus perii saatavan valtiolle. 
25 § 
Kun asiassa, johon on myönnetty oikeusapua, on myönnetty vakuutusetu sen jälkeen kun pääasia on lainvoimai-
sesti ratkaistu, oikeusaputoimisto perii vakuutusyhtiöltä valtion varoista oikeusapuna suoritettavaksi määrätyn tai 
oikeusaputoimiston palkkiota ja kuluja vastaavan korvauksen. 
26 § 
Oikeusaputoimisto antaa epäillyn pyynnöstä tämän asetuksen mukaisista oikeusavun taloudellisista edellytyksis-
tä selvityksen, jonka perusteella tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 
11 §:ssä tarkoitetun korvauksen rikoksesta tuomitun puolustajalle valtion varoista maksetuista korvauksista. 
27 § 
Oikeusapuhakemus, 26 §:n mukainen selvitys, päätös oikeusavun myöntämisestä sekä ratkaisupyyntö tulee mah-
dollisuuksien mukaan laatia oikeusministeriön näitä asiakirjoja varten vahvistamien kaavojen mukaisesti. 
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28 § 
Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö. 
29 § 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002. 
Asetusta sovelletaan myönnettäessä oikeusapua mainitun päivämäärän jälkeen. 
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Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista (389/2002) 

(Viimeisin muutos 406/2004) 
 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään oikeusavusta 5 
päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain (257/2002) 17 §:n 1 momentin nojalla: 
1 § 
Tämän asetuksen mukaan määrätään palkkio ja kulukorvaus: 
1) yksityiselle avustajalle, joka on määrätty oikeusavusta annetun lain (257/2002) nojalla; 
2) puolustajalle ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalle, joka on määrätty oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annetun lain 2 luvun 1 ja 1 a §:n (689/1997) tai rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja mui-
den Euroopan unionin maiden välillä annetun lain 20 §:n (1286/2003) nojalla; 
3) julkiselle asiamiehelle, joka on määrätty pakkokeinolain 5 a luvun 6 a §:n (646/2003) nojalla. 
Oikeusaputoimistojen palkkiolaskutuksen perusteista oikeusapua annettaessa säädetään 11 §:ssä. 
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 3 §:n nojalla määrätylle tukihenkilölle määrätään palkkio 
siten kuin 12 §:ssä säädetään. 
2 § 
Palkkiot käräjäoikeudessa käsiteltävään oikeudenkäyntiin valmistautumisesta ovat: 
1) rikosasiassa 272 euroa; 
2) pakkokeinoasiassa, rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä (580/2001) tarkoitetuissa 
valitusasioissa sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsen-
valtioiden välillä annetussa laissa (1286/2003) tarkoitetussa luovuttamisasiassa 91 euroa; 
3) riita-asiassa ja hakemusasiassa 545 euroa kantajan tai hakijan avustajalle; 
4) riita-asiassa ja hakemusasiassa 454 euroa vastaajan tai kuultavan avustajalle. 
Oikeudenkäyntiin valmistautumiseen kuuluvat muun muassa neuvottelut, asiakirjojen hankkiminen ja niihin 
perehtyminen, avustaminen oikeusavun hakemisessa sekä haastehakemuksen, hakemuksen ja vastauksen laati-
minen. 
Palkkio on 1 momentista poiketen 6 §:n mukainen, jos asiaan valmistautuminen asian laadun tai laajuuden vuok-
si tai muusta erityisestä syystä kestää rikosasiassa yli kolme tuntia, pakkokeinoasiassa yli tunnin taikka riita- tai 
hakemusasiassa kantajan tai hakijan osalta yli kuusi tuntia ja vastaajan tai kuultavan osalta yli viisi tuntia. Tunti-
perusteisen palkkion soveltaminen on tällöin erikseen perusteltava. 
Palkkio on 1 momentista poiketen 6 §:n mukainen myös, jos asiaan valmistautuminen asian laadun vuoksi tai 
muusta erityisestä syystä kestää 3 momentissa mainittuja tuntimääriä lyhyemmän ajan. Tuntiperusteisen palkki-
on soveltaminen on tällöin erikseen perusteltava. 
3 § 
Palkkio kirjallisesta lisävalmistelusta käräjäoikeudessa on 200 euroa. Kirjalliseen lisävalmisteluun kuuluvat 
haastehakemuksen tai hakemuksen ja vastauksen jälkeen valmistelussa laaditut kirjelmät ja niihin liittyvät neu-
vottelut. 
4 § 
Palkkio avustamisesta asian suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa on 327 euroa, jos käsittely matkoineen 
kestää enintään kolme tuntia. Pakkokeinoasian, rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:n mu-
kaisen valitusasian sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä annetussa laissa tarkoitetussa luovuttamisasian käsittelyssä palkkio on kuitenkin 181 eu-
roa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kaksi tuntia, ja pakkokeinoasian uudelleen käsittelyssä ja ulkomaa-
laislain (301/2004) 124 §:ssä tarkoitetussa säilöön ottamista koskevan asian käsittelyssä palkkio on 91 euroa, jos 
käsittely matkoineen kestää enintään tunnin. 
Siltä osin kuin asian suullinen käsittely matkoineen kestää 1 momentissa mainittua kauemmin, tai jos pääkäsitte-
lyä aloitettaessa todetaan, että pääkäsittely on peruutettava, palkkio on 6 §:n mukainen. 
Matka-ajalta ei määrätä palkkiota, jos asia käsitellään avustajan omalla tuomioistuinpaikkakunnalla, eikä palk-
kiota määrätä myöskään ruokatauon ajalta. Yhden vuorokauden aikana matka-ajan palkkio määrätään enintään 
kolmelta tunnilta tai sitä pidemmältä ajalta, jos siihen on erityisiä syitä. 
5 § 
Palkkio avustamisesta esitutkinnassa on 127 euroa enintään kahden tunnin käsittelystä. Kahden tunnin yli mene-
vältä osin palkkio on 6 §:n mukainen. 
6 § 
Muissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa toimenpiteissä, kuten valitusten ja vastausten laatimisessa 
muutoksenhakutuomioistuimeen, palkkio määrätään ajankäytön perusteella. Tuntipalkkio on 91 euroa. 
Erikseen veloitettavalta matka- ja odotusajalta tuntipalkkio on kuitenkin 72 euroa. Palkkiot suoritetaan täysistä 
tunneista siten, että yhteenlaskettu matka-aika ja muu aika pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin. 
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7 § 
Jos avustajalla on samassa asiassa useita päämiehiä, avustajan palkkio on enintään 80 prosenttia normaalipalkki-
osta kunkin päämiehen osalta. Jos päämiesten välillä vallitsee välttämätön prosessinyhteys, katsotaan avustajan 
avustaneen 
yhtä päämiestä. 
8 § 
Avustajan palkkio määrätään enintään 20 prosenttia normaalipalkkiota suurempana, jos: 
1) tehtävä joudutaan avustajasta riippumattomista syistä suorittamaan säännönmukaisen työajan ulkopuolella, 
vieraalla kielellä, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä; 
2) tehtävä on poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta ja am-
mattitaitoa; tai 
3) avustajalla on tavallista tuntuvasti suurempi vastuu joko sen vuoksi, että kysymyksessä on huomattava talou-
dellinen etuus, tai asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle. 
Lauantaina, sunnuntaina tai pyhäpäivinä pidettävistä pakkokeinokäsittelyistä sekä esitutkintaan kuuluvista muis-
ta tarpeellisista avustajantehtävistä palkkio suoritetaan 50 prosentilla korotettuna. 
9 § 
Avustajan palkkio määrätään normaalipalkkiota alhaisempana, jos: 
1) avustaja ei ole suorittanut oikeustieteen kandidaatin tai sitä vastaavaa tutkintoa, hän ei harjoita asianajotoimin-
taa ammattimaisesti tai hänellä ei muutoin ole asianajotoiminnasta aiheutuvia yleiskuluja; 
2) sijaisella ei ole samaa taitoa ja kokemusta kuin varsinaisella avustajalla; 
3) avustajan hoidettavana on useita samanlaisia, toisiinsa liittyviä asioita, joissa oikeudenkäyntiaineisto on suu-
reksi osaksi yhteinen; tai 
4) asian hoitamisessa on havaittavissa avustajasta johtuvia laiminlyöntejä tai puutteita. 
10 § 
Korvaus asianajotoiminnan yleiskuluista sisältyy palkkioihin. Yleiskuluiksi katsotaan muun muassa toimisto-
henkilökunnan palkat, toimiston vuokra- ja hoitokulut, vakuutusmaksut, kulut toimiston koneista ja muut kiinteät 
kuluerät. Myös tavanomaisten posti-, puhelin- ja kopiointikulujen katsotaan kuuluvan toimiston yleiskuluihin. 
Korvattavia kuluja ovat matkakulut, tavanomaista suuremmat posti-, puhelin- ja kopiointikulut sekä muut suora-
naiset kulut. 
Matka- ja majoituskulujen korvaamisessa sovelletaan valtion virkamiesten matkustussääntöä. Avustajalla on 
oikeus laskuttaa oman auton käytöstä, jos tämä matkustustapa on edullisempi kuin yleisiä kulkuneuvoja käyttäen 
suoritettu matka. Jos avustaja on saman matkan aikana hoitanut useita asioita, matkakustannukset on jaettava. 
11 § 
Julkisen oikeusavustajan antaessa oikeusapua tuomioistuimessa palkkiolaskutuksen perusteet määräytyvät sa-
moin kuin yksityiselle avustajalle määrättävät palkkiot. 
Muissa asioissa oikeusaputoimiston palkkioperusteet ovat seuraavat: 
1) neuvottelu, johon voi sisältyä yksinkertaisen asiakirjan laatiminen, 54 euroa; 
2) asiakirjan tai valituksen laatiminen ja muu oikeudellinen avustaminen 181 euroa, kun toimenpiteen suoritta-
minen vaatii työaikaa enintään kaksi tuntia; tämän yli menevältä ajalta palkkio on 91 euroa tunnilta. 
Oikeusaputoimiston antaessa oikeudellista apua täyttä korvausta vastaan palkkiolaskutuksen perusteena on kui-
tenkin asianajopalvelujen käypä hinta oikeusaputoimiston sijaintipaikkakunnalla. 
12 § 
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 3 §:n nojalla määrätyn tukihenkilön palkkio on 91 euroa 
tunnilta. Jos määrätty tukihenkilö ei harjoita toimintaa ammattimaisesti tai hänellä ei muutoin ole toiminnasta 
aiheutuvia yleiskuluja, palkkio on 45 euroa tunnilta. Kun tukihenkilöksi on määrätty julkisyhteisön palvelukses-
sa oleva henkilö tehtävänsä puolesta, palkkio on 18 euroa tunnilta ja se suoritetaan määrätylle tukihenkilölle 
henkilökohtaisesti. 
Tukihenkilölle tehtävästä aiheutuneet kulut korvataan siten kuin 10 §:ssä säädetään. 
13 § 
Tässä asetuksessa säädetyt palkkiot eivät sisällä arvonlisäveroa. 
14 § 
Valtion varoista suoritettavien palkkioiden ja kulukorvausten määräämiseksi korvauksen saajan on annettava 
kahtena kappaleena lasku, jossa on selvitettävä: 
1) palkkiovaatimus 2-5 §:n mukaisesti eriteltynä valmistautumiseen, kirjalliseen lisävalmisteluun ja suulliseen 
käsittelyyn. Siltä osin kuin palkkiovaatimus esitetään 6 § 1 momentin mukaisesti ajankäytön perusteella, on 
toimenpiteet ja niihin käytetty aika eriteltävä kultakin päivältä erikseen; 
2) matka- ja odotusaika; 
3) korotusperuste, jos avustaja katsoo, että palkkion määräämisessä on sovellettava 8 §:ää; 
4) vaaditut kulukorvaukset; 
5) suoritettavan arvonlisäveron euromäärä ja erittely arvonlisäverottomista eristä; sekä 
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6) avustettavan ja avustajan nimi sekä elinkeinonharjoittajan nimi, osoite ja pankkiyhteys tai vaihtoehtoisesti 
avustajan henkilötunnus, osoite, verotuskunta ja pankkiyhteys, jos palkkio suoritetaan avustajalle henkilökohtai-
sesti. 
Kun oikeusavun saaja on osittain korvausvelvollinen, laskussa on oikeudenkäyntikulujen määrän lisäksi eriteltä-
vä valtion varoista maksettava osuus ja oikeusavun saajan omavastuuosuus. 
15 § 
Kun oikeusapu on myönnetty oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen tai vakuutussopimuksen enimmäis-
korvausmäärän ylittäviin oikeudenkäyntikuluihin, tuomioistuimelle on esitettävä selvitys oikeudenkäyntikulujen 
kokonaismäärästä sekä erittely siitä, miltä osin korvausvaatimus osoitetaan valtiolle. 
16 § 
Avustajanpalkkiot määrätään 2-5 §:n mukaisina. Silloin kun palkkiovaatimus perustuu 6 §:n 1 momentin mukai-
sesti ajankäyttöön ja palkkio määrätään ajankäytön perusteella, tuomiossa tai päätöksessä tuomioistuimen tai 
johtavan julkisen oikeusavustajan on vahvistettava asian hoitamisen edellyttämä kohtuullinen tuntimäärä. 
Erikseen on vahvistettava kulujen korvaukseksi suoritettava määrä sekä avustajalle suoritettavan arvonlisäveron 
määrä. Suoritettu ennakko on otettava vähennyksenä huomioon. 
Kun oikeusapu on myönnetty oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen, laskutusperusteena ei sovelleta tä-
män asetuksen 2-10 §:iä, vaan avustajan lasku tai selvitys oikeudenkäyntikuluista arvioidaan yleisten oikeuden-
käyntikulusäännösten perusteella ja valtion varoista avustajalle suoritettava korvaus määrätään vakuutusyhtiön 
päätöksen mukaisesti. 
Kun oikeusapu on myönnetty oikeusturvavakuutuksen vakuutussopimuksen enimmäiskorvausmäärän ylittäviin 
oikeudenkäyntikuluihin, sovelletaan tämän asetuksen mukaisia palkkioperusteita. 
17 § 
Oikeusapulain 20 §:n 2 momentin mukainen oikeusapua saaneen kuuleminen laskun oikeellisuudesta voi tapah-
tua oikeusavun saajan laskuun tekemällä hyväksymismerkinnällä. 
18 § 
Hallintotuomioistuin ja vakuutusoikeus vahvistavat yksityisen avustajan palkkion ja kulukorvauksen palauttaes-
saan pääasian oikeusapulain 13 §:n 3 momentin nojalla hallintoviranomaisen tai samassa pykälässä tarkoitetun 
lainkäyttöviranomaisen käsiteltäväksi ja päättäessään, että yksityisen avustajan määräys jatkuu tässä viranomai-
sessa. Jos asian käsittely palautuksen jälkeen päättyy edellä mainitussa viranomaisessa, oikeusaputoimisto vah-
vistaa palkkion viranomaiskäsittelyn osalta. 
19 § 
Oikeusministeriö suorittaa tämän asetuksen mukaiset palkkiot ja kulukorvaukset. 
Maksamisen yhteydessä tarkastetaan maksun saajan verorekisterimerkinnät yritystietojärjestelmän julkisesta 
tietopalvelusta. 
20 § 
Oikeusministeriö voi tarvittaessa antaa tarkempia soveltamisohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta. 
21 § 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002. 
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Laki valtion oikeusaputoimistoista (258/2002) 

(Viimeisin muutos 698/2004) 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Oikeusavun antamista varten valtio ylläpitää oikeusaputoimistoja. Oikeusaputoimistot suorittavat niille oikeus-
apulaissa (257/2002) ja muualla laissa tai asetuksessa säädetyt tehtävät. Oikeusaputoimistolla voi olla sivutoi-
misto tai sivuvastaanotto. 
2 § 
Oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijaintikunnista säädetään oikeusministe-
riön asetuksella. Ennen muutosten tekemistä kuullaan kuntia, joita ratkaisu koskee. 
3 § 
Oikeusaputoimistoa johtaa johtava julkinen oikeusavustaja ja siinä on tarvittava määrä muita julkisia oikeus-
avustajia sekä muuta henkilökuntaa. 
Johtavan julkisen oikeusavustajan ja julkisen oikeusavustajan kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandi-
daatin tutkinto sekä riittävä kokemus asianajajan työstä tai tuomarin tehtävien hoitamisesta. 
Oikeusministeriö nimittää johtavan julkisen oikeusavustajan ja julkisen oikeusavustajan. 
4 § 
Jokainen hovioikeuden tuomiopiiri muodostaa oikeusapupiirin, jossa on oikeusaputoimen johtaja. Oikeusapu-
toimen johtajan tehtävänä on vastata oikeusapupalveluiden tasapuolisesta tarjonnasta oikeusapupiirin alueella. 
Oikeusaputoimen johtaja toimii samalla yhden oikeusaputoimiston johtavana julkisena oikeusavustajana. Oike-
usaputoimen johtajan hoitaessa yksittäistä toimeksiantoa häneen sovelletaan, mitä julkisesta oikeusavustajasta 
säädetään. 
5 § 
Oikeusministeriö määrää oikeusaputoimen johtajan oikeusapupiirin alueen johtavista julkisista oikeusavustajista 
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. 
6 § 
Julkisen oikeusavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikissa toimek-
siannoissaan noudattaa hyvää asianajajatapaa. 
Julkinen oikeusavustaja on asianajajayhdistyksen valvonnan alainen niin kuin asianajajista annetun lain 
(496/1958) 6, 7 ja 7 a-7 d §:ssä säädetään asianajajasta. Julkisen oikeusavustajan oikeuteen hakea muutosta val-
vonta-asiassa annettuun ratkaisuun sekä tällaisen muutoksenhaun käsittelyyn sovelletaan, mitä mainitun lain 10 
§:ssä säädetään. 
7 § 
Julkinen oikeusavustaja ei saa olla osakkaana, yhtiömiehenä tai jäsenenä asianajotoimintaa harjoittavassa yhtiös-
sä tai muussa yhteisössä. Hänellä ei myöskään saa olla muuta sellaista tehtäväänsä haittaavaa palkallista tointa, 
josta on oikeus kieltäytyä. 
8 § 
Oikeusaputoimisto voi antaa oikeudellista apua muullekin kuin oikeusapulaissa tarkoitettuun oikeusapuun oikeu-
tetulle henkilölle, jos siihen on palvelun hakijan kannalta tai oikeusaputoiminnan asianmukaisen järjestämisen 
kannalta perusteltua syytä. Tällöin palveluista peritään täysi korvaus. Täyden korvauksen asiakkaiden avustami-
nen ei saa haitata oikeusapulain mukaisten palvelujen antamista. 
9 § 
Julkisen oikeusavustajan esteellisyydestä on voimassa, mitä asianajajan esteellisyydestä säädetään tai määrätään. 
Oikeusaputoimen johtaja ei saa avustaa oman oikeusapupiirinsä julkisen oikeusavustajan asiakkaan vastapuolta. 
Muuten eri oikeusaputoimistoissa työskentelevät julkiset oikeusavustajat voivat avustaa vastapuolia, jolleivät he 
yksittäisessä asiassa ole esteellisiä. 
10 § 
Oikeusavun hakija ohjataan toisen oikeusaputoimiston tai yksityisen avustajan puoleen: 
1) jos julkinen oikeusavustaja on esteellinen toimimaan asiassa; 
2) jos toimiston julkiset oikeusavustajat eivät työtilanteensa takia voi hoitaa kiireellistä asiaa; 
3) jos julkisen oikeusavustajan ja oikeusavun pyytäjän väliltä puuttuu keskinäinen luottamus; 
4) jos siinä oikeusaputoimistossa, jonka puoleen hakija on kääntynyt, ei kyetä tarjoamaan palveluja hakijan 
omalla kansalliskielellä suomeksi tai ruotsiksi; tai 
5) muusta perustellusta syystä. 
Muussa kuin tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa hakija ohjataan 1 momentin mukaisissa tilanteissa toiseen 
oikeusaputoimistoon, jos lähin oikeusaputoimisto on kohtuullisen asiointimatkan päässä. Muussa tapauksessa 
hakija ohjataan yksityisen avustajan puoleen. 
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11 § 
Julkisten oikeusavustajien on annettava toisilleen pyynnöstä virka-apua. 
Oikeusaputoimisto vahvistaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sekä Euroopan yhteisön tuomioistuimen 
oikeusapuhakemukseen tarvittavat Suomessa asuvien henkilöiden tulo- ja varallisuustiedot. Julkiset oikeusavus-
tajat voivat antaa korvauksetta virka-apua ulkomaisille oikeusapuviranomaisille. 
12 § 
Johtava julkinen oikeusavustaja tai julkinen oikeusavustaja ratkaisee ne asiat, jotka oikeusapulain nojalla ratkais-
taan oikeusaputoimistossa. Johtava julkinen oikeusavustaja tekee kuitenkin päätöksen oikeusapulain 10 §:n 2 
momentin mukaisen pyynnön esittämisestä rahalaitokselle. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
Johtava julkinen oikeusavustaja voi kirjallisesti määrätä toimistohenkilön ratkaisemaan oikeusapuhakemukset 
selvissä asioissa, jos oikeusapu myönnetään hakemuksen mukaisesti. 
13 § 
Ennen oikeusapulain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun teknisen käyttöyhteyden avaamista veroviranomaisen tai 
Kansaneläkelaitoksen henkilörekisteriin oikeusaputoimiston on esitettävä rekisterinpitäjälle selvitys siitä, että 
tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 
14 § 
Valtion oikeusaputoiminnan yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat oikeusministeriölle. 
15 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan oikeusministeriön asetuksella. Työskentelyn 
järjestelemisestä oikeusaputoimistossa määrätään tarkemmin oikeusaputoimiston työjärjestyksessä, jonka vah-
vistaa johtava julkinen oikeusavustaja. 
16 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002. 
Tällä lailla kumotaan valtion oikeusaputoimistoista 6 päivänä helmikuuta 1998 annettu laki (106/1998) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
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Laki ulosottomaksuista (34/1995) 

(Viimeisin muutos 685/2003) 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
1 § Soveltamisala 
Täytäntöönpanotoimenpiteistä sekä muista paikallisten ulosottoviranomaisten suoritteista peritään ulosottomak-
suja valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Ulosottomaksujen lisäksi asianosaiset ovat velvollisia suo-
rittamaan ulosottolaissa säädetyt ulosottoasian kulut. 
Haastetiedoksiannosta valtiolle perittävistä maksuista säädetään erikseen. 
 
2 § Maksulajit 
Rahasaatavan täytäntöönpanossa ulosottomaksuina ovat taulukkomaksu, käsittelymaksu, myyntimaksu ja tili-
tysmaksu. 
Rahasaamisen ulosotossa velallisen on suoritettava taulukkomaksu ja velkojan on suoritettava tilitysmaksu. 
Kun ulosottoasian vireilläolo päättyy ulosottolaissa tarkoitetun estetodistuksen antamiseen tai hakijan peruutet-
tua hakemuksensa, hakijan on suoritettava käsittelymaksu. Suppeaa ulosottoa koskeva käsittelymaksu on taval-
lista ulosottoasiaa koskevaa maksua alhaisempi. Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekiste-
riin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosa. 
Ulosmitatun kiinteistön, määräalan, alusrekisteriin merkityn aluksen, ilma-aluksen, asunto- tai kiinteistöyhtiön 
osakkeen sekä autokiinnityslain 1 §:ssä mainittujen kiinnityskelpoisten ajoneuvojen ja työkoneiden pakkohuuto-
kaupasta peritään taulukkomaksun lisäksi myyntimaksu. 
Muussa täytäntöönpanossa ulosottomaksuna on täytäntöönpanomaksu. Pyynnöstä erikseen annettavasta todistuk-
sesta, jäljennöksestä tai muusta toimituskirjasta peritään todistus- tai jäljennösmaksu. 
 
3 § Maksujen suuruus 
Taulukkomaksu säädetään saamiselle kulloinkin kertyneen rahamäärän suuruuden mukaan tasaisesti nousevina 
maksuina siten, että pienin maksu on 7 euroa, jos peritty saaminen tai sen osa on enintään 67 euroa, ja suurin 
maksu on enintään 340 euroa, jos peritty saaminen tai sen osa on suurempi kuin 16 800 euroa. 
Käsittelymaksu, myyntimaksu, täytäntöönpanomaksu sekä todistus- ja jäljennösmaksu säädetään kiinteiksi, enin-
tään suoritteen tuottamisesta aiheutuvien keskimääräisten kokonaiskustannusten suuruisiksi. Tilitysmaksu sääde-
tään enintään kahden prosentin määräksi tilitettävästä rahamäärästä. 
Kokonaiskustannukset lasketaan siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään. 
 
4 § Maksujen perintä 
Ulosoton asianosaisten maksuvelvollisuus alkaa asian ulosottoon saapumisesta. 
Taulukkomaksu ja myyntimaksu peritään kertyneestä raha- tai kauppasummasta ulosottolaissa säädettyjen ulos-
ottoasian kulujen jälkeen ennen muita saatavia. Taulukkomaksu peritään velalliselta myös siinä tapauksessa, että 
saaminen ulosoton aikana on maksettu muulle kuin ulosottomiehelle. 
Täytäntöönpanomaksu peritään velalliselta täytäntöönpanon yhteydessä. Jollei täytäntöönpanomaksua saada 
perityksi velalliselta, se peritään hakijalta. Turvaamistoimen täytäntöönpanosta sekä osamaksukaupasta annetun 
lain (91/66) mukaisesta virka-avusta ja tilityksestä täytäntöönpanomaksu peritään vain hakijalta. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää täytäntöönpanomaksun sekä todistus- tai jäljennösmaksun suoritta-
misesta etukäteen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös ajasta, jonka kuluessa käsittelymaksu, tili-
tysmaksu, täytäntöönpanomaksu sekä todistus- tai jäljennösmaksu on suoritettava, sekä maksun laiminlyömises-
tä perittävästä viivästyskorosta tai kiinteästä viivästysmaksusta. 
Vähäisten saatavien perimättä jättämisestä voidaan säätää asetuksella. 
 
5 § Maksuttomat suoritteet 
Ulosottomaksua ei peritä: 
1) rangaistuksen, 
2) menettämisseuraamuksen, 
3) uhkasakon, 
4) elatusavun tai 
5) vahingonkorvauksen, jota joku on velvollinen suorittamaan lapselle vahingonkorvauslain (412/74) 5 luvun 4 
§:n perusteella, täytäntöönpanosta, eikä 
6) asioissa, joiden täytäntöönpano on laissa tai asetuksessa säädetty maksuttomaksi. 
Käsittelymaksua tai tilitysmaksua ei peritä asianomistajalta, jolle rikosasiassa on tuomittu maksettavaksi korva-
usta. 
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Asetuksella voidaan säätää, että ulosottomaksua ei peritä, jos siihen on oikeudenhoitoon tai sosiaalisiin tarkoi-
tuksiin liittyen perusteltua syytä. 
Jos maksun periminen olisi kohtuutonta, asian käsitellyt ulosottomies voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei 
maksua peritä. Tähän ratkaisuun ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta. 
 
6 § Maksuvelvollisuudesta vapaat 
Oikeus- ja verohallinnon viranomaiset sekä syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiset ovat vapaat ulosottomaksuista. 
 
7 § Viittaussäännös 
Ulosottomiehen täytäntöönpanotoimista, jotka koskevat ulosottomaksujen määräämistä, on, jollei tässä laissa 
toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä täytäntöönpanosta ja muutoksenhausta ulosottolaissa säädetään. 
Tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyt maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä 
järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään. 
 
8 § Tarkemmat säännökset 
Tarkempia säännöksiä ulosottomaksuista sekä lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. 
 
9 § Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995. 
Tällä lailla kumotaan ulosottotoimesta 14 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain (866/84) 5 § ja sen edellä oleva 
väliotsikko sekä 6 §, näistä 5 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1988 ja 8 päivänä 
tammikuuta 1993 annetuilla laeilla (1272/88 ja 13/93). 
Toimenpiteisiin lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa. 
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Asetus ulosottomaksuista (35/1995) 

(Viimeisin muutos 779/2003) 
 
Oikeusministerin esittelystä säädetään ulosottomaksuista 13 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (34/1995) 4, 
5 ja 8 §:n nojalla: 
 
1 § Soveltamisala 
Paikallisten ulosottoviranomaisten suoritteista peritään valtiolle ulosottomaksuna taulukkomaksua, käsittelymak-
sua, tilitysmaksua, myyntimaksua, täytäntöönpanomaksua sekä todistus- ja jäljennösmaksua tämän asetuksen 
mukaan, jollei toisin laissa tai jäljempänä tässä asetuksessa säädetä. 
 
2 § Taulukkomaksu 
Rahasaamisen perimisestä velallisen on suoritettava taulukkomaksua kulloinkin perityn saamisen tai sen osan 
mukaan seuraavasti 
Saaminen tai sen osa  Taulukkomaksu 
euroa   euroa 
 
enintään 67    7 
yli 67 mutta enintään 165   12 
yli 165 mutta enintään 335   25 
yli 335 mutta enintään 670   51 
yli 670 mutta enintään 1 680   76 
yli 1 680 mutta enintään 8 400   118 
yli 8 400    185 
 
3 § Käsittelymaksu 
Kun täytäntöönpanoasia palautetaan ulosoton hakijalle rahasaatavan perimistä kohdanneen esteen vuoksi tai 
hakijan peruutettua hakemuksensa, hakijan on suoritettava käsittelymaksuna 6,80 euroa asialta tavallisessa ulos-
otossa ja 3,40 euroa asialta suppeassa ulosotossa. Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekis-
teriin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosana 6,80 euroa asialta. Jos hakemus peruu-
tetaan sen vuoksi, että saaminen ulosoton aikana on suoritettu muulle kuin ulosottoviranomaiselle, käsittelymak-
su peritään hakijalta, jollei suoritusta vastaavaa 2 §:ssä mainittua taulukkomaksua ole saatu perityksi velalliselta. 
 
3 a Tilitysmaksu 
Velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä tilitysmaksuna 0,5 prosenttia, kuitenkin 
enintään 200 euroa tilityskerralta. 
 
4 § Myyntimaksu 
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 kauppasum-
masta peritään myyntimaksuna 336 euroa. 
 
5 § Täytäntöönpanomaksu 
Jäljempänä mainituista asioista peritään täytäntöönpanomaksuja seuraavasti: 
1) häätö: 
a) asuinhuoneisto 84 euroa; 
b) muu huoneisto tai tila 168 euroa; 
2) osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) mukainen virka-apu ja tilitys: 
a) 84 euroa, jos esineen tilitysarvo on enintään 840 euroa; 
b) 168 euroa, jos esineen tilitysarvo ylittää 840 euroa; 
3) muu täytäntöönpano 168 euroa. 
Täytäntöönpanomaksusta peritään kuitenkin vain puolet, jos asianosainen täyttää velvoitteen ennen kuin varsi-
naisiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään. 
Täytäntöönpanomaksusta peritään vain puolet, jos häädön hakija on huolehtinut ulosottomiehen kanssa erikseen 
sovituista häädettävän omaisuuteen kohdistuneista ulosottolain 6 a luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toi-
menpiteistä. 
Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/96) mukaisesta 
täytäntöönpanosta ei peritä täytäntöönpanomaksua. 



 

 

99

 
6 § Todistus- ja jäljennösmaksu 
Eri tilauksesta annettavasta todistuksesta tai jäljennöksestä peritään todistusmaksu tai jäljennösmaksu seuraavas-
ti: 
1) todistus ulosottorekisteristä ja muu ulosottolaissa säädetty todistus 8,40 euroa ulosottoasialta; 
2) ulosottomiehen tietojen luovutus massaluovutuksena luottotietotoiminnan harjoittajalle 8,40 euroa ja lisäksi 
1,20 euroa henkilöltä; 
3) yksilöidyn asiakirjan jäljennöksestä ensimmäiseltä sivulta 0,80 euroa ja kultakin seuraavalta sivulta 0,50 euroa 
ja, jos asiakirjan tilaaja ei yksilöi asiakirjaa ja sitä pyydetään etsimään arkistosta, jäljennöksestä ensimmäiseltä 
sivulta 8,40 euroa ja kultakin seuraavalta sivulta 0,50 euroa. 
Jos todistus tai jäljennös lähetetään postiennakolla, peritään lisäksi 5,10 euron ylimääräinen todistus- tai jäljen-
nösmaksu. 
Telekopiona toimitettavasta todistuksesta tai jäljennöksestä peritään 1 momentin mukainen maksu. 
Asianosaisille ilman eri tilausta annettavista asiakirjoista ei peritä maksua. 
Todistus on maksuton, kun se annetaan: 
1) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoitetun velkajärjestelyn tai velkajärjestelyä 
vastaavan sopimuksen taikka takaus- ja vakuusvastuun järjestelyn hakemista varten; 
2) talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (713/2000) tarkoitetulle talous- ja velkaneuvojalle. 
 
7 § Maksujen perintä 
Ulosottoviranomainen voi vaatia hakijalta 5 §:ssä tarkoitetun täytäntöönpanomaksun ennen täytäntöönpanoon 
ryhtymistä ja 6 §:ssä tarkoitetun todistusmaksun tai jäljennösmaksun ennen todistuksen tai jäljennöksen antamis-
ta. Jos käsittelymaksua, tilitysmaksua, täytäntöönpanomaksua, todistusmaksua ja jäljennösmaksua ei ole peritty 
ennakkoon tai täytäntöönpanon yhteydessä, ne peritään jälkikäteen erillisellä laskulla. 
Maksua laskulla perittäessä se on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä, jota ei saa määrätä 
aikaisemmaksi kuin kolmen viikon eikä myöhemmäksi kuin kuuden viikon päähän siitä päivästä, jona lasku 
annetaan asiakkaalle tai postin kuljetettavaksi. 
Viranomaisen on maksun perinnässä otettava huomioon perimisestä valtiolle aiheutuvat kustannukset ja perimi-
sen todennäköinen onnistuminen. Viranomainen voi tarvittaessa valtion kokonaisetu huomioon ottaen luopua 
vähäisen maksun perimisestä. 
 
8 § Viivästysseuraamukset 
Jos maksuvelvollinen ei suorita hänen maksettavakseen määrättyä maksua määräajassa tai jättää postiennakon 
lunastamatta, häneltä voidaan periä lisäksi viivästysmaksuna 8,40 euroa suoritteelta. 
 
9 § Tarkemmat ohjeet 
Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta. 
 
10 § Voimaantulo 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995. 
Tällä asetuksella kumotaan ulosottomaksuista 8 päivänä helmikuuta 1985 annettu asetus (161/85) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen. 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa saadaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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