
Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

S e l v i t y s o s a :

Hallinnonalan toimintaympäristö
Oikeusjärjestelmän vakaa ja luotettava toiminta on yhteiskunnan ja kansantalouden suotuisan kehityksen perusedelly-
tys. Oikeudenmukainen yhteiskunta perustuu luottamukseen ja yhteistoimintaan.

Korkealaatuinen ja tehokas oikeuslaitos lisää hyvinvointia sekä yhteiskunnan kilpailukykyä ja hallinnon toimivuutta.
Se myös säästää kustannuksia muilla hallinnonaloilla ja edistää yhteiskunnan taloudellista toimivuutta ja voi myös
osaltaan estää syrjäytymiskehitystä. Oikeuslaitoksen toimintakyvystä huolehditaan. Luodaan edellytyksiä sille, että
oikeudenhoidon resursseja voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti muun muassa siten, että tuomioistuinten käsi-
teltäväksi päätyvät vain ne asiat, joissa on todellista oikeussuojan tarvetta. Voimavarojen käytön kannalta merkitystä
on myös sillä, miten joustavasti tuomioistuin voi valita tarkoituksenmukaisimman ratkaisukokoonpanon.

Valtion talous kärsii tällä hetkellä hitaan kasvun, tuotantorakenteen muutoksen sekä väestön ikääntymisen epäsuotui-
sista vaikutuksista. Työttömien määrä, kotitalouksien velkaantumisaste ja tulottomien kotitalouksien määrät ovat jat-
kaneet kasvuaan eikä merkittävää muutosta ole nähtävissä. Tämä yleinen heikko taloudellinen tilanne heijastuu koko
oikeuslaitoksen toimintaan. Asia- ja velallismäärät kasvavat, mikä vaikuttaa työmääriin ja toiminnan kustannuksiin.
Kasvavat erot voivat myös olla haaste kansanvallan ja perusoikeuksien toteutumiselle.

Uusien maksuhäiriömerkintöjen ja luottotietorekisteriin merkittyjen henkilöiden määrä on pitkään ollut kasvussa. Ku-
luttajien uusista maksuvaikeuksista kertovat velkomistuomiot lisääntyivät voimakkaasti vuoteen 2013 asti, jolloin
kasvu taittui.

Tuomioistuinlaitoksen toimintaympäristön ulkoiset muutokset, kuten kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen,
yhä monimutkaistuvampi oikeudellinen sääntely, EU-oikeuden merkityksen lisääntyminen tuomioistuinten toimin-
nassa ja erityisalojen syvällistä asiantuntemusta vaativien asioiden lisääntyminen asettavat tuomioistuinten toiminnal-
le suuria haasteita.

Oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan toimintaympäristön ulkoiset muutokset kuten väestön ikääntyminen, heikenty-
neestä taloustilanteesta aiheutuva syrjäytyminen ja asiakaskunnan kansainvälistyminen lisäävät oikeudellisen palve-
lun tarvetta ja edellyttävät oikeusavulta ja yleiseltä edunvalvonnalta aiempaa laajempaa asiantuntemusta.

Ulosoton asia- ja velallismäärät ovat edelleen korkealla tasolla. Yhteiskunnan heikon taloudellisen tilanteen arvioi-
daan heijastuvan ulosottolaitoksen toimintaan kasvattamalla asia- ja velallismääriä sekä toiminnan kustannuksia.

Suomen rikollisuustilanne on pysynyt viime vuosina vakaana ja kaikkien rikosten väkilukuun suhteutettu määrä on
kansainvälisesti vertaillen alhainen. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleiden rikosten määrissä ei tapah-
tunut vuonna 2014 suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Rikosten määrä väheni 1,6 %. Netissä tapahtuvien
petosten sekä maksuvälinepetosten määrä on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvussa.

Suomessa vankiluku, yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä ja tilastoidun rikollisuuden määrä ovat kaikki las-
kussa. Tämä vallitseva kriminaalipoliittinen kehitys on eurooppalaisittain ainutlaatuinen.

Oikeusministeriön hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
— Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Kansalaiset osallistuvat ja vaikuttavat valmisteluun ja päätöksentekoon. Julki-
nen hallinto on avoin ja herättää luottamusta.

— Oikeusjärjestelmä muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden, joka tukee ennakoitavuutta ja yhdenvertaisuutta.
Lainsäädäntö on selkeää.
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— Lainsäädäntö mahdollistaa kansalaisten toiminnan ja valinnan vapauden ja siten lisää toimeliaisuutta ja hyvinvoin-
tia.

— Heikomman osapuolen suojasta huolehditaan.

— Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä.

— Oikeusturva toteutuu käytännössä.

— Rikosvastuu toteutuu tehokkaasti. Rikollisuus ja sen haitat vähenevät, turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Oikeusministeriön hallinnonalan toiminnalliset tulostavoitteet
— Valtioneuvostossa noudatetaan hyvän lainvalmistelun menettelytapoja.

— Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvista-
mista.

— Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan.

— Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa.

— Kokonaisarkkitehtuuria noudatetaan ja yhteisiä alustoja hyödynnetään.

— Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen lisäävät toiminnan vaikuttavuutta.

Hallinnonalan vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita toteuttavat keskeisimmät toimen-
piteet esitetään luvuissa 25.01, 25.10, 25.20, 25.30 ja 25.40.

Vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon

Rikosseuraamuslaitoksessa otetaan huomioon naisvankien toiminnalliset tarpeet ja kehitetään naiserityistä toimintaa,
kuten naisille suunnattua ohjelmatoimintaa ja perhetyötä. Naisvankien suunnitelmallista vapauttamista avolaitosten ja
valvotun koevapauden kautta edistetään. Osana Rikosseuraamuslaitoksen toimitilarakenteen kehittämistä tavoitteena
on käynnistää Hämeenlinnan vankilan peruskorjaushanke, jonka myötä Hämeenlinnan vankilasta tulisi jatkossa ko-
konaan naisvankien tarpeet huomioon ottava suljettu vankila.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2014—2016

  v. 2014
tilinpäätös

1000 €

v. 2015
varsinainen
talousarvio

1000 €

v. 2016
esitys

1000 €

 
Muutos 2015—2016

  1000 € %
 
01. Ministeriö ja hallinto 129 349 124 856 129 454 4 598 4
01. Oikeusministeriön toimintamenot

(siirtomääräraha 2 v) 27 661 22 775 21 586 -1 189 -5
(02.) Oikeushallinnon tietotekniikka-

keskuksen toimintamenot (siirto-
määräraha 2 v) 1 — — — 0

03. Oikeusministeriön yhteydessä toi-
mivien viranomaisten toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v) 10 144 7 361 8 174 813 11

(04.) Tutkimus ja kehittäminen (siirto-
määräraha 2 v) — — — — 0

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimin-
tamenot (siirtomääräraha 2 v) — 3 359 7 307 3 948 118

20. Erityismenot (arviomääräraha) 11 337 11 191 11 032 -159 -1

Talousarvioesitys 2016, Ministeriön ehdotus

11.6.2015  14:23  Sivu 2



  v. 2014
tilinpäätös

1000 €

v. 2015
varsinainen
talousarvio

1000 €

v. 2016
esitys

1000 €

 
Muutos 2015—2016

  1000 € %
 
21. Oikeusministeriön hallinnonalan

tuottavuusmääräraha (siirtomää-
räraha 2 v) 251 295 295 — 0

29. Oikeusministeriön hallinnonalan
arvonlisäveromenot (arviomäärä-
raha) 58 150 57 309 56 494 -815 -1

50. Avustukset (kiinteä määräraha) 4 238 4 406 6 496 2 090 47
51. Eräät valtion maksamat korvauk-

set (arviomääräraha) 17 567 18 160 18 070 -90 0
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 379 319 372 724 397 314 24 590 7
01. Korkeimman oikeuden toiminta-

menot (siirtomääräraha 2 v) 8 999 9 009 9 198 189 2
02. Korkeimman hallinto-oikeuden

toimintamenot (siirtomääräraha
2 v) 10 970 10 909 11 316 407 4

03. Muiden tuomioistuinten toiminta-
menot (siirtomääräraha 2 v) 260 048 247 710 261 281 13 571 5

04. Oikeusaputoimistojen ja kulutta-
jariitalautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v) 38 846 60 076 60 419 343 1

50. Yksityisille oikeusavustajille
maksettavat korvaukset (arvi-
omääräraha) 60 456 45 020 55 100 10 080 22

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja kon-
kurssivalvonta 105 377 103 723 108 821 5 098 5

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssival-
vonnan toimintamenot (siirtomää-
räraha 2 v) 105 377 103 723 108 821 5 098 5

30. Syyttäjät 45 923 46 223 46 996 773 2
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot

(siirtomääräraha 2 v) 45 923 46 223 46 996 773 2
40. Rangaistusten täytäntöönpano 234 606 234 346 217 765 -16 581 -7
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimin-

tamenot (siirtomääräraha 2 v) 229 206 228 946 212 365 -16 581 -7
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha

3 v) 5 400 5 400 5 400 — 0
50. Vaalimenot 16 769 17 899 2 681 -15 218 -85
20. Vaalimenot (arviomääräraha) 16 769 17 899 2 681 -15 218 -85

Yhteensä 911 343 899 771 903 031 3 260 0

 Henkilöstön kokonaismäärä 9 122 9 057 8 820   

01. Ministeriö ja hallinto
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S e l v i t y s o s a :  Oikeusministeriö toiminta-ajatuksensa mukaisesti osana valtioneuvostoa luo oikeuspolitiikan linjo-
ja, kehittää säädöspolitiikkaa ja ohjaa hallinnonalaansa. Oikeusministeriön tavoitteena on avoin, aktiivinen ja turvalli-
nen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Oikeusministeriö asettaa toiminnalleen seu-
raavat alustavat tavoitteet vuodelle 2015.

Valtiollinen järjestelmä ja säädöspolitiikka
Oikeusministeriö edistää yhteisten menettelytapojen ja työvälineiden käyttöä lainvalmistelutyön suunnittelussa, joh-
tamisessa ja seurannassa valtioneuvostossa. Osallistutaan aktiiviseti lainvalmistelutyön osaamisen parantamiseen
koulutuksella ja ohjeistuksella. Valtioneuvostossa laaditut säädösehdotukset tarkastetaan oikeusministeriössä lakitek-
niseltä kannalta.

Huolehditaan oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluvista Ahvenanmaan asioista sekä yhteensovitetaan valtioneu-
vostossa ministeriöiden hallinnonaloille kuuluvia Ahvenanmaan asioita. Jatketaan työtä Ahvenanmaan itsehallintojär-
jestelmän nykyaikaistamiseksi.

Demokratia ja perusoikeudet

Vuonna 2016 valmistellaan demokratiapoliittinen toimintaohjelma v. 2014 annetun demokratiaselonteon pohjalta.
Toimintaohjelma sisältää konkreettisia hankkeita erityisesti osallistumiseen, yhdenvertaisuuteen ja avoimuuteen liit-
tyen. Vuonna 2016 demokratiaverkkopalvelut ovat valmistuneet, ja niiden toimivuutta seurataan. Osallistutaan kansa-
laisyhteiskunnan ja vapaaehtoistyön toimintaedellytysten kehittämiseen.

Vaalien osalta valmistaudutaan toteuttamaan lainsäädännön ja vaalijärjestelmän kehittämishankkeita esimerkiksi net-
tiäänestystä kunnallisissa kansanäänestyksissä koskevan kokeilun toteuttamiseksi sitä koskevien linjausten pohjalta.

Valmistellaan toinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma vuoden 2016 loppuun mennessä. Jatketaan
perus- ja ihmisoikeusindikaattoreiden kehittämistä ja systemaattisen seurannan juurruttamista perus- ja ihmisoikeus-
politiikan työvälineenä. Jatketaan työtä EU:n perusoikeusulottuvuuden vahvistamiseksi käytännön toiminnassa ja
vahvistetaan yhteistyötä EU:n perusoikeusviraston kanssa.

Kansalliskielistrategian toimeenpanoa jatketaan, ja valmistellaan tältä osin erillinen toimintaohjelma. Saamen kieli-
lain uudistustarpeet selvitetään. Kerätään tietoa viittomakielilain soveltamisesta. Käynnistetään oikeusministeriön uu-
den yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttaminen. Tuotetaan aineistoa yhdenvertaisuuslain soveltamiseen ja hyvien et-
nisten suhteiden edistämiseen.

Oikeusturvan saatavuus
Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyviin talouden reunaehtoihin v. 2013 valmistuneen vuosille 2013—2025
laaditun oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä tehtyjen linjausten pohjalta. Jatketaan syyttäjälaitoksen ja yleis-
ten tuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmän kehittämistä tietojärjestelmähankkeella (AI-
PA), jonka aineistopankilla tuotetaan näille nykyistä paremmat työvälineet. Valmistellaan myös hallintotuomioistuin-
ten asianhallintajärjestelmien uudistamista.

Jatketaan tuomioistuinten hallintoa koskevien säädösten yhtenäistämistä tuomioistuinlakityöryhmän esityksen (mie-
tintöjä ja lausuntoja 26/2014) ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta tehtävien linjausten perusteella. Tavoitteena
on antaa asiasta hallituksen esitys syksyllä 2015, joten voimaantulo ajoittunee vuodelle 2016.

Sakon ja rikesakon määräämistä koskevan lainsäädännön voimaantulosta säädetään niin, että lainsäädäntö voi tulla
voimaan vuoden 2016 aikana.

Jatketaan valmistelua oikeudenkäyntimenettelyä hallintoasioissa koskevan sääntelyn uudistamiseksi täsmällisemmäk-
si ja informatiivisemmaksi. Tavoitteena on korvata nykyinen hallintolainkäyttölaki uudella lailla oikeudenkäynnistä
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hallintoasioissa. Lisäksi jatketaan yhdessä muiden ministeriöiden kanssa työtä hallinnon muutoksenhaun kehittämi-
seksi laajentamalla oikaisuvaatimus- ja valituslupajärjestelmiä uusiin asiaryhmiin.

Jatketaan oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa mainittujen oikeudenkäynnin tehostamistoimenpiteiden toteuttamis-
ta ja ohjelmassa mainittujen rakenteiden uudistamista.

Kehitetään julkisen oikeusavun oikeudellista neuvontaa, sähköistä asiointia ja vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetel-
miä vuonna 2015 valmistuvan oikeusavun kokonaissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa
palveluja tuotetaan nykyistä asiakaslähtöisemmin, monipuolisemmin eri palvelukanavia ja menetelmiä hyödyntäen
niin että palvelut ovat helposti kansalaisen saavutettavissa.

Osallistutaan ulosoton rakenneuudistushankkeen (URA) toteutukseen sen johtoryhmässä ja eri työryhmissä. Kun
hankkeen vaatimat poliittiset linjaukset on saatu, jatketaan tarvittavia lainsäädäntötoimia ja käynnistetään mahdolliset
virkaehtosopimusneuvottelut.

Kriminaalipolitiikka
Kriminaalipolitiikan tietopohjaa vahvistetaan edistämällä kriminologista tutkimusta ja sen sovellettavuutta. Tehoste-
taan kriminaalipolitiikan ja eri rikoksentorjuntamenetelmien vaikuttavuutta koskevan tiedon keräämistä ja analysoin-
tia sekä edistetään tutkimustiedon hyödyntämistä päätöksenteossa.

Paikallista rikoksentorjuntaa ja asuinalueiden turvallisuutta kehitetään. Asuinalueiden turvallisuuden ja viihtyisyyden
parantamiseksi edistetään asukkaiden osallisuutta ja kansalaisvaikuttamista.

Laaditaan uusi rikoksentorjuntaohjelma.

Rikoksen uhreille tarjottavat tukipalvelut järjestetään uhridirektiivin edellyttämällä tavalla yhteistyössä sosiaali- ja
terveyshallinnon ja palveluita tuottavien järjestöjen kanssa.

Palvelutuotannon rahoittamiseksi otetaan käyttöön rikosuhrimaksu ja kehitetään siihen liittyvää valtionavustusjärjes-
telmää.

Oikeusministeriö toimii korruption vastaisen työn koordinaatioviranomaisena. Tavoitteena on edelleen lisätä keskeis-
ten viranomaisten ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä ja tietoisuutta korruptiosta. Laaditaan korruption vastainen
strategia.

Korkean uusimisriskin omaavien vankien vapauttamismenettelyä kehitetään. Poikkihallinnollista yhteistyötä lisätään
rangaistusta suorittavien normaalipalveluihin pääsyn tehostamiseksi.

Valmistellaan lainsäädäntö, joka mahdollistaa matkustuskiellon sähköisen valvonnan ja muiden tutkintavankeuden
vaihtoehtojen käyttämisen. Toteutetaan vankirahajärjestelmää koskeva uudistus. Sakon muuntorangaistuksen koko-
naisprosessia uudistetaan. Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa muuntorangaistusmenettelyä, joka nykymuodossaan
on monimutkainen ja työllistää useita eri viranomaisia.

Rikosprosessin tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi parannetaan poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten yhteistyötä. Oi-
keusministeriö osallistuu edelleen harmaan talouden torjuntaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Tehostetaan rikoshyödyn menettämistä koskevaa lainsäädäntöä.

Kansalaisten oikeussuhteet
Perheoikeuden alalla selvitetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muutostarpeet.

Yhtiöoikeuden alalla selvitetään tarvetta tarkistaa asunto-osakeyhtiölain mukaisten päätöksentekomenettelyä koske-
vaa sääntelyä muun muassa kaupunkirakenteen tiivistämiseen liittyvän päätöksenteon helpottamiseksi.
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Rakenteiden uudistaminen ja henkilöstömuutosten tuki
Oikeudenhoidon uudistamisohjelman mukaan tuomioistuinverkoston uudistamista on syytä jatkaa. Käräjäoikeusver-
kostoa tarkastellut virkamiestyöryhmän ehdotus tähtää tasakokoisempiin tuomioistuimiin, jolloin resurssit voidaan ja-
kaa tarkoituksenmukaisemmin väestö- ja juttumäärän sekä laadun mukaan. Vahvemmissa tuomioistuimissa osaamis-
ta voidaan kehittää paremmin kuin pienemmissä ja haavoittuvuus vähenee. On myös selvitetty korkeimpien oikeuk-
sien yhdistämisen hyötyjä ja haittoja. Asiaa arvioineen työryhmän näkemyksen mukaan yhdistetyllä ylimmällä tuo-
mioistuimella olisi nykyistä tilannetta paremmat edellytykset ohjata oikeus- ja hallintokäytäntöä yhdenmukaisin pe-
rustein minkä lisäksi tuomioistuinten asiantuntemus olisi paremmin hyödynnettävissä. Näillä molemmilla puolestaan
olisi vaikutuksensa lainkäytön laatuun ja kansalaisten oikeusturvaan. Tuomioistuinverkostoa ja ylimpiä tuomioistui-
mia koskevat kehittämislinjaukset on tarkoitus tehdä syksyllä 2015.

Valtakunnansyyttäjänvirasto selvittää mahdollisuuksia vähentää edelleen virastojen määrää. Tavoitteena on hallinnol-
lisen työn keskittäminen ja osaamisen vahvistaminen.

Ulosottolaitoksessa on meneillään suuri rakenneuudistus, jonka yhteydessä tarkastellaan myös toimenkuvia ja menet-
telytapoja. Lisäksi rakenneuudistuksessa valmistellaan ulosottoon yhden viraston mallia, jolla kevennettäisiin organi-
saatiorakennetta sekä helpotettaisiin tehtävien tarkoituksenmukaista järjestelyä. Alueellista toimintaa varten viraston
on suunniteltu toimivan alueellisina yksikköinä. Uudistuksessa voitaneen saada sekä tehokkuus- että oikeusturvahyö-
tyjä tiettyjen toimintojen keskittämisestä. Tärkeää on koko ajan huolehtia asianosaisten oikeusturvasta ja ulosoton hy-
vän tuloksen säilymisestä.

Oikeusapua kehitetään oikeudellisen neuvonnan, oikeusavun ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun kokonaishankkeessa.

Rikosseuraamusalalla on toteutettu viimeisen 15 vuoden aikana kolme isoa organisaatiouudistusta ja Rikosseuraa-
muslaitoksen organisaatiorakenteet ovat kunnossa. Rikosseuraamuslaitoksen toimitilarakennetta uudistetaan siten, et-
tä se tukee Rikosseuraamuslaitokselle asetettuja toiminnallisia ja yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita ja mahdol-
listaa uusintarikollisuuteen vaikuttavan toiminnan jatkumisen alenevista määrärahoista huolimatta.

Henkilöstöpolitiikassa olennaista on tukea rakennemuutoksia sekä toiminnan ja työyhteisöjen kehittämistä pitkäjän-
teisesti, kannustavasti sekä hyvään ja tasapainoiseen henkilöstöpolitiikkaan kuuluvien periaatteiden mukaisesti.

Tietoja henkilöstöstä
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
arvio

    
Oikeusministeriö    
Henkilötyövuodet 259 245 240
Keski-ikä 46,6 46,5 46,5
Naisten osuus, % 69 69 69
Työtyytyväisyysindeksi 3,7 3,7 3,7
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,2 6,0 6,0
    
Muut erillisvirastot    
Henkilötyövuodet 189 195 200
Keski-ikä 45,6 45,5 45,5
Naisten osuus, % 67 67 67
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 10,2 10,0 10,0

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 586 000 euroa.
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Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oi-
keusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tasa-arvoisen avioliiton edel-
lyttämistä lainsäädäntömuutoksista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Bruttomenot 27 525 23 175 21 986
Bruttotulot 473 400 400
Nettomenot 27 052 22 775 21 586
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 565   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 174   

Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain
   
 HTV %
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä 18 8
Säädösvalmistelu 46 19
EU- ja kansainvälinen yhteistyö 24 10
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen 60 25
Ministeriön muut hallintotehtävät 24 10
Ministeriön sisäinen hallinto 36 15
Palkallinen poissaolo 32 13
Yhteensä 240 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Demokratiaverkkopalvelut 154
Rikosuhripalvelujen valtionavun hallinnointi (+0,5 htv) 100
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 -849
Vuoden 2015 kertaluonteinen määräraha (vaalitutkimus) -200
Vuoden 2015 siirron momentille 25.01.50 peruuttaminen (siirto momentilta 25.01.50) 45
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (siirto momentilta 28.70.20) 95
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -246
Palkkaliukumasäästö -119
Palkkausten tarkistukset 44
Toimintamenojen tuottavuussäästö -131
Toimintamenosäästö (HO 2015) -97
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) 15
Yhteensä -1 189
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2016 talousarvio 21 586 000
2015 talousarvio 22 775 000
2014 tilinpäätös 27 661 000

(02.) Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

2014 tilinpäätös 1 000

03. (25.01.03 ja 04) Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 174 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsiasiavaltuutetun toimiston, tasa-arvovaltuutetun toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun
toimiston, tietosuojavaltuutetun toimiston, onnettomuustutkintakeskuksen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan,
tietosuojalautakunnan sekä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan Kriminaalipolitiikan insti-
tuutin toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutin jakamien apurahojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 305 §:ssä säädetyistä valvontatehtävis-
tä perittävistä maksuista kertyviä tuloja.

S e l v i t y s o s a :  Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten sekä toimialansa järjestöjen
ja vastaavien muiden toimijoiden kanssa arvioida ja edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä hallin-
non, yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla sekä edistää Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväk-
symän lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 59-60/1991) toteutumista. Lasten aseman ja oikeuksien se-
kä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämistä varten lapsiasiavaltuutetun apuna toimii lapsiasianeuvottelu-
kunta.

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) noudattamista ja edis-
tää aloitteiden, neuvojen ja ohjeiden avulla lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvovaltuutettu antaa tietoja tasa-ar-
volaista ja sen soveltamisesta sekä seuraa naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista sen mukaan kuin sanotussa laissa
säädetään sekä muutoinkin edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää. Lisäksi valtuutettu toimii
kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Yhdenvertaisuuden yleisen edistämisen ja syrjinnän ehkäisemisen kannalta
merkittävien toimijoiden ja viranomaisten tietojenvaihtoa sekä yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyä
varten yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä on yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta käsittelee ja ratkaisee yhdenvertaisuuslain sekä naisten ja miesten tasa-ar-
vosta annetun lain mukaan sille kuuluvat asiat.

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on käsitellä ja ratkaista henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä koskevat asiat siten
kuin henkilötietolaissa (523/1999) ja luottotietolaissa (527/2007) säädetään sekä hoitaa muut mainituista laeista joh-
tuvat tehtävät. Tietosuojavaltuutetun toimisto ylläpitää ja edistää perusoikeutta yksityisyyteen ja luottamusta yhteis-
kunnan palveluihin sekä osallistuu tietoyhteiskunnan kehittämiseen Suomessa ja EU:ssa.

Tietosuojalautakunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi sekä seu-
raa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta ja tekee tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita.

Talousarvioesitys 2016, Ministeriön ehdotus

11.6.2015  14:23  Sivu 8



Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaan kehittää ja ylläpitää onnetto-
muuksien tutkintavalmiutta, selvittää tehokkaasti ja luotettavasti onnettomuuksien syitä ja antaa niiden perusteella
turvallisuussuosituksia sekä seurata turvallisuussuositusten toteutumista.

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutti tuottaa kansainvälisiä
asiantuntijapalveluja kriminaalipolitiikan alalla. Laitoksen toimintaa ohjaavat keskeisesti YK:n kriminaalipoliittinen
ohjelma ja siihen liittyvät linjapäätökset.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Bruttomenot 18 256 7 761 8 574
Bruttotulot 7 535 400 400
Nettomenot 10 721 7 361 8 174
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 698   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 121   

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
  
Lapsiasiavaltuutetun toiminta 630
Tasa-arvovaltuutetun toiminta 1 010
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminta 1 430
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 240
Lapsiasianeuvottelukunta 20
Tietosuojavaltuutetun toiminta 2 400
Tietosuojalautakunta 15
Onnettomuustutkintakeskus 1 590
Kriminaalipolitiikan instituutti 530
Palvelukeskusten maksut 309
Yhteensä 8 174

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
EU:n tietosuojauudistuksesta aiheutuvat lisätehtävät 720
Muu muutos 6
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen palkkausten tarkistukset (siirto momentille 29.40.50) -3
Onnettomuustutkintakeskuksen henkilöstörakenteen muutos 200
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (siirto momentilta 28.70.20) 22
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -54
Palkkaliukumasäästö -29
Palkkausten tarkistukset 22
Toimintamenojen tuottavuussäästö -34
Toimintamenosäästö (HO 2015) -34
Vuokramenojen indeksikorotus 5
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Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -8
Yhteensä 813

2016 talousarvio 8 174 000
2015 talousarvio 7 361 000
2014 tilinpäätös 10 144 000

(04.) Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

S e l v i t y s o s a :  Momentti ja sen määräraha ehdotetaan yhdistettäväksi momenttiin 25.01.03.

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 307 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Oikeusrekisterikeskus toimii oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekis-
terinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. Käytetyimpiä rekis-
terejä ovat rikosrekisteri, sakkorekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri sekä velkajärjestelyrekisteri. Oikeusre-
kisterikeskus huolehtii sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtä-
vistä ja käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Lisäksi Oikeusrekisterikeskus huolehtii hallinnonalan tietojärjes-
telmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on
sovittu. Oikeusrekisterikeskus hoitaa myös hallinnonalan lomakesuunnitteluun liittyviä tehtäviä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2015

varsinainen
talousarvio

2016
esitys

   
Bruttomenot 11 359 12 107
Bruttotulot 8 000 4 800
Nettomenot 3 359 7 307

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutos sekä valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestel-
män (Kieku) käyttöönotto 135
Rikosuhripalveluiden valtionavun hallinnointi 70
Sakkomenettelylain soveltamiseen liittyvät muutokset 340
Sisäinen turvallisuus (HO) 146
Tasokorotus toiminnan turvaamiseksi 670
Viranomaistoiminnan tulojen bruttobudjetointi 2 600
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (siirto momentilta 28.70.20) 25
Palkkaliukumasäästö -40
Palkkausten tarkistukset 18
Toimintamenojen tuottavuussäästö -16
Yhteensä 3 948

2016 talousarvio 7 307 000
2015 talousarvio 3 359 000
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20. Erityismenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 11 032 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) turvallisuustutkintalaista (525/2011), Euroopan unionin lainsäädännön ja Suomea velvoittavien kansainvälisten so-
pimusten mukaan turvallisuustutkintaa varten asetetuista tutkintaryhmistä sekä kansainvälisenä yhteistyönä toimitet-
tavasta tutkinnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden kulutusmenojen maksamiseen

2) konkurssiasiamiehen vähävaraisessa konkurssipesässä ottamaan kuluvastuuseen liittyen ulkomaisessa tuomioistui-
messa tai muussa viranomaisessa antamasta sitoumuksesta mahdollisesti johtuvan korvausvastuun toteuttamiseen

3) viranomaistoiminnasta lakien ja asetusten nojalla aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen ja alaikäiselle asianosaiselle
esitutkintaa varten edunvalvojan määräämisestä aiheutuneiden kulujen sekä edunvalvojan palkkioiden ja kulujen
maksamiseen

4) valtion maksettavaksi vahingonkorvauslain (412/1974) nojalla määrättyjen korvausten maksamiseen

5) oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) nojalla aiheutuvien hyvitysten maksami-
seen

6) oikeusapulain (257/2002) mukaisesti hoidettavien asioiden tulkkaus- ja käännöskulujen maksamiseen

7) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain (378/2005) 19 §:n ja 20 §:n mukaisten korvausten maksami-
seen

8) siirtomenojen maksamiseen yleisen edunvalvonnan ostopalvelujen päämiehille arvonlisäveron määrää vastaavana
hyvityksenä.

S e l v i t y s o s a :
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Oikeudenkäynnin viivästymisestä annetun lain mukaisten korvausten maksatus (siirto momentille
28.50.50) -100
Oikeudenkäynnin viivästymishyvitysten käyttöalan kasvu 100
Oikeusgeneettiset isyystutkimukset (siirto momentilta 25.10.04) 156
Onnettomuustutkintakeskuksen henkilöstörakenteen muutos -315
Yhteensä -159

2016 talousarvio 11 032 000
2015 talousarvio 11 191 000
2014 tilinpäätös 11 337 394

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 295 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalalla tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä
koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.
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Määrärahaa saa käyttää myös tuottavuutta edistäviin hankkeisiin liittyvän määräaikaisen henkilöstön palkkausmeno-
jen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat mää-
rärahat. Määräraha on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.

2016 talousarvio 295 000
2015 talousarvio 295 000
2014 tilinpäätös 251 000

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 56 494 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentilta 25.10.50 yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvien
arvonlisäveromenojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Arvolisäveromenojen tason muutos (eduskuntavaalit v. 2015) -843
Siirto momentille 23.01.29 -137
Siirto momentilta 28.01.29 (Valtori-siirrot) 165
Yhteensä -815

2016 talousarvio 56 494 000
2015 talousarvio 57 309 000
2014 tilinpäätös 58 150 214

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 6 496 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille

4) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

5) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten ja Helsingin yliopiston kanssa rikoksentorjuntaan ja rikok-
sentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.
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Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 3 090
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 195
Muut avustukset (enintään) 211
Yhteensä 6 496

S e l v i t y s o s a :
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 lukien
       
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokrasopimusvaltuus       
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi
Vuoden 2016 sitoumukset - - - - - -
Menot yhteensä 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkausten vuoden 2015 tarkistukset 1
Valtionavustus rikoksen uhrien tukipalveluihin 2 500
Vuoden 2015 kertaluonteinen määräraha (rikosuhripäivystys) -100
Vuoden 2015 siirron momentilta 25.01.01 peruuttaminen (siirto momentille 25.01.01) -45
Järjestötukien säästö (HO 2015) -100
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -207
Vuokramenojen indeksikorotus 11
Tasomuutos 30
Yhteensä 2 090

2016 talousarvio 6 496 000
2015 talousarvio 4 406 000
2014 tilinpäätös 4 237 607

51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 18 070 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rikosvahinkolain (1204/2005) nojalla maksettaviin rikosvahinkokorvauksiin

2) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta
annetun lain (422/1974) nojalla maksettaviin korvauksiin sekä niihin liittyvien vähäisten asiamiespalkkioiden maksa-
miseen

3) valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille annetun lain (510/2014) nojalla maksettaviin korvauk-
siin.

S e l v i t y s o s a :
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Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Indeksitarkistus rikoksen uhreille maksettaviin korvauksiin 70
Valtion korvaukset eräille internoiduille siviilihenkilöille -160
Yhteensä -90

2016 talousarvio 18 070 000
2015 talousarvio 18 160 000
2014 tilinpäätös 17 566 829

10. Tuomioistuimet ja oikeusapu

S e l v i t y s o s a :  Riippumattomat sekä hyvin ja tehokkaasti toimivat tuomioistuimet ovat edellytys perus- ja ihmisoi-
keusvaatimusten mukaisen oikeusturvan toteutumiselle sekä oikeusvarmuudelle, jota vaaditaan niin talouselämässä
kuin kansalaisten keskinäisten suhteiden järjestämisessä. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttäminen sekä
ristiriitojen selvittäminen tasapuolisin menettelyin ennalta asetettujen yleisten sääntöjen pohjalta edellyttävät hyvin
toimivaa oikeusjärjestelmää.

Kansallisen lainsäädännön lisäksi oikeusturvatehtävistä on säädetty kansainvälisin sopimuksin. Euroopan neuvoston
ihmisoikeustuomioistuin arvioi oikeuskäytännössään sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat kansainvälistä ihmisoikeus-
sopimusta.

Tietotekniikan kehitys ja videoneuvottelulaitteiden käyttö antavat mahdollisuuden tehostaa työtä ja parantaa sähkö-
isiä oikeuspalveluja. Lainkäytön laadun parannushankkeita on jatkettava sekä tuomioistuinten työmenetelmiä kehitet-
tävä käyttäen hyväksi tietotekniikan tarjoama mahdollisuus. Vuonna 2016 tavoitteena on valmistella muutosjohtamis-
ta siten, että uudet työmenetelmät voidaan ottaa joustavasti ja tehokkaasti käyttöön uusien asiankäsittelyjärjestelmien
valmistuessa.

Yleisissä tuomioistuimissa riita-asioiden määrät ovat kasvaneet. Suppealla haastehakemuksella vireille tulleita velko-
musasioita on saapunut muutaman vuoden takaiseen nähden selkeästi enemmän. Pikaluottojen ja muiden pienten ja
lyhytaikaisten luottojen antamiseen liittyvää lainsäädäntöä on tiukennettu. Erityisesti näihin luottoihin säädetty kor-
kokatto vaikuttaa vähentäneen pikavippien antamiseen liittyvää yritystoimintaa, mikä puolestaan on vähentänyt kärä-
jäoikeudessa vireille tulleiden suppeiden riita-asioiden lukumäärää. Asiamäärän arvioidaan kuitenkin v. 2016 olevan
edelleen korkea muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Asiamäärään vaikuttaa edelleen huonona jatku-
va taloustilanne.

Tuomioistuinten käsiteltäväksi tulee yhä useammin laajoja ja oikeudellisesti vaativia asioita sekä uudenlaisia oikeu-
dellisia kysymyksiä. Yhtenä syynä tähän on EU-säädösten ulottuminen vähitellen yhä laajemmalle hallintolainkäy-
tössä sekä yksityis- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Niin ikään puhtaasti kansallisessa lainsäädännössä tapahtuu jatku-
vasti muutoksia, jotka vaativat perehtymistä ja tulkintaa tuomioistuimissa. Myös oikeusturvaa koskevat odotukset
ovat kasvaneet. Kaikki tämä asettaa yhä suurempia vaatimuksia niin lainkäyttöjärjestelmän toimivuudelle kuin henki-
löstön ammatillisille taidoillekin.

Jotta oikeudenkäynnit eivät pitkittyisi, on tärkeää, että voimavarat on kohdennettu oikein tuomioistuimille ja niitä
käytetään tehokkaasti. Keskimääräiset käsittelyajat ovat tuomioistuimissa kohtuulliset, mutta osa oikeudenkäynneistä
kestää liian pitkään. Oikeusturvan yhtäläisen saatavuuden kannalta on tärkeää, että yksikkökohtaiset käsittelyajat ei-
vät samantyyppissä asioissa poikkea merkittävästi koko maan keskiarvosta ja että oikeudenkäynnin kokonaiskesto on
kohtuullinen. Kokonaiskäsittelyajasta tulee ottaa vastuu asian käsittelyn kaikissa vaiheissa muun muassa seuraamalla
erityisesti kussakin tuomioistuinasteessa yli vuoden viipyneitä asioita ja edistämällä niiden nopeaa käsittelyä.
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Tuomiopiirijakojen tarkoituksenmukaisuutta on tarkasteltava jatkossa, jotta voidaan luoda paremmat mahdollisuudet
tuomioistuinten yleis- ja erityisosaamisen kehittämiseen yhä vaativammassa oikeusympäristössä. Myös henkilöstöre-
surssit voi helpommin kohdentaa tarkoituksenmukaisesti suuremmista tuomioistuinyksiköistä koostuvassa tuomiois-
tuinrakenteessa. Käräjäoikeudet ottavat toiminnan suunnittelussa huomioon työryhmän esitykseen perustuvan mah-
dollisen verkoston uudistamisen.

Tavoitteena on myös kehittää tuomioistuinten tehtäväkenttää siten, että ne voivat keskittyä erityisesti tuomitsemistoi-
mintaan oikeusturvan kannalta keskeisissä asioissa. Tavoitteena on valmistella riidattomien asioiden käsittelyn kes-
kittämistä.

Yleisissä tuomioistuimissa käsitellään ja ratkaistaan rikosoikeudellista vastuuta koskevat syyteasiat sekä yksityisoi-
keudellisia oikeussuhteita koskevat riita-asiat ja hakemusasiat. Yleiset tuomioistuimet huolehtivat siten rikosvastuun
toteuttamisesta kaikilla yksityisen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla. Ne vastaavat myös oikeussuojan antamises-
ta yksityishenkilöille, yrityksille ja muille yhteisöille niiden keskinäisissä suhteissa sekä myös suhteissa julkisyhtei-
söihin silloin, kun kysymys ei ole hallinto-oikeudellisen lainsäädännön soveltamisesta.

Hovioikeuksissa käytössä olevaa jatkokäsittelylupamenettelyä laajennetaan 1.10.2015 lukien siten, että yhä useampi
asia kuuluu jatkokäsittelylupasäännösten soveltamispiiriin. Menettelyn tavoitteena on luoda edellytyksiä sille, että
voimavaroja kohdennetaan enemmän asioihin, joissa on selkeä oikeussuojatarve. Tavoitteena on kehittää hovioikeuk-
sien toimintatapoja siten, että uudistuksen tavoitteet toteutuvat ja siitä saatavat hyödyt voidaan saavuttaa.

Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmän (AIPA) kehittämis-
tä jatketaan. Tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, joka tukee tehokkaita työmenetelmiä ja mahdollistaa tuottavuu-
den parantamisen.

Hallintotuomioistuimilta haetaan muutosta viranomaisten eri hallinnonaloilla ja -tasoilla tekemiin päätöksiin. Hallin-
nossa tehdään vuosittain noin 20—30 milj. päätöstä, joista hallintotuomioistuimiin saapuu valitusasioina käsiteltävik-
si noin 30 000 asiaa. Näistä noin 4 000 asiassa valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakutuomiois-
tuimissa käsiteltävien asioiden määrä on hallintopäätösten kokonaismäärään nähden vähäinen, mikä osoittaa, että hal-
linto toimii hyvin. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut, mutta myös muiden hallintotuomioistuinten ratkaisut oh-
jaavat koko julkisen vallankäytön lainmukaisuutta ja oikeusturvan toteutumista. Ratkaisuilla on myös vaikutuksia yh-
teiskunnan toimintaan ja kilpailukykyyn. Esimerkiksi verotusta ja taloudellista kilpailua, julkisia hankintoja, maan-
käytön suunnittelua, rakentamista ja liikenneyhteyksiä, ympäristölupa-asioita sekä ulkomaalaisasioita koskevilla rat-
kaisuilla on usein myös välittömiä kansantaloudellisia vaikutuksia. Niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta on
tärkeää turvata asioiden joutuisa käsittely ja päätösten oikeusvarmuus. Pitkät oikeusprosessit saattavat vaikuttaa hei-
kentävästi kilpailukykyyn erilaisten investointipäätösten viivästyessä.

Aloitetaan hallintotuomioistuinten uuden toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmän (HAIPA) toteutus.

Tietoja henkilöstöstä
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
arvio

    
Yleiset tuomioistuimet    
Henkilöstömäärä, htv 2 479 2 460 2 450
Keski-ikä 46,6 46,0 46,0
Naisten osuus, % 69,7 69,0 69,0
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,3 8,0 8,0
    
Hallintotuomioistuimet    
Henkilöstömäärä, htv 671 680 680
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 2014
toteutuma

2015
arvio

2016
arvio

Keski-ikä 47,8 47,0 47,0
Naisten osuus, % 71,0 70,0 70,0
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,5 8,0 8,0

Oikeusavun tavoitteena on, että jokainen saa tarpeellisen avun oikeudellisen ongelman ratkaisuun mahdollisimman
aikaisin, vaikka hänen taloudellinen asemansa olisi heikko. Oikeusapua tarjotaan siten, että se on kokonaistaloudelli-
sesti tarkoituksenmukaista. Valtion oikeusaputoimistojen tehtävänä on oikeusapupäätösten tekeminen ja asianajo oi-
keusapuasioissa. Valtion oikeusaputoimistoista kansalainen voi saada itselleen oikeudellisten asioiden hoitamista var-
ten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusaputoimistojen käsittelemistä asioista keskimäärin 69 %
hoidetaan korvauksetta ja osakorvausta vastaan oikeusapua annetaan 24 prosentissa asioista.

Oikeusaputoimistoissa hoidettavista asioista suurimman osan muodostavat perhe- ja perintöoikeudelliset asiat. Oi-
keudenkäyntiasioissa julkista oikeusapua antavat myös asianajajat ja muut yksityiset lakimiehet.

Vuonna 2015 valmistuu oikeusavun kokonaissuunnitelma oikeudellisen neuvonnan ja sähköisen asioinnin, vaihtoeh-
toisten riidanratkaisumenetelmien sekä julkisen oikeusavun kehittämisestä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa pal-
veluja tuotetaan nykyistä asiakaslähtöisemmin, monipuolisemmin eri palvelukanavia ja menetelmiä hyödyntäen sekä
palvelut ovat helposti kansalaisen saavutettavissa. 

Oikeusaputoimistojen organisaatiorakenne uudistetaan. Oikeusavun sähköistä asiointipalvelua, kuten etäpalvelua ja
sähköistä ajanvarausta kehitetään ja kansalaisia ohjataan käyttämään monipuolisesti eri palvelumuotoja. Arvioidaan
ja kehitetään oikeusavun asianajoprosessia parhaiden käytäntöjen mukaiseksi.

Oikeusaputoimistojen keskimääräinen jonotusaika on lyhentynyt yhdellä päivällä ja on noin 13 päivää. Oikeusaputoi-
mistojen ajanvarausjärjestelmän käytäntöjä kehitetään edelleen. Tavoitteena on, että ajanvaraus on nykyistä jousta-
vampaa ja nopeampaa sekä jonotusaika lyhyempi.

Yleisen edunvalvonnan asiakkaita ovat henkilöt, jotka eivät kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asi-
oitaan sairauden tai muun syyn takia. Edunvalvojan toiminta on luonteeltaan yksityisoikeudellisten asioiden hoitoa,
kuten sopimusten tekemistä, kirjanpitoa, sijoitustoimintaa, laskujen maksua ja etuuksien hakemista. Edunvalvojan
määrää maistraatti tai käräjäoikeus. Edunvalvojaksi voidaan määrätä joko yksityinen tai yleinen edunvalvoja.

Kuluttajariitalautakunta toteuttaa oikeusturvaa antamalla kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinohar-
joittajien välisiin sekä asuntoa koskeviin yksityisten välisiin erimielisyyksiin. Kuluttajariitalautakunta ennaltaehkäi-
see, sovittelee ja ratkaisee lautakunnan toimivaltaan kuuluvia riita-asioita puolueettomasti, asiantuntevasti ja talou-
dellisesti. Lautakunnan tavoitteena on joutuisa asian käsittely. Vakiintuneella ratkaisukäytännöllään ja periaatteelli-
sesti tärkeillä täysistuntoratkaisuillaan lautakunta linjaa ja ohjaa kuluttajaoikeutta. Annetaan hallituksen esitys EU:n
kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevan direktiivin (2013/11/EU) täytäntöönpanemiseksi. Direktiivin
voimaan saattamisen johdosta kuluttajariitalautakunnan sähköistä asiointia ja menettelytapoja kehitetään.

Tietoja henkilöstöstä
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
arvio

    
Oikeusaputoimistot ja yleinen edunvalvonta    
Henkilöstömäärä, oikeusaputoimistot, htv 954 950 955
Keski-ikä 48,6 49,0 49,0
Naisten osuus, % 82,1 83,0 83,0
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 9,8 10,0 10,0
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 2014
toteutuma

2015
arvio

2016
arvio

    
Kuluttajariitalautakunta    
Henkilöstömäärä, htv 32 32 32
Keski-ikä 45,1 45,1 45,1
Naisten osuus, % 56,8 57,0 57,0
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 15 15,0 15,0

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 198 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja ta-
lousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

S e l v i t y s o s a :  Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tehtävänä on valituslupajärjestel-
män pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä en-
nakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutok-
senhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallin-
toa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.

Korkeimpaan oikeuteen saapuvissa asioissa on havaittavissa sovellettavien oikeussääntöjen moninaistuminen, kuten
eurooppaoikeuden ja muun kansainvälisen oikeuden kasvava merkitys. Sääntelyn ja muiden oikeuslähteiden lisäänty-
minen, muuttuminen ja juttujen monimutkaistuminen sekä lainsäädännön epäajantasaisuus vaikuttavat jatkuvasti
lainkäytössä esiin tulevien kysymysten sisältöön ja prejudikaattitarpeisiin.

Korkeimpaan oikeuteen arvioidaan v. 2016 saapuvan 2 550 asiaa. Tavoitteena on, että valitusluvan myöntämistä tai
epäämistä koskeva päätös annetaan mahdollisimman joutuisasti, jotta niissä asioissa, joissa valituslupaa ei myönnetä,
ratkaisun lainvoimaisuus ei viivästy tarpeettomasti. Tietyissä oikeudellisissa asioissa on tarpeen saada nopeasti en-
nakkoratkaisu, jolla on alemmissa asteissa ratkaisuja yhtenäistävä ja muutoksenhakua vähentävä vaikutus. Tavoittee-
na on, että vuoden 2016 lopussa vireillä olevista valitusasioista (valitusluvan saaneet ja suorat valitukset) enintään
70 % on ollut vireillä yli 12 kuukautta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että vireillä olevista valitusasioista vähin-
tään 33 % on ollut vireillä alle 9 kuukautta, noin 33 % 9—12 kuukautta ja enintään 33 % yli 12 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
tavoite/arvio

    
Ratkaistut asiat, kpl 2 617 2 350 2 450
— myönnetyt valitusluvat 122 130 130
— annetut asiaratkaisut valitusasioissa 136 130 130
— julkaistut ratkaisut 103 105 105
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)    
— kaikki asiat 6,0 7,0 7,5
— valituslupa-asiat 4,8 6,0 6,5
— asiaratkaisut 21,1 21,0 20,0
Toiminnallinen tehokkuus    
— taloudellisuus (€/asia) 3 439 3 950 3 750
— tuottavuus (asia/htv) 35 32 32
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Korkeimman oikeuden päätöksistä lain 701/1993 mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 320 000 euroa
momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot
 

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Bruttomenot 9 024 9 012 9 201
Bruttotulot 24 3 3
Nettomenot 9 000 9 009 9 198
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 758   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 757   

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (siirto momentilta 28.70.20) 30
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -215
Palkkaliukumasäästö -48
Palkkausten tarkistukset 20
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 282
Toimintamenojen tuottavuussäästö -45
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Vuokramenojen indeksikorotus 14
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -9
Tasomuutos 200
Yhteensä 189

2016 talousarvio 9 198 000
2015 talousarvio 9 009 000
2014 tilinpäätös 8 999 000

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 316 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja ta-
lousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

S e l v i t y s o s a :  Korkein hallinto-oikeus ratkaisee hallintopäätöksistä tehdyt valitukset ylimpänä oikeusasteena.
Korkein hallinto-oikeus myös valvoo hallintolainkäyttöä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista asioista lähes 90 % koskee alueellisten hallinto-oikeuksien antamia
päätöksiä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus ratkaisee muun muassa markkinaoikeuden sekä valtioneuvoston ja ministe-
riöiden päätöksistä tehtyjä valituksia. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista suurimpia asiaryhmiä ovat
ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuolto, rakentaminen ja ympäristö, verotus, valtio-oikeus ja yleishallinto sekä
taloudellinen toiminta kuten kilpailuasiat ja julkiset hankinnat. Ulkomaalaisasioista suurin osa koskee hallinto-oikeu-
den kielteistä ratkaisua turvapaikkaa koskevissa asioissa. Vuonna 2014 saapui 416 turvapaikka-asiaa. Turvapaikka-
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asioiden määrän oletetaan olevan edelleen korkealla tasolla v. 2016. Tavoitteena on kuitenkin pitää keskimääräinen
käsittelyaika näissä asioissa alle 8 kuukaudessa (8,1 kk v. 2014).

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävät asiat ovat merkittäviä paitsi yksilön oikeusturvalle koko yhteiskunnan
toimivuudelle. Päätöksillä ohjataan oikeus- ja hallintokäytäntöä. Korkeimman hallinto-oikeuden on voitava vastata
oikeusturvatehtäväänsä ratkaisemalla muutoksenhakuasiat joutuisasti ja perustellusti sekä julkaisemalla päätöksiään.

Oikeusturvan kannalta vähimmäistavoitteena on, että korkein hallinto-oikeus voi ratkaista vähintään saman verran
asioita, kun uusia tulee vireille. Valituslupaa lisäävät lainsäädäntömuutokset kohdistuvat määrällisesti pieniin asi-
aryhmiin, ja siirtymäsäännöksistä johtuen niiden vaikutus näkyy korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosien viiveellä.

Ratkaistavien asioiden keskimääräinen käsittelyaika on niukoista voimavaroista huolimatta saatava pysymään enin-
tään 12 kuukaudessa. Asioista 30 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja 20 % 6—9 kuukaudessa. Yli 24 kuukauden
käsittelyaikoja voi olla vain poikkeuksellisesti, lähinnä Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisua odotta-
vissa asioissa.

Tunnuslukutaulukko
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
tavoite/arvio

    
Ratkaistut asiat, kpl 4 272 3 700 4 300
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 11,3 12,0 12,0
Toiminnallinen tehokkuus    
— taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 2 489 2 970 2 650
— tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 44 39 43

Korkeimman hallinto-oikeuden suoritteista lain 701/1993 mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän
600 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Bruttomenot 10 644 10 919 11 326
Bruttotulot 12 10 10
Nettomenot 10 632 10 909 11 316
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 677   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1015   

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (siirto momentilta 28.70.20) 88
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -191
Palkkaliukumasäästö -58
Palkkausten tarkistukset 21
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 349
Toimintamenojen tuottavuussäästö -54
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Toimintamenosäästö (HO 2015) -49
Vuokramenojen indeksikorotus 12
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -11
Tasomuutos 300
Yhteensä 407

2016 talousarvio 11 316 000
2015 talousarvio 10 909 000
2014 tilinpäätös 10 970 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 261 281 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin me-
noihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti. Nämä siirtomenot
budjetoidaan suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista pe-
rittävistä maksuista annetun lain (701/1993) eikä avioliittoasetuksen (820/1987) mukaisesti perittäviä maksuja.

Perustetaan 1.4.2016 lukien yksi hovioikeudenneuvoksen (T14) virka edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien
lakkautetaan yksi hovioikeudenlaamannin (T16) virka.

S e l v i t y s o s a :  Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tuomioistuinmaksulaiksi sekä
talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja
laeiksi sopimuksen alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä patenttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Hovioikeuksiin saapui yhteensä 10 176 asiaa v. 2014 (9 689 asiaa v. 2013). Saapuvien asioiden määrän arvioidaan
pysyvän samalla tasolla v. 2016. Vuonna 2014 saapuneista asioista oli 37 % siviiliasioita ja 63 % rikosasioita. Keski-
määräinen käsittelyaika on lyhentynyt 5,8 kuukauteen. Asioista 60 % käsiteltiin alle 6 kuukaudessa ja 11 % viipyi
hovioikeudessa yli vuoden. Yksittäisen hovioikeuden keskimääräinen käsittelyaika ylitti enimmillään 1,1 kuukautta
koko maan keskiarvon v. 2014. Tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot pienenevät. Vanhojen, yli vuoden
vireillä olleiden asioiden määrään kiinnitetään erityistä huomiota ja tavoitteena on, että näiden osuus vireillä olevista
asioista on alle 7 %.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja kärä-
jäoikeusvaiheessa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee ottaa huomioon. Hovioikeudet pyrkivät siihen, et-
tä aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden asioiden käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuu-
kautta.

Käräjäoikeuksiin saapui v. 2014 noin 491 000 rikos- ja siviilioikeudellista asiaa. Siviilioikeudellisia asioita saapui
noin 412 000, joista 85 % tuli vireille suppealla haastehakemuksella. Näitä ns. summaarisia asioita on viime vuosina
ollut paljon ja taloudellisen tilanteen vuoksi asiamäärä säilynee korkeana.

Pääkäsittelyssä ratkaistavien laajojen riita-asioiden osalta tavoitteena on, että asioista 35 % ratkaistaan alle 6 kuukau-
dessa ja enintään 25 prosentissa käsittelyaika on yli vuoden. Yksinkertaiset rikosasiat voidaan käsitellä kirjallisessa
menettelyssä pääkäsittelyä toimittamatta. Kirjallisesti ratkaistavien rikosasioiden osuuden arvioidaan v. 2016 olevan
aiempien vuosien tasolla (n. 33 %).
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Rikosasioiden pääkäsittelyn peruuntumisten osalta tavoitteena on, että peruuntumisosuus vähenee nykyisestä noin 20
prosentista. Istuntojen peruuntumistarpeen arvioidaan vähentyvän muun muassa videokuulemisia lisäämällä. Vi-
deoyhteyksien käytännöjärjestelyjä pyritään yhdenmukaistamaan asiaa selvittäneen työryhmän esitysten mukaisesti.

Vuoden 2014 lopussa vanhoja, yli vuoden vireillä olleita laajoja riita-asioita oli 3 235 kappaletta eli 38 % vireillä
olevista laajoista riita-asioista. Tavoitteena on, että vanhojen asioiden osuus on v. 2016 tätä pienempi. Keskimääräi-
nen käsittelyaika rikosasioissa v. 2014 oli 4,1 kuukautta ja pääkaupunkiseudun suurissa käräjäoikeuksissa 4,3—8,4
kuukautta. Vuonna 2016 tavoitteena on, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa ole
yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Lisäksi tavoitteena on, että 45 prosentissa rikosasioista käsittelyaika
on enintään 2 kuukautta, ja että käsittelyaika ylittää 9 kuukautta enintään 10 prosentissa rikosasioista.

Vuoden 2014 lopussa yli vuoden vireillä olleita rikosasioita oli 2 877 kappaletta eli 16 % vireillä olevista asioista.
Tavoitteena on, että vanhojen vireillä olevien asioiden osuus on v. 2016 tätä pienempi.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa viipy-
neiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee rikosasioissa ottaa huomioon. Keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 9
kuukautta niissä asioissa, joissa esitutkinta ja syyteharkinta ovat kestäneet yhteensä yli kaksi vuotta. Sama tavoite
koskee kaikkia rikosasioita ja tukee näin ollen harmaan talouden torjuntaohjelman tavoitteita. Varsinaisten rikosasioi-
den käsittelyyn kohdennetaan voimavaroja ruuhkautumisen välttämiseksi siten, että niitä ratkaistaan yhtä paljon kuin
niitä saapuu.

Asiantuntija-avusteinen lasten huoltoriitojen sovittelumenettely otettiin käyttöön 1.5.2014 lukien koko maassa. Me-
nettely vakinaistetaan ja sitä sovelletaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa v. 2016.

Hallinto-oikeuksiin saapui 20 488 asiaa v. 2014. Vuonna 2014 suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaali- ja terveyden-
huolto (30 %), ulkomaalaisasiat (17 %) ja verot (11 %). Vuonna 2016 asiarakenteessa ei arvioida tapahtuvan merkit-
täviä muutoksia aiempaan nähden.

Keskimääräinen käsittelyaika oli 8,0 kuukautta v. 2014. Asioista 43 % käsiteltiin alle kuudessa kuukaudessa ja 24 %
viipyi hallinto-oikeudessa yli vuoden. Yksittäisen hallinto-oikeuden keskimääräinen käsittelyaika ylitti enimmillään
1,3 kuukautta koko maan keskiarvon v. 2014. Tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot säilyvät kohtuullisina.
Vanhojen, yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrään kiinnitetään erityistä huomiota ja tavoitteena on, että näiden
osuus vireillä olevista asioista pysyy alle 10 prosentissa (vuoden 2014 lopussa 1 723 asiaa eli 12 %).

Ulkomaalaisasiat muodostavat merkittävän osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat
ulkomaalaisasioiden ryhmään ja niitä käsittelee yksinomaan Helsingin hallinto-oikeus. Turvapaikka-asioita saapui yli
1 000 v. 2014. Turvapaikka-asioiden määrän oletetaan olevan korkealla tasolla myös v. 2016. Tavoitteena on, että
turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta.

Vakuutusoikeuteen saapui 6 765 asiaa v. 2014 (6 696 v. 2013). Asiamäärän arvioidaan pysyvän lähes samalla tasolla.

Markkinaoikeuteen saapuneiden asioiden määrä tulee kasvamaan merkittävästi v. 2016, kun eurooppalaisen patentti-
tuomioistuimen jaosto perustetaan markkinaoikeuden yhteyteen.

Työtuomioistuimeen on 2000-luvulla saapunut vuosittain 100—190 asiaa. Vuonna 2014 saapuneiden asioiden määrä
oli 157 ja asiamäärän arvioidaan pysyvän samalla tasolla v. 2016.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2016 seuraavat alustavat arviot
ja toiminnalliset tavoitteet:
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Tunnuslukutaulukko
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
tavoite/arvio

    
Hovioikeudet    
Ratkaistut asiat, kpl 9 942 10 000 9 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 5,8 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 560 1 700 1 700
Tuottavuus (työmäärä/htv) 55 55 55
    
Käräjäoikeudet    
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 499 575 450 000 460 000
— Rikosasiat 54 246 60 000 60 000
— Laajat riita-asiat 10 513 10 500 10 500
— Summaariset asiat 360 517 300 000 300 000
    
Keskimääräinen käsittelyaika, kk    
— Rikosasiat 4,1 3,8 4,0
— Laajat riita-asiat 10,1 10,0 10,0
— Summaariset asiat 2,5 2,5 2,5
— Velkajärjestelyasiat 5,8 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 632 640 650
Tuottavuus (työmäärä/htv) 115 120 125
    
Hallinto-oikeudet    
Ratkaistut asiat, kpl 19 727 21 400 21 400
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 8,0 8,0 8,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 094 1 080 1 100
Tuottavuus (työmäärä/htv) 74 73 73
    
Vakuutusoikeus    
Ratkaistut asiat, kpl 6 760 7 000 7 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 13,1 12,0 12,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 1 167 1 100 1 100 
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 65 68 68
    
Markkinaoikeus    
Ratkaistut asiat, kpl 941 700 950
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 5,8 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 4 124 5 000 4 500
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 21 16 20
    
Työtuomioistuin    
Ratkaistut asiat, kpl 191 180 180
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,2 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 5 001 5 400 5 400
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 22 21 21
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Tuomioistuinten suoritteista lain 701/1993 mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän noin 35,480 milj. eu-
roa momentille 12.25.10. Niiden suoritteiden kokonaiskustannuksista, joista edellä mainitun lain perusteella maksuja
peritään, voidaan maksuilla kattaa noin 38 %.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Bruttomenot 248 436 248 210 261 781
Bruttotulot 713 500 500
Nettomenot 247 723 247 710 261 281
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 24 383   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 36 709   

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
  
Yleiset tuomioistuimet  
Hovioikeudet 39 000
Käräjäoikeudet 141 500
Työtuomioistuin 1 000
Yhteensä 181 500
  
Hallintotuomioistuimet  
Hallinto-oikeudet 35 000
Markkinaoikeus 4 000
Vakuutusoikeus 8 000
Yhteensä 47 000
  
Tietohallinto- ja muut menot 32 781
Yhteensä 261 281

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Aineistopankkihanke (AIPA), siirto momentilta 28.70.20 6 000
Eurooppalaisen patenttijärjestelmän toimeenpano Suomessa 500
Hallintotuomioistuinten aineistopankkihanke (HAIPA), siirto momentilta 28.70.20 1 302
Harmaan talouden torjunta -1 561
Jatkokäsittelylupauudistus (HO) -700
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan asiat 2
Teollis- ja tekijänoikeusasioiden (IPR) keskittäminen markkinaoikeuteen -300
Tietoluovutusten maksuttomuus, siirto verohallinnolle -64
Turun HO:n (Akatemiatalo) peruskorjauksesta aiheutuva vuokramenojen kasvu 200
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (siirto momentilta 28.70.20) 622
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -2 623
Palkkaliukumasäästö -1 188
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Palkkausten tarkistukset 440
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 7 141
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 234
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 124
Vuokramenojen indeksikorotus 345
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -248
Tasomuutos 6 061
Yhteensä 13 571

2016 talousarvio 261 281 000
2015 I lisätalousarvio 116 000
2015 talousarvio 247 710 000
2014 tilinpäätös 260 048 000

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 419 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista
budjetoidaan maksuperusteisena.

Määrärahaa saa käyttää myös holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008)
tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Momentin nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä anne-
tun lain 8 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

S e l v i t y s o s a :  Oikeusaputoimistoihin saapui noin 46 400 oikeusapuasiaa v. 2014. Saapuneista asioista 84 % oli
siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja rikosasioita 16 %. Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat olivat suurin asiaryh-
mä (49 %). Vuonna 2015 arvioidaan saapuvan noin 47 900 asiaa ja v. 2016 noin 48 000 asiaa. Oikeusaputoimistojen
keskimääräinen jonotusaika oli koko maassa 12,9 päivää v. 2014. Tavoitteena on, että koko maan keskimääräinen
jonotusaika on 12 päivää v. 2015 ja 11 päivää v. 2016. Tavoitteena on jonotusajan alueellisten erojen kaventaminen
oikeusavun henkilöstöresurssien oikealla mitoituksella sekä etäpalvelulla ja muilla tehostamistoimilla. Tavoitteena
on, että oikeusapupalvelun alueellinen saatavuus turvataan ja palvelua saadaan tasapuolisesti koko maassa.

Oikeusaputoimistojen yleisen edunvalvonnan päämiesmäärä oli noin 36 800 päämiestä v. 2014. Oikeusaputoimistois-
sa hoidettiin noin 33 100 päämiehen edunvalvonta ja ostopalveluina noin 3 700 päämiehen edunvalvonta. Päämiehis-
tä täysi-ikäisiä oli 93 %. Ostopalveluja tarvitaan täydentämään oikeusaputoimistojen virkatyönä tuottamaa edunval-
vontaa. Palveluja ostetaan erityisesti silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi.

Kuluttajariitalautakuntaan saapui noin 5 900 valitusta v. 2014. Lautakuntaan valitettiin eniten henkilökuljetuksista
(lennon viivästyminen, peruuttaminen), asuntoasioista (rakentaminen ja remontointi) ja autokaupoista. Vuonna 2015
arvioidaan saapuvan noin 6 300 asiaa ja v. 2016 noin 6 400 asiaa. Kuluttajariitalautakunnan keskimääräinen koko-
naiskäsittelyaika oli 9,2 kk v. 2014. Tavoitteena on, että kokonaiskäsittelyaika on 10 kk v. 2015 ja 9,5 kk v. 2016.
Valitusten sähköistä käsittelyprosessia kehitetään kokonaiskäsittelyjan lyhentämiseksi.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kulutta-
jariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016:
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Oikeusapu
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
tavoite

    
Käsitellyt asiat, kpl 46 734 47 700 47 700
Oikeusapuohjaus, kpl 7 127 8 000 8 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 23 354 24 000 24 500
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 115 117 119
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 473 478 480

Yleinen edunvalvonta
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
tavoite

    
Päämiesten määrä, kpl 36 817 37 700 38 500
— oikeusaputoimisto edunvalvojana 33 126 33 800 34 400
— edunvalvonta ostopalveluna 3 691 3 900 4 100
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 836 838 840
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 61 63 63

Kuluttajariitalautakunta
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
tavoite

    
Käsitellyt valitukset, kpl 4 838 4 900 5 000
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 455 440 440
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 151 157 157
Käsittelyaika, kk 9,2 10,0 9,5

Yleisen edunvalvonnan palveluista lain 575/2008 mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin
23 300 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 70 % yleisen edunvalvonnan
kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Bruttomenot 64 729 65 276 65 619
Bruttotulot 28 355 5 200 5 200
Nettomenot 36 374 60 076 60 419
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 260   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 22 732   
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Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)
 

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 3 717 3 700 3 700
— muut tuotot 65 - -
Tuotot yhteensä 3 782 3 700 3 700
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 765 6 450 6 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 984 -2 750 -2 800
Kustannusvastaavuus, % 56 57 57

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)
 

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 1 492 1 500 1 530
— muut tuotot 21 - -
Tuotot yhteensä 1 513 1 500 1 530
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 721 1 616 1 700
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -208 -116 -170
Kustannusvastaavuus, % 88 93 90

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Yleisen edunvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 23 250 22 200 23 300
— muut tuotot 7 - -
Tuotot yhteensä 23 257 22 200 23 300
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 0 22 200 23 300
Tuotot yhteensä 23 257 22 200 23 300
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 30 026 28 900 30 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 769 -6 700 -6 700
Kustannusvastaavuus, % 77 77 78
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Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Oikeusgeneettiset isyystutkimukset (kertaluonteinen siirto momentille 25.01.20) -156
Siirto momentille 25.30.01 -400
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (siirto momentilta 28.70.20) 379
Yleisen edunvalvonnan bruttobudjetointi 332
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -152
Palkkaliukumasäästö -327
Palkkausten tarkistukset 101
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 1 742
Toimintamenojen tuottavuussäästö -300
Toimintamenosäästö (HO 2015) -867
Vuokramenojen indeksikorotus 50
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -59
Yhteensä 343

2016 talousarvio 60 419 000
2015 talousarvio 60 076 000
2014 tilinpäätös 38 845 682

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 55 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 1 100 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä
julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Momentille budjetoituihin yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvät arvonlisäveromenot mak-
setaan momentilta 25.01.29.

S e l v i t y s o s a :
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
  
Oikeusapu ja puolustus 48 700 000
Asianomistajan avustaminen 200 000
Yksityishenkilön velkajärjestely 1 600 000
Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaus 3 500 000
Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat
muut konkurssimenettelyn menot (enintään) 1 100 000
Yhteensä 55 100 000

Yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkioperusteista säädetään oikeusministeriön asetuk-
sella (1212/2001). Palkkioita korotetaan 26 prosentilla 1.1.2016 lukien.
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Vuonna 2014 yksityiset oikeusavustajat hoitivat noin 31 9001) oikeusapuasiaa. Yksityisille asiamiehille oikeusavusta
suoritettavista kustannuksista 82 % kertyi yleisiltä tuomioistuimilta ja 12 % hallintotuomioistuimilta. Oikeusavun
tuomioistuinasioista rikosasiat ovat määrällisesti ja kustannuksiltaan suurin asiaryhmä. Yksityishenkilön velkajärjes-
telylain mukaiset korvaukset olivat noin 2,2 milj. euroa. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen korvaukset
olivat noin 6,4 milj. euroa. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien palkkiot olivat noin 1,5 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Julkisselvityksestä aiheutuneen konkurssimenettelyn kertaluonteinen vuoden 2015 talousarvion meno
(Avilon Fibres Oy) -220
Yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkion korottaminen 300
Tasomuutos 10 000
Yhteensä 10 080

2016 talousarvio 55 100 000
2015 talousarvio 45 020 000
2014 tilinpäätös 60 456 245

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta

S e l v i t y s o s a :  Ulosoton tavoitteina ovat tehokas velkojen perintä samalla asianosaisten oikeusturvasta huolehtien,
hyvä maksumoraali yhteiskunnassa ja hyvät toimintaedellytykset luottoyhteiskunnalla. Yhdessä konkurssiasiamiehen
toimiston kanssa tavoitteena on, että taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähen-
tyneet.

Ulosottolaitoksessa jatketaan v. 2012 aloitettua ulosottotoimen rakennusuudistushanketta (URA). Hankkeen tavoit-
teena on tuottavuuden ja taloudellisuuden lisääminen asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta. Hankkeen käytännön
toteutusta jatketaan Valtakunnanvoudinviraston laatiman toteuttamissuunnitelman pohjalta. Erityisesti keskitytään
sähköisen asioinnin ja automaation lisäämiseen, eri henkilöstöryhmien tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen ulo-
sottoprosessissa sekä virka- ja palkkausrakenteen, käsittelyketjujen ja organisaatiorakenteen kehittämiseen. Hankkee-
seen liittyvää lainsäädäntöuudistuksen toista vaihetta valmistellaan. Oikeusministeriön asettamien tavoitteiden mu-
kaan hankkeen tulisi olla valmis v. 2018.

Talousrikollisuuden torjunnassa ja harmaan talouden vastaisessa toiminnassa jatketaan tehokasta velkojen maksami-
sen välttelyyn liittyvien väärinkäytösten käsittelyä, väärinkäytösten ennaltaehkäisyä sekä erikoisperintään liittyvän
viranomaisyhteistyön kehittämistä. Menettelytapoja kehitetään uusien erikoisperintävelallisten yhä paremmaksi tun-
nistamiseksi ulosotossa vireillä olevien velallisten joukosta. Erikoisperinnän ja vaativan perinnän avulla pyritään
puuttumaan aikaa vieviin ja laajaa selvitystyötä edellyttäviin tapauksiin, joissa ulosottoa pyritään tarkoituksellisesti
välttelemään erilaisin omaisuusjärjestelyin.

Konkurssimenettelyä voidaan konkurssiasiamiehen hakemuksesta jatkaa julkisselvityksenä, jos sitä voidaan pitää pe-
rusteltuna pesän vähävaraisuuden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden vuoksi. Eri-
tyistarkastusten kohteena ovat raukeavat ja vähävaraiset konkurssipesät, joihin erityistarkastus tehdään konkurssive-
lallisen tekemien talousrikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi. Sekä julkisselvitysmenettelyllä että erityistarkas-
tuksilla pyritään torjumaan harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Erityistarkastusmenoista arvioidaan saatavan peri-
tyksi valtiolle takaisin 15 %. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan liittyvää viranomaisyhteistyötä jat-
ketaan ja hyvää pesänhoitotapaa kehitetään pesänhoitajien koulutuksella sekä hyvää pesänhoitotapaa koskevien suo-
situsten päivityksellä yhdessä konkurssiasiain neuvottelukunnan kanssa.

1) Tilastoitu yhtenä asiana. Yhden asian käsittely voi sisältää useamman käsittelyn esim. käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa
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Tietoja henkilöstöstä
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
arvio

    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Henkilötyövuodet 25 26 33
Keski-ikä 44 45 45
Naisten osuus, % 64 65 65
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,6 5,0 5,0
    
Ulosottovirastot    
Henkilötyövuodet 1 233 1 214 1 184
Keski-ikä 48 48 48
Naisten osuus, % 67 66 66
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,9 9,0 9,2
    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Henkilötyövuodet 10 111) 111)

Keski-ikä 49 49 50
Naisten osuus, % 40 36 36
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 5,6 5,6 5,6
    
 

1) Lisätty yksi työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Talvivaaran julkisselvitykseen liittyvä määräaikainen virka 1.5.15-31.12.16

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 108 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja
konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot, yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talous-
arvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot sekä konkurssiasiamiehen toimiston erityistilintarkastuksista ta-
kaisin perittävät korvaukset.

S e l v i t y s o s a :  Ulosottoon arvioidaan v. 2016 saapuvan 2,9 milj. asiaa (v. 2014 2,7 milj. asiaa, v. 2015 arviolta 2,8
milj. asiaa). Vuosittain ulosotossa olevien velallisten määrä on viime vuodet pysynyt melko tasaisena (529 000 eri
velallista v. 2012, 538 000 eri velallista v. 2013 ja 536 000 eri velallista v. 2014). Uusia velallisia eli velallisia, joilla
ei ole ollut asioita vireillä edeltävän vuoden aikana, oli v. 2014 yhteensä 160 835 (162 835 v. 2013). Vuoden 2014
lopussa ulosotossa oli kaikkiaan 238 600 velallista, joista pitkäkestoisessa ulosotossa eli yli kolme vuotta ulosotossa
yhtäjaksoisesti oli ollut 19 %.

Konkurssien määrä laski v. 2014 edellisvuoden tasosta. Vireillä olevien asioiden määrä on kuitenkin pysynyt kor-
kealla tasolla. Isoja ympäristön kannalta ongelmallisia konkurssitapauksia on tullut konkurssiasiamiehen toimiston
käsiteltäväksi, mikä on lisännyt toimiston työmäärää. Vuoden 2015 keväällä konkurssiasiamiehen toimiston valvon-
nassa oli noin 3 700 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 470 oli julkisselvitystä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen
toimiston toiminnalle vuodelle 2016 alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
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Tunnuslukutaulukko
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
tavoite/arvio

    
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 2 828 2 700 2 700
Peritty (milj. euroa) 1 058 1 000 960
Perityn euron kustannukset (euroa) 0,1 0,1 0,1
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde    
Asiamääristä, % 52 45 45
Rahamääristä, % 50 45 45
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 7,1 7,3 7,3
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 37 38 38
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 2 412 2 224 2 280
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) 18 20 14
Erikoisperinnän käsiteltäväksi otettu euromäärä (milj. euroa) 212 100 80
Konkurssipesien erityistarkastuksia 117 130 140
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä 64 70 70
Ulosottokanteluiden määrä 69 70 70
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk 6 6 6

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 71 000 000 euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vas-
taa noin 70 % ulosottovirastojen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Bruttomenot 105 432 103 843 108 941
Bruttotulot 226 120 120
Nettomenot 105 206 103 723 108 821
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 105   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 276   

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Harmaan talouden torjunta, lisärahoituksen päättyminen -1 343
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutos sekä valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestel-
män (Kieku) käyttöönotto 135
Tietoluovutusten maksuttomuus, siirto verohallinnolle -6
Täytäntöönpanon aloittamistehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle, siirto momentille
25.40.01 -109
Ulosoton rakenneuudistuksen ICT-hanke (URA) (siirto momentilta 28.70.20) 3 844
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -610
Palkkaliukumasäästö -557
Palkkausten tarkistukset 206
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 3 001
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Toimintamenojen tuottavuussäästö -511
Toimintamenosäästö (HO 2015) -274
Vuokramenojen indeksikorotus 80
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -101
Tasomuutos 1 343
Yhteensä 5 098

2016 talousarvio 108 821 000
2015 talousarvio 103 723 000
2014 tilinpäätös 105 377 000

30. Syyttäjät

S e l v i t y s o s a :  Syyttäjälaitoksen vaikuttavuustavoitteena on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasi-
oiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Asianosaisten kannalta
keskeisiä mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttä-
jänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja poliisin esitutkintayhteistyötä ja käyttämällä
tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen uuden esitutkintalain velvoitteet si-
tovat syyttäjien työpanosta enenevässä määrin esitutkintayhteistyöhön, mutta nopeuttavat siirtymävaiheen jälkeen
syyteharkintaa. Vuoden 2015 alusta voimaan tullut syyteneuvottelumenettely aiheuttaa lisätyötä syyttäjille, mutta
säästää aikaa puolestaan asioiden tuomioistuinkäsittelyssä.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2014 yhteensä 84 409 asiaa. Ratkaistujen asioiden määrä oli 84 846 asiaa. Lisäksi rat-
kaistiin noin 210 000 rangaistusmääräystä. Jos sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki (754/2010) tulee voi-
maan vuoden 2016 alusta, syyttäjät käsittelevät jatkossa noin 70 000 summaarista asiaa. Sekä saapuvien että ratkais-
tujen asioiden määrän arvioidaan pysyvän noin 85 000 asiassa. Painotetulla työmäärällä laskettuna työmäärän arvioi-
daan edelleen kasvavan, mikä johtuu vaativien asioiden osuuden sekä laajuuden kasvusta.

Tietoja henkilöstöstä
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
arvio

    
Syyttäjälaitos    
Henkilötyövuodet 537 535 544
— joista syyttäjiä1) 367 367 373
— joista paikallissyyttäjät 346 346 352
Keski-ikä 46,8 46,8 46,4
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,4 7,0 7,0
 

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 996 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviras-
ton toimintamenojen maksamiseen.
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Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja ta-
lousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

S e l v i t y s o s a :  Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toi-
minnalle vuodelle 2016 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2014
toteutuma

2015
arvio

2016
tavoite

    
Joutuisuus    
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 2,0 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 2 173 2 200 2 200
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 209 200 170
Tuottavuus    
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) 171 171 171
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 899 827 827
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) 245 248 248
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 316 1 223 1 270
Taloudellisuus    
— toimintamenot/ratkaisu, euroa 464,5 458,0 458,0
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 95,0 102,0 102,0
 

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkais-
tuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat
myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Bruttomenot 45 932 46 283 47 036
Bruttotulot 38 60 40
Nettomenot 45 894 46 223 46 996
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 097   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 126   

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
  
Valtakunnansyyttäjänvirasto 4 571
Paikalliset syyttäjäyksiköt 40 334
Yhteiset menot 2 091
Yhteensä 46 996
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Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Harmaan talouden torjunta -3 296
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutos sekä valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestel-
män (Kieku) käyttöönotto 135
Tallinnan yhteyssyyttäjä, siirto momentilta 24.01.01. -39
Tasomuutos (vastaa harmaan talouden torjuntaan vuoden 2015 talousarviossa osoitettua määrärahaa),
josta 400 000 euroa on siirtoa momentilta 25.10.04 3 300
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (siirto momentilta 28.70.20) 262
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -303
Palkkaliukumasäästö -257
Palkkausten tarkistukset 94
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 1 302
Toimintamenojen tuottavuussäästö -213
Toimintamenosäästö (HO 2015) -206
Vuokramenojen indeksikorotus 40
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -46
Yhteensä 773

2016 talousarvio 46 996 000
2015 talousarvio 46 223 000
2014 tilinpäätös 45 923 000

40. Rangaistusten täytäntöönpano

S e l v i t y s o s a :  Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpa-
non varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämän-
tapaan parannetaan ja riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin vähennetään. Rangaistusten täytäntöönpanon sisältöjä kehite-
tään erityisesti tehostamalla yhteiskunnan normaalipalvelujen käyttöä jatkumoiden turvaamiseksi.

Vankiluvun arvioidaan v. 2016 pysyvän edellisen vuoden tasolla. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen
käytön lisääminen alentaa vankilassa olevien vankien määrää. Pitkäaikais-, tutkinta- ja ulkomaalaisten vankien suh-
teellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Elinkautisvankien määrän kasvu näyttää kuitenkin taittuneen. Toi-
saalta enemmistöllä vangeista vankilassaoloaika on enintään kolme kuukautta. Yhdyskuntapalvelu on korvannut suu-
ren osan lyhyistä vankeusrangaistuksista. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen ja yhdyskuntaseuraamus-
ten määrän arvioidaan laskevan vuoden 2015 tasosta.

Toiminnan laajuus
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
arvio

    
Vankeja keskimäärin 3 097 3 090 3 090
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 749 5 740 5 740
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 3 137 3 100 3 050
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 4 136 4 050 3 980
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 7 319 7 150 7 000

Rikosseuraamuslaitos jatkaa v. 2016 sopeuttamissuunnitelmansa toteuttamista. Toiminnan taso sopeutetaan käytettä-
vissä olevien voimavarojen mukaiseksi.
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Rikosseuraamuslaitoksen toimitilarakennetta uudistetaan siten, että se tukee Rikosseuraamuslaitokselle asetettuja yh-
teiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita ja mahdollistaa uusintarikollisuuteen vaikuttavan toiminnan jatkumisen alene-
vista määrärahoista huolimatta. Tavoitteena on säilyttää vankilaverkosto alueellisesti kattavana ja huolehtia siitä, että
vangeille järjestettävissä sosiaali-, terveys-, koulutus ja muissa kuntouttavissa palveluissa voidaan nykyistä enemmän
tukeutua yhteiskunnan normaalipalveluihin ja varmistaa kuntoutuksen jatkuminen vapautumisen jälkeen. Rakenteel-
listen uudistusten myötä päästään eroon myös viimeisistä ilman wc-tiloja olevista ns. paljuselleistä.

Resursseja kohdennetaan valvontarangaistuksen toimeenpanoon, valvotun koevapauden valmisteluun ja valvontaan
sekä vapauttamisvaiheen verkostoyhteistyöhön. Vapautumista suoraan suljetuista vankiloista vähennetään. Tavoittee-
na on, että v. 2016 valvotussa koevapaudessa on päivittäin keskimäärin 190 vankia. Yhdyskuntaseuraamusten täytän-
töönpanon sisältöjä kehitetään. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeessa
(Roti) jatketaan tuottavuutta parantavien toiminta- ja työprosessien kehittämistä.

Vankien terveydenhuollon järjestämis- ja rahoittamisvastuu siirretään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuu-
teen 1.1.2016 lukien. Samalla vankiterveydenhuollon organisaatiovalvonta säädettäisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa-
ja valvontaviraston (Valvira) ja aluehallintovirastojen tehtäväksi. Rikosseuraamuslaitos osallistuu poikkihallinnolli-
seen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan, jonka tavoitteena on vähentää rangaistuksista vapautuvien
asunnottomuutta.

Tietoja henkilöstöstä
 2014

toteutuma
2015
arvio

2016
arvio

    
Henkilöstömäärä, htv 2 733 2 709 2 491
Keski-ikä 45,4 45,6 45,8
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 13,8 13,5 13,2

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 212 365 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen mak-
samiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen
vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lainsäädännöksi vankitervey-
denhuollon järjestämisestä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2016 alustavasti seuraavat ta-
voitteet:

 2014
toteutuma

2015
arvio

2016
tavoite

    
Toiminnalliset tavoitteet    
Laitosten säilytysvarmuus, % 99,4 99,2 99,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 36 38 40
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % 64 60 62
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista 84 82 80
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 2014
toteutuma

2015
arvio

2016
tavoite

Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 84 83 85
Tuottavuus    
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,32 1,44 1,60
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 13,0 12,9 12,8
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 244 260 260
Taloudellisuus    
Toimintamenot (netto)/vanki 63 896 65 878 59 760
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 5 629 6 370 5 850

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
  
Rangaistusten täytäntöönpano 187 710
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 6 798
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 376
Täytäntöönpanoyksikkö 1 711
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 13 770
Yhteensä 212 365

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Bruttomenot 239 408 242 716 226 135
Bruttotulot 14 741 13 770 13 770
Nettomenot 224 667 228 946 212 365
    
Siirtyvät erät    
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 615   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 154   

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

 2014
toteutuma

2015
arvio

2016
esitys

    
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 9 850 9 358 9 170
— muut tuotot 992 942 924
Tuotot yhteensä 10 842 10 300 10 094
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset    
— erilliskustannukset 10 155 9 647 9 454
— osuus yhteiskustannuksista 10 143 9 636 9 443
Kustannukset yhteensä 20 298 19 283 18 897
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 2014
toteutuma

2015
arvio

2016
esitys

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 456 -8 983 -8 804
Kustannusvastaavuus, % 53 53 53
 

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Muiden menojen indeksikorotus 800
Pikäaikaisasunnottomuuden vähentämishanke rikosseuraamusasiakkaille 125
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) (siirto momentilta 28.70.20) 3 200
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) (vuoden 2015 talousarvion siirto mo-
mentilta 28.70.20) -530
Toimitilahankkeet -270
Täytäntöönpanon aloitustehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle, siirto momentilta
25.20.01 109
Uhridirektiivin täytäntöönpano 90
Vankien terveydenhuollon valvonnan uudet tehtävät; siirto momentille 28.40.01 -75
Vankiterveydenhuollon siirto STM:n hallinnonalalle -16 409
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (siirto momentilta 28.70.20) 412
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -149
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -6 806
Palkkaliukumasäästö -961
Palkkausten tarkistukset 356
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 5 037
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 150
Toimintamenosäästö (HO 2015) -559
Vuokramenojen indeksikorotus 406
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -207
Yhteensä -16 581

2016 talousarvio 212 365 000
2015 I lisätalousarvio -25 000
2015 talousarvio 228 946 000
2014 tilinpäätös 229 206 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön
työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työ-
kohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin
asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteu-
tettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten
vankien asuintilojen kunnostamiseen.

S e l v i t y s o s a :  Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käy-
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tetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa
käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.

2016 talousarvio 5 400 000
2015 talousarvio 5 400 000
2014 tilinpäätös 5 400 000

50. Vaalimenot

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 681 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa
laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja
tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehit-
tämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelais-
käräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

S e l v i t y s o s a :
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
  
Kuntavaalit 2017, valmistelumenot v. 2016 75
Vaalitietojärjestelmän menot 2 200
Muut vaalimenot 406
Yhteensä 2 681

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Ei säännönmukaisia vaaleja vuonna 2016 -15 214
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -4
Yhteensä -15 218

2016 talousarvio 2 681 000
2015 talousarvio 17 899 000
2014 tilinpäätös 16 769 179
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25. Oikeusministeriön hallinnonala

10. Tuomioistuintulot 

Momentille arvioidaan kertyvän 36 400 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1057/2013), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009)
sekä avioliittoasetukseen (820/1987).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 33 179 31 200 36 200
— muut tuotot 260 200 200
Tuotot yhteensä 33 439 31 400 36 400
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset    
— erilliskustannukset 65 536 54 000 65 000
— osuus yhteiskustannuksista 35 191 34 000 30 000
Kustannukset yhteensä 100 727 88 000 95 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -67 288 -56 600 -58 600
Kustannusvastaavuus, % 33 36 38

2016 talousarvio 36 400 000
2015 talousarvio 31 400 000
2014 tilinpäätös 33 455 279

15. Yleisen edunvalvonnan tulot 

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin holhoustoimen edunvalvontapalvelui-
den järjestämisestä (575/2008) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 2015 varsinainen ta-

lousarvio 2016 esitys
   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot 22 200 23 300
— muut tuotot - -
Tuotot yhteensä 22 200 23 300
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 22 200 23 300
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 2015 varsinainen ta-
lousarvio 2016 esitys

Tuotot yhteensä 22 200 23 300
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset 18 400 19 100
— osuus yhteiskustannuksista 10 500 10 900
Kustannukset yhteensä 28 900 30 000
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 700 -6 700
Kustannusvastaavuus, % 77 78

2016 talousarvio 23 300 000
2015 talousarvio 22 200 000

20. Ulosottomaksut 

Momentille arvioidaan kertyvän 71 500 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 

2014
toteutuma

2015
varsinainen
talousarvio

2016
esitys

    
Maksullisen toiminnan tuotot    
— suoritteiden myyntituotot 78 571 72 000 71 500
— muut tuotot 77 - -
Tuotot yhteensä 78 648 72 000 71 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset    
— erilliskustannukset 42 743 43 500 43 500
— osuus yhteiskustannuksista 23 161 25 500 25 500
Kustannukset yhteensä 65 904 69 000 69 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 12 744 3 000 2 500
Kustannusvastaavuus, % 119 104 104

2016 talousarvio 71 500 000
2015 talousarvio 72 000 000
2014 tilinpäätös 78 477 235

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

S e l v i t y s o s a :  Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimi-
vien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2014—2015 (1020/2013), oikeusministeriön asetuk-
seen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (841/2012) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun
toimiston maksullisista suoritteista (329/2014). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettä-
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vät velkojien menettämät jako-osuudet ja Oikeusrekisterikeskuksen ns. viranomaistoiminnan tulot. Oikeusrekisteri-
keskuksen viranomaistoiminnan tulot on aiemmin nettobudjetoitu Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenomomentil-
le (25.01.05).

2016 talousarvio 2 750 000
2015 talousarvio 150 000
2014 tilinpäätös 343 584
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