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Hallituksen esitys Eduskunnalle yleisen alioikeuden, maistraatin 
ja julkisen notaarin suoritteista perittäviä maksuja koskevaksi lain
säädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että yleisen alioikeu
den, maistraatin ja julkisen notaarin toimitus
kirjoista ja muista toimenpi~eistä .ei .enää peri.ttäi
si leimaveroa, lunastusta Ja totmttuspalkktota, 
vaan suoriteperusteisia maksuja. Samalla ehdote
taan luovuttavaksi kansalaisten kannalta hanka
lasta liiteleimojen sekä posti- ja lähetysmaksujen 
perimisestä. Edellytykset uuteen maksujärj~stel
mään siirtymiselle ovat olemassa, koska yletsten 
alioikeuksien ja maistraattien henkilöstö ei palk
kausjärjestelmän muutoksen jälkeen enää peri 
itselleen lunastusta eikä toimituspalkkiota. Eräät 
julkiset notaarit perivät tosin vielä lunastuksia ja 
toimituspalkkioita itselleen, mutta heidänkin 
osaltaan palkkausperusteet muuttuvat viimeis
tään esitetyn maksujärjestelmän voimaan tulles
sa. 

Uudistuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa 
maksun määräämistä, tehdä sen perusteet sel
keiksi sekä mahdollistaa maksujen perinnässä ja 
seurannassa tietotekniikan tarjoaman hyödyn hy
väksikäyttö. Maksujen suuruus määritetään suo
ritteen keskimääräisten kokonaiskustannusten pe
rusteella. Maksut ovat samanlaatuisista suoritteis
ta samansuuruisia eli kiinteitä maksuja. Yleisessä 
alioikeudessa käsiteltävässä riita- ja rikosasiassa 
maksun tulee kattaa vähintään 20 prosenttia ja 
muissa asioissa vähintään 60 prosenttia suoritteen 

360925K 

keskimääräisestä kokonaiskustannusarvosta. Ny
kyiset vapautukset maksujen suorittamisvelvolli
suudesta yhdenmukaistettuina sisällytetään pää
piirteittäin uuteen järjestelmään. 

Uudistuksen avulla tehostetaan viranomaisten 
toimintaa ja helpotetaan kansalaisten asiointia 
viranomaisessa. Uudistuksen tarkoituksena ei ole 
lisätä eikä vähentää tuomioistuinten ja muiden 
kysymyksessä olevien viranomaisten suoritteista 
perittävien maksujen kokonaismäärää. Maksujen 
perusteiden yhdenmukaistaminen vaikuttaa kui
tenkin yksittäisten maksujen suuruuteen. 

Uudistus on tarkoitettu toteutettavaksi siten, 
että säädetään laki yleisen alioikeuden, maistraa
tin ja julkisen notaarin suoritteista perittävien 
maksujen perusteista. Esitykseen sisältyvät myös 
ehdotukset tarvittaviksi muutoksiksi leimaverola
kiin, lainhuudatus- ja kiinnitysasiain pöytäkirjan 
yksinkertaistamisesta annettuun lakiin, maksa
mismääräyslakiin ja eräiden viranomaisten toimi
tuskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksu
jen perusteista annettuun lakiin. 

Esitys liittyy vuoden 1987 valtion tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä toukokuuta 1987. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja astan val
mistelu 

1.1. Voimassa olevat säännökset 

Tärkeimmät niistä nykyisistä maksusäädöksis
tä, jotka koskevat yleistä alioikeutta, maistraattia 
ja julkista notaaria, ovat leimaverolaki ( 662/43) 
ja toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkki
oista annettu asetus (807/42) eli toimituskirja
asetus, joka on annettu eräiden viranomaisten 
toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain 
maksujen perusteista annetun lain (806/42) no
jalla. Muita sovellettavia säädöksiä ovat lainhuu
datus- ja kiinnitysasiain pöytäkirjain yksinkertais
tamisesta annettu laki (418/65), asiakirjain lähet
tämisestä annettu laki ja asetus (74/54 ja 75/54), 
eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimil
le annettu laki ja asetus (248/65 ja 655/65), 
maksamismääräyslaki ja -asetus (319/54 ja 1117/ 
77), valtion maksuperustelain (980/73) nojalla 
annetut asetus haastetiedoksiannosta suoritetta
vista maksuista (268/85) ja asetus oikeaksi todis
tamattomista jäljennöksistä valtiolle perittävistä 
maksuista (110/77), avioliittolain ja sen voi
maanpanosta annetun lain soveltamisesta annet
tu asetus (368/29) eli avioliittoasetus ja kaupan
vahvistaja-asetus (1080/79). 

1.2. Perusteet ja maksutyypit 

Yleisten alioikeuksien ja maistraattien suorit
teista peritään valtiolle tuloja leimaverona, posti
ja lähetysmaksuina, kopiomaksuina sekä tiedoksi
antomaksuina. Toimituskirja-asetuksen mukaiset 
lunastukset ja toimituspalkkiot sekä avioliittoase
tuksen mukaiset lunastukset peritään myös lei
maverona, koska tuomiokuntien, raastuvanoi
keuksien ja maistraattien henkilöstö on siirretty 
kokonaispalkkaukseen. Lunastusten ja toimitus
palkkioiden perimisestä leimaveron muodossa 
valtiolle on säädetty leimaverolain 8 a §:ssä. 

Leimavero peritään pääsääntöisesti maksuvel
volliselle annettavasta toimituskirjasta. Toimitus
kirjasta suoritettava leimavero määräytyy joko 

sivuluvun mukaan tai on kiinteä sivuluvusta 
riippumaton. Viranomaisen suorittamista erilli
sistä toimenpiteistä perittävä leimavero on pää
sääntöisesti kiinteä. Poikkeuksena kiinteähintai
suudesta mainittakoon niin sanottu omavarai
suustodistus, jonka hinta määräytyy holhouspöy
täkirjojen tarkistusvuosien perusteella. Toimitus
kirjasta perittävää leimaveroa määrättäessä joudu
taan lähes kaikissa tapauksissa soveltamaan sekä 
leimaverolakia että toimituskirja-asetusta ja suo
rittamaan laskutoimituksia, mistä esimerkkinä 
voidaan esittää lainhuudosta tavallisesti perittä
vien maksujen kokonaisuus: 

päätös ................... . 
todistus .................. . 
rekisteröinti .............. . 
kuulurus ................. . 

yhteensä leimaverona ..... . 

lunastus leimavero 

30,-
2,50 
9,50 
2,80 

260,-

304,80 

Tuomioistuinten nykyiseen maksujärjestel
mään liittyy edellä kuvattujen maksutyyppisten 
leimaveron muodossa perittävien tulojen lisäksi 
selkeästi verotyyppisiä tuloja, esimerkkeinä kiin
teistön omistusoikeuden luovutusleimavero, vel
kakirjasta menevä leimavero ja niin sanottu liite
leima. Tuomioistuin on velvollinen tarkistamaan, 
että sille esitetyt asiakirjat on varustettu oikealla 
määrällä leimamerkkejä. Liiteleimasta on säädet
ty leimaverolain 13 §:ssä. Tuomioistuimelle an
nettava asiakirja on nykyään pääsääntöisesti va
rustettava tuomioistuimesta riippuen 4, 8 tai 12 
markan leimamerkillä. Tätä liiteleimaksi kutsut
tua veroa on perusteltu muun muassa sillä, että 
se vähentää turhien ja epäolennaisten asiakirjojen 
jättämistä tuomioistuimille. Liiteleimojen tuotos
ta lähes puolet koostuu lainhuudatusasioista, 
joissa liitteiden määrä on melko suuri. Liitelei
mojen tuotto valtiolle yleisistä alioikeuksista on 
arvioitu noin 6 miljoonaksi markaksi vuodessa. 

Julkisen notaarin suoritteista perittävien mak
sujen perusteet on myös säädetty leimaverolaissa 
ja toimituskirja-asetuksessa. Kokonaispalkkauk
seen jo siirretyt maistraatin palveluksessa olevat 
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julkiset notaarit perivät toimituskirja-asetuksen 
mukaiset lunastukset leimaveron muodossa val
tiolle muun leimaveron yhteydessä. Sitä vastoin 
stsaastammmtstenon hallinnonalaan kuuluvat 
julkiset notaarit eli henkikirjoittajat, nimismiehet 
ja apulaisnimismiehet, Ahvenanmaan lääninhal
lituksen julkiseksi notaariksi määräämä läänin
hallituksen virkamies sekä oikeusministeriön hal
linnonalaan kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan 
maakunnanvouti ja maakunnansyyttäjä ovat oi
keutettuja perimään itselleen toimituskirja-ase
tuksessa säädettyjä lunastuksia ja palkkioita toi
menpiteistään julkisena notaarina. Leimaveron 
he perivät valtiolle. Julkisen kaupanvahvistajan 
tehtävästä kaikki julkiset notaarit ovat oikeutet
tuja perimään itselleen palkkioita ja korvauksia 
kaupanvahvistaja-asetuksessa säädettyjen perus
teiden mukaisesti. Virkasivutulojärjestelmä on 
tarkoitus lakkauttaa viimeistään ehdotetun mak
sujärjestelmän voimaantullessa kaikkien julkisten 
notaarien osalta lukuunottamatta kaupanvahvis
tajan tehtävää. 

Raastuvanoikeuksien ja maistraattien samoin 
kuin paikallispoliisin sekä Ahvenanmaan maa
kunnanvoudinviraston haastemiehinä toimivien 
virkamiesten suoritteista peritään valtiolle maksu
ja haastetiedoksiannosta suoritettavista maksuista 
annetun asetuksen mukaisesti. 

Kopiomaksuina yleiset alioikeudet, maistraatit 
ja julkiset notaarit perivät valtiolle oikeaksi todis
tamattomista jäljennöksistä annetun asetuksen 
mukaisia maksuja. 

Posti- ja lähetysmaksun periminen valtiolle 
yleisessä alioikeudessa perustuu eräiden asiakir
jain lähettämisestä tuomioistuimille annettuun 
lakiin ja asetukseen. Maistraatin ja julkisen no
taarin osalta posti- ja lähetysmaksun periruisestä 
on säädetty asiakirjain lähettämisestä annetussa 
laissa ja asetuksessa. 

1.3. Maksuvelvollisuus 

Sekä leimaverolaki että toimituskirja-asetus pe
rustavat maksuvelvollisuuden (velvollisuuden 
suorittaa leimaveroa, lunastusta ja toimituspalk
kiota) sille, jolle toimituskirja tulee. Tuomiois
tuimessa kanteen johdosta käsitellystä asiasta 
(niin sanotusta varsinaisasiasta) kantaja on velvol
linen Junastamaan pöytäkirjanotteen ilman eri 
tilausta. Vastaajalle ote tai jäljennös pöytäkirjasta 
toimitetaan vain tilauksesta. Hakemusasioissa lei
mavero, lunastus ja toimituspalkkio peritään ha
kijalta toimituskirjaa luovutettaessa. Konkurssi-

asiassa mainitut maksut peritään konkurssipesäl
tä. Valitustapauksessa tyytymättömyyden ilmoit
taja on velvollinen lunastamaan pöytäkirjanot
teen. Todistuksen tai muun asiakirjan tilaaja 
suorittaa maksun asiakirjan saadessaan. Mikäli 
useampi kantaja saman haasteen nojalla ajaa 
yhteistä kannetta, ovat he velvolliset Junastamaan 
vain yhden pöytäkirjanotteen. 

Maksuvelvollisuudesta vapauttamisesta on yksi
tyiskohtaiset ja toisistaan jossain määrin poikkea
vat säännökset sekä leimaverolaissa että toimitus
kirja-asetuksessa. Lisäksi eräissä muissa säädöksis
sä on leimaverovapautta koskevia säännöksiä. 

Maksuvapautuksista on säädetty siten, että ne 
kohdistuvat yleensä tiettyyn asianosaistahoon tai 
siten, että tietty toimituskirja, esimerkiksi pöytä
k_irja rikosasiassa on säädetty leimaverosta vapaak
Si. 

Toimituskirja-asetuksen 4 §:n mukaan toimi
tuskirjan lunastuksen suorittamisesta ovat vapaat 
valtio ja sen laitokset sekä virka-asioissa valtion 
viranomaiset ja viralliset syyttäjät, holhouslauta
kunta ja uskottu mies sellaiseen toimeen määrät
täessä sekä päämiehensä puolesta asiaa ajaessaan, 
milloin päämiehellä ei tiedetä Suomessa olevan 
sellaisia varoja, joista toimituskirjain lunastus 
voitaisiin suorittaa. Lunastuksen suorittamisesta 
eivät kuitenkaan ole vapaat Helsingin yliopisto, 
Suomen Pankki, valtiokonttori, valtionrautatiet, 
posti- ja telelaitos eivätkä valtion viranomaiset 
valtion metsiä, tiloja, teollisuuslaitoksia, kanavia 
tai virallista lehteä koskevissa asioissa. Toimitus
kirja-asetuksen 5-7 § :ssä on säädetty, mistä toi
mituskirjoista ei peritä lunastuksia. 

Leimaveron suorittamisesta ovat vapaat leima
verolain 2 §:n mukaan valtio ja valtion laitokset, 
kansaneläkelaitos, Kehitysaluerahasto Oy, Teolli
sen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy, Postipankki ja 
Suomen Pankki sekä virka-asioissa valtion viran
omaiset. 

Saman lain 11 § :ssä on säädetty vapaaksi 
toimituskirjan leimaveron suorittamisesta hol
houslautakunta, vieraan valtion tuomioistuin, vi
ranomainen ja kansalainen sekä kansainvälinen 
elin kansainvälisissä oikeusapuasioissa, uskottu 
mies toimeensa määrättäessä sekä päämiehensä 
puolesta ajamassaan asiassa, milloin päämiehellä 
ei tiedetä Suomessa olevan sellaisia varoja, joista 
leimavero voitaisiin suorittaa, maksuuoman oi
keudenkäynnin saanut henkilö siinä asiassa, jossa 
maksuton oikeudenkäynti on myönnetty, tarvit
semiensa toimituskirjojen sekä annetun tuomion 
tai päätöksen täytääntöönpanoa koskevan ulos
otonhaltijan päätöksen osalta, sekä varattomaksi 
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todettu henkilö hänen etuaan ja oikeuttaan kos
kevissa asioissa. 

Tietyt toimituskirjat on lain 12 §:ssä säädetty 
määrätyissä olosuhteissa leimaverosta vapaiksi. 
Tämän pykälän nojalla ovat muun muassa viralli
sen syyttäjän ajaman rikosasian pöytäkirjat mak
suttornia myös muille asianasaisille kuin syyttä
jälle muusta paitsi lunastuksen osuutta vastaavas
ta leimaverosta. 

Milloin asianomainen henkilö on oikeutettu 
saamaan pyytämänsä asiakirjan maksuina, tapah
tuu myös asiakirjan lähettäminen hänelle mak
suitta ( asiakirjain lähettämisestä annetun asetuk-

sen 8 §:n 4 mom. ja eräiden asiakirjain lähettä
misestä tuomioistuimille annetun asetuksen 
4 §:n 2 mom.). 

1.4. Maksujen kattavuus 

Kattavuus (kustannusvastaavuus) eli missä 
määrin nykyisillä tuloilla katetaan menoja tuo
miokunnissa sekä raastuvanoikeuksissa ja maist
raateissa ilmenee seuraavasta asetelmasta, joka 
perustuu tilinpäätöstietoihin vuodelta 198 5. 

Tuomiokunnat Raastuvan- Yht. 
oikeudet 

ja maistraatit 

Tulot ............................................... . 74 719 329 
72 062 528 

72 310 
2 584 491 

35 075 640 109 794 969 
leimaverot asiakirjojen myynnistä ................. . 29 379 883 101 442 411 
kopiotulot ....................................... . 62 085 134 395 

704 429 posti- ja lähetysmaksut ........................... . 3 288 920 
4 929 243 4 929 243 haastemiesten maksut ............................ . 

Menot .............................................. . 139 261 382 
106 415 375 
32 846 007 

152 187 153 291 448 535 
palkkausmenot .................................. . 120 308 531 226 723 906 

31 878 622 64 724 629 - muut menot ..................................... . 

Kattavuus ........................................... . 53,7% 23,0% 37,7% 

Tuomiokunnissa ei ole haastemiestoiminnasta 
kertyviä tuloja eikä vastaavasti palkkausmenoja, 
koska tiedoksiantotehtävien hoito on tuomiokun
tien alueella järjestetty nimismiespiirien ja Ahve
nanmaalla maakunnanvoudinviraston toimesta 
tapahtuvaksi. 

Virastokohtaisesti tulojen kattavuus vaihtelee 
13,8 ja 84,8 % :n välillä. Tuomioistuimessa, jossa 
on paljon kiinteistöasioita, kattavuus on korkea, 
esimerkkinä Vehmaan tuomiokunta. Tuomiois
tuimessa, jossa rikosasioita on paljon, kattavuus 
on pieni esimerkkinä Espoon tuomiokunta ja 
Helsingin raastuvanoikeus. Kattavuuseroa tuo
miokuntien ja raastuvanoikeuksien välillä selittää 
myös se, että raastuvanoikeudessa on kolmen 
tuomarin kokoonpano, kun taas kihlakunnan
oikeuden kokoonpanoon kuuluu vain yksi valtion 
palkkaama tuomari ja lautakunta, jonka jäsenten 
palkkauksen ja kulut suorittavat kunnat. 

Kustannusvastaavuuden tarkastelusta on edellä 
ulkopuolelle jätetty kiinteistön luovutusleimave
ro ja velkakirjasta menevä leimavero sekä liitelei
matulot. 

Julkisten notaarien osalta ei ole mahdollista 
esittää vastaavaa kattavuusvertailua, koska heistä 
lähes kaikki ovat virkamiehiä, joiden päätehtävät 

ovat muita kuin julkisen notaarin toimialaan 
kuuluvia tehtäviä. 

Suoritekohtaisesti tarkasteltuna leimaveroon, 
lunastuksiin ja toimituspalkkioihin perustuvan 
maksujärjestelmän kustannusvastaavuus on hyvin 
kirjavaa ja epäjohdonmukaista. Pääsääntöisesti 
voidaan todeta, että kattavuus hakemusasioissa 
on korkea, esimerkiksi lainhuudatus- ja kiinnitys
asioissa peritään joskus leimaveroa ja muita mak
suja jopa enemmän kuin niiden käsittelystä ai
heutuu kustannuksia valtiolle. Varsinaisasioissa 
sen sijaan maksut peittävät lähinnä ainoastaan 
toimituskirjan valmistumisesta aiheutuvat me
not, mutta ei muita asian käsittelykustannuksia. 
Maksut varsinaisasioissakin voivat kuitenkin 
nousta toimituskirjan lehtiluvusta riippuen hy
vinkin korkeiksi ja toisaalta hakemusasioissa jää
dä tehtyyn työhön nähden alhaisiksi. 

Syynä siihen, että yleisten alioikeuksien ja 
maistraattien kustannusvastaavuus jää 3 7, 7 pro
senttiin, on paitsi se, että useimpien suoritteiden 
hinnat ovat alle omakustannusarvon, myös mak
sunomien asioiden määrä. Näistä luonnollisesti 
huomattavin osa on virallisen syyttäjän ajamia 
rikosjuttuja, joita on kaikista istunnoissa käsitel
lyistä asioista noin puolet. Lisäksi maksunomat 
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oikeudenkäynnit, (maksuttomasta oikeudenkäyn
nistä annettu laki; 87/73), joita on yleisissä 
alioikeuksissa viime vuosina myönnetty noin 
21 000 kappaletta vuodessa, alentavat kustannus
vastaavuutta. 

1.5. Maksatusmenettely 

Leimaveron suorittamisessa on kaksi eri järjes
telmää. Kiinteistöjen luovutusleimaveron, tuo
mioistuimelle annettavasta velkakirjasta ja muus
ta saamistodisteesta perittävän leiman sekä liite
leiman valtio perii siten, että maksuvelvollinen 
hankkii itse leimamerkit ja kiinnittää ne asiakir
jaan tai hän maksaa leimaveron määrän kiinteis
tön luovutuksesta lääninkassaan saaden luovutus
kirjaan merkinnän veron suorittamisesta. Tuo
mioistuimen kansliassa tai oikeuden istunnossa 
asiakirjan vastaanottaja tarkistaa, että asiakirja on 
oikein leimattu. 

Sen sijaan leimavero tuomioistuimen ja maist
raatin toimituskirjasta ja muusta toimenpiteestä 
peritään siten, että asiakkaalle annettava toimi
tuskirja varustetaan viranomaisen toimesta lei
malla käyttäen apuna tavallisesti nykyään leima
verokonetta. Asiakas on velvollinen Junastamaan 
käteisellä toimituskirjan kansliasta taikka se toi
mitetaan ja maksu peritään häneltä postiennakol
la. 

Leimaverojen lisäksi yleisissä alioikeuksissa ja 
maistraateissa kerätään jäljennösmaksuja sekä 
posti- ja lähetysmaksuja. Lisäksi haastemiesten 
suoritteista peritään maksuja, jotka kerätään oi
keusministeriön maksupisteiden tileille; maksu
velvolliselle annetaan maksun suorittamiseksi ti
lillepanokortti tai maksu peritään postiennakolla. 

Toimituskirjoista perittävien leimaverojen sekä 
posti- ja lähetysmaksujen seuraamista varten ylei
sissä alioikeuksissa ja maistraateissa on manuaali
nen kirjanpito. 

Kassanhoito ja kirjanpito vaatii virastosta riip
puen 1-8 henkilön työpanoksen ja aiheuttaa 
siten tulokertymään verrattuna runsaasti työtä. 

1.6. Epäkohdat 

Leimaveroon, lunastuksiin, toimituspalkkioi
hin ja erillisiin maksuihin perustuvasta järjestel
mästä aiheutuu vaikeita ja paljon työtä aiheutta
via säännösten soveltamisongelmia erilaisine tul
kintoineen. Maksujen perusteista puuttuu osit
tain myös johdonmukaisuus. Maksatusmenettely 

ja siihen liittyvä kirjanpito ovat nekin erittäin 
suuritäisiä. 

Tuomioistuimessa asioivalle kansalaiselle tuot
taa vaikeuksia selvittää, ovatko häneltä perityt 
maksut säännösten mukaisia. Perintämenettely, 
erityisesti liiteleimojen käyttö, aiheuttaa yleensä 
lisäksi tarpeetonta vaivaa yksinkertaistenkin asioi
den hoitamisessa. 

Huomionarvoista on myös se, että tulojen 
tilittäminen valtiolle vie varsin pitkän ajan. Li
säksi tiedon saanti tulokertymästä ja -kehityksestä 
on hidasta. Posti- ja lähetysmaksujen erillinen 
perintä ei enää nykyoloissa vastaa siitä aiheutuvaa 
työtä. 

Maksujen ajan tasalla pitäminen on vaikeaa, 
koska maksujen tarkistaminen vaatii usean eri 
säännöksen muuttamista. Asianmukaisena ei voi
da myöskään pitää sitä, että maksujen suuruus 
edelleen määräytyy nykyisten vanhojen säännös
ten johdosta lähinnä verotus- ja palkkausperus
teista eikä toiminnasta aiheutuvista kustannuksis
ta. 

Tästä syystä säädösten ajan tasalla pitäminen ei 
kuulu toiminnasta sinänsä vastaavalle oikeus
ministeriölle, vaan lähinnä valtiovarainministe
riölle; leimaveron osalta sen vero-osastolle sekä 
lunastusten ja toimituspalkkioiden osalta palkka
osastolle. 

1. 7. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä virka
työnä ministeriön asettaman maksutyöryhmän 12 
päivänä helmikuuta 1986 jättämän mietinnön 
pohjalta. Työryhmässä oli oikeusministeriön li
säksi edustettuna valtiovarainministeriö. Työryh
män mietinnöstä antoivat lausunnon valtiova
rainministeriö, sisäasiainministeriö, Turun, Vaa
san, Itä-Suomen, Helsingin ja Kouvolan hovioi
keudet, Helsingin, Tampereen, Turun ja Lahden 
raastuvanoikeudet, Helsingin, Tampereen ja Tu
run maistraatit, Oulun ja Jyväskylän raastuvanoi
keudet ja maistraatit, Ahvenanmaan, Espoon, 
Hyvinkään, Imatran, Pirkkalan, Vantaan ja Tuu
sulan tuomiokunnat, Suomen Kaupunkituoma
rien Yhdistys r.y., Suomen kihlakunnan- ja kärä
jätuomarit r. y., Suomen Henkikirjoittajayhdistys 
r.y. sekä Suomen nimismiesyhdistys r.y .. Lau
sunnonantajista lähes kaikki katsoivat uudistuk
sen tarpeelliseksi sekä hyväksyivät esitetyt periaat
teet. Lakiluonnokseen esitettiin tehtäväksi tosin 
tarkennuksia. Enimmän huomion lausunnonan
tajat suuntasivat mietintöön liitettyyn asetus-
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luonnokseen, jota on viimeistelty lausunnoissa 
esitetyt ehdotukset huomioon ottaen. 

2. Ehdotettavan järjestelmän pää
piirteet 

Yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen 
notaarin suoritteista ehdotetaan perittäviksi mak
suja, joita koskevat. maksuperusteet säädetää? 
lailla ja yksityiskohtaiset maksut asetuksella. Lei
maveron ja lunastuksen perintä toimituskirjoista 
ja viranomaisten toimenpiteistä lakkaa näissä vi
ranomaisissa. Liiteleiman perinnästä yleisessä ali
oikeudessa myös luovutaan. 

Leimaverolain 4 luvussa säädetty kauppakirjas
ta, vaihtokirjasta ja muusta luovutuskirjasta sekä 
7 luvussa säädetty velkakirjasta tai muusta saa
mistodistuksesta perittävän leimaveron kanto jää 
ennalleen. 

Maksut olisivat kiinteitä ja määräytyisivät kes
kimääräisten kokonaiskustannusten perusteella 
pääsääntöisesti siten, että ne peittävät vähintään 
60 % suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutu
vien kokonaiskustannusten määrästä. Riita- ja 
rikosasian käsittelystä yleisessä alioikeudessa pe
rittävän maksun tulisi kattaa kuitenkin vain vä
hintään 20 % suoritteen kokonaiskustannuksista. 
Suoritteiden, joita tuottavat myös muut kuin 
mainitut viranomaiset, maksu voitaisiin määrätä 
samansuuruiseksi kuin miksi se on muualla sää
detty. Kokonaiskustannusarvo lasketaan palk
kaus- ja muiden henkilökustannusten sekä tar
vike-, laite-, huoneisto- ja muiden vastaavien 
kustannusten perusteella, joiden tarkempi lasku
tapa säädetään asetuksella. 

Maksuvelvollinen on asian vireille saattanut 
asianosainen taikka hänen sijaansa tullut henkilö. 
Konkurssiasiassa maksu peritään konkurssipesäl
tä. 

Maksuvapautussäännökset noudattelevat suu
relta osin nykyisiä säännöksiä niitä yhdenmukais
taen. Maksuista vapaita ovat valtion viranomai
set, mistä muun muassa seuraa, että virallisen 
syyttäjän ajamista rikosjutuista ei oikeudenkäyn
timaksua peritä. Sosiaali- ja holhousasioita käsit
televiltä kunnallisilta viranomaisilta ei myöskään 
maksua peritä. Kansainvälisoikeudellisten sopi
musten perusteella vieraan valtion viranomaiset, 
kansalaiset ja kansainväliset elimet voidaan sopi
muksiin nojautuvissa asioissa saattaa vapaaksi 
maksun suorittamisesta. Lisäksi maksuvelvolli
suudesta voidaan asetuksella vapauttaa, kun se 

on oikeudenhoidollisesti entyisen tärkeää. Val
tion liikelaitoksilta maksut tultaisiin perimään. 

Maksut peritään pääsääntöisesti suoritteen val
mistumisen jälkeen. Lisäksi on mahdollista säätää 
asetuksella maksuajasta, jonka kuluessa maksu 
voidaan suorittaa, mikä mahdollistaisi laskutus
menettelyn käytön. Postiennakkomenettely tulee 
säilymään asiakirjojen toimittamisen ja maksujen 
perinnän välineenä. Ennakkomaksun suorittami
nen tehdään myös mahdolliseksi ainakin tapauk
sissa, joissa siitä ei aiheudu haittaa. 

Viivästyskoron ja perimiskulujen sijaan voi
daan asetuksella säätää perittäväksi kiinteä viiväs
tysmaksu. 

Nykyisin sovellettavista maksusäädöksistä tulee 
käyttöön jäämään haastetiedoksiannosta suoritet
tavista maksuista annettu asetus ja oikeaksi todis
tamattomista jäljennöksistä valtiolle perittävistä 
maksuista annettu asetus. 

Julkisen kaupanvahvistajan oikeuteen periä 
palkkiota ja korvauksia ei ehdoteta tehtäväksi 
muutoksia tehtävän luonteen ja sen vuoksi, että 
julkisina kaupanvahvistajina toimii toistaiseksi 
huomattava määrä tuomioistuimen määräyksen 
perusteella muita kuin valtion virkamiehiä. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Ehdotus ei aiheuta muita organisatorisia muu
toksia kuin virastojen sisällä kassanhoidon ja 
kirjanpidon vähäisiä uudelleen järjestelyjä. Mak
sujen määräämisen, kassanhoidon ja kirjanpidon 
yksinkertaistaminen vapauttaa virastoissa henki
löstöä jossain määrin muihin tehtäviin. Tämän 
johdosta ja koska järjestelmän uudistamisen yh
teydessä on tarkoitus ottaa käyttöön uudenaikais
ta laskutus- ja kirjanpitotekniikkaa, voidaan vi
rastojen kansliapalveluja tehostaa. Henkilöstön 
määrään uudistus ei välittömästi vaikuta. 

4. Uudistuksen taloudelliset vai
kutukset 

Ehdotuksen liitteenä olevan asetuksen mukai
silla vuoden 1986 hintatasoa noudattavilla mak
suilla on arvioitu kerättävän valtiolle maksutuloja 
yleisissä alioikeuksissa ja maistraateissa 122,1 mil
joonaa markkaa vuodessa. Vastaavasti leimavero
tulot asiakirjojen myynnistä vähenevät noin 
101,4 miljoonaa markkaa ja liiteleimatulot noin 
6 miljoonaa markkaa vuodessa. Lisäksi poistuu 
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posti- ja lähetysmaksutuloja noin 3,2 miljoonaa 
markkaa. Ehdotetulla järjestelmällä valtion tulot 
lisääntyvät siten noin 11,5 miljoonaa markkaa 
vuodessa, joka johtuu siitä, että nykyisiä maksu
perusteita ei ole useaan vuoteen tarkistettu. 

Siirtymävaiheessa joudutaan hankkimaan uusia 
koneita ja kalusteita noin 1 miljoonalla markalla 
ja kouluttamaan henkilökuntaa, mikä käytännös
sä merkitsee noin 400 000 markan menoerää. 

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla julkisen 
notaarin tehtävistä henkikirjoittajien on arvioitu 
keräävän valtiolle ehdotetun järjestelmän mukai
sia maksuja noin 250 000 markkaa ja nimismies
ten noin 2 ,8 miljoonaa markkaa vuodessa. Vas
taavasti vähennys leimaverotuloissa julkisen no
taarin tehtävistä henkikirjoittajilla on arvioitu 
noin 50 000 markaksi sekä nimismiehillä ja apu
laisnimismiehillä noin 550 000 markaksi vuodes
sa. Lisäksi henkikirjoittajien ja nimismiesten 
palkkausperusteiden muutos tulee aiheuttamaan 
valtiolle noin 1,1 miljoonan markan lisämenon, 
mikä vastaa mainituilta virkamiehiltä lakkaavien 
lunastusten ja toimituspalkkioiden nykyistä mää
rää. 

5. Esityksen yhteys eräisiin mui
hin uudistuksiin 

Edellytykset ehdotettuun maksujärjestelmään 
siirtymiselle on luotu suurimmalta osin viimeksi 
kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Kaupun
kien ylläpitämät raastuvanoikeudet ja maistraatit 
siirrettiin valtion hallintoon kuuluviksi viran-

omaisiksi 1 päivänä huhtikuuta 1978. Kaupunki
tuomareiden kokonaispalkkaus toteutettiin 1 päi
vänä marraskuuta 1983. Tuomiokuntien virka
miesten vaiheinainen kokonaispalkkaukseen siir
to saatettiin päätökseen 1 päivänä marraskuuta 
1984. Sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuu
luvien henkikirjoittajien julkisena notaarina ja 
siviilivihkimis- ja kuulotusviranomaisena sekä ni
mismiesten ja apulaisnimismiesten julkisena no
taarina sekä majoitus- ja ravitsemisliiketarkastaja
na keräämistä virkasivutuloista ollaan luopumassa 
korvaamalla ne virkamiehille erikseen sovittavalla 
tavalla. 

Hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioi
keudessa annettu laki (307 1 86) tulee voimaan 1 
päivänä toukokuuta 1987 eli samanaikaisesti kuin 
tässä ehdotettu maksujärjestelmä on tarkoitettu 
tulevaksi voimaan. Uudistusten ajallinen yhteys 
on tärkeää siksi, että maksut hakemusasioissa 
säilyisivät suunnilleen entisellä tasolla. Hakemus
asioiden maksuvelvollisuudesta on uudessa laissa 
säädetty, että hakija on velvollinen Junastamaan 
ainoastaan päätöksen tai todistuksen tehdystä 
toimenpiteestä eikä koko pöytäkirjaa. Leimavero
lakia sovellettaessa maksu perittäisiin sivuluvun 
mukaan, mikä merkitsisi huomattavasti nykyistä 
pienempää maksua. Uuden maksujärjestelmän 
mukaiset maksut määrätään kokonaiskustannus
ten perusteella ja ovat rinnastettavissa nykyisin 
perittävän leimaveron määrään. 

Muut tuomioistuimet on tarkoitus siirtää mak
sujärjestelmän piiriin ennen seuraavaa vuosikym
menen vaihdetta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1.1. Laki yleisen alioikeuden, maistraatin Ja 
julkisen notaarin suoritteista perittävien 
maksujen perusteista 

Yleistä. Valtion maksuperustelain (980/73) 
nojalla olisi mahdollista säätää myös oikeuslaitok
sen maksuista. Sanotussa laissa on kuitenkin 
pääsäännöksi asetettu se, että suoritteet hinnoi
tellaan täyteen omakustannusarvoon, mistä pää
säännöstä oikeuslaitoksen suoritteiden osalta tu-

lee voida oikeudenhoidollisista ja sosiaalisista 
syistä poiketa monissa kohdin. Valtion maksupe
rustelaissa on maksuvelvollisuudesta vapauttami
selle asetettu ahtaat rajat. Lain mukaan maksulli
sista suoritteista on maksut perittävä myös valtion 
viranomaisilta, jollei asetuksella toisin säädetä. 
Oikeuslaitokseen kuuluvien viranomaisten suorit
teiden osalta nykyiset laeissa olevat maksuvapau
tusperiaatteet ovat suurimmalta osin edelleen 
perusteltuja, minkä vuoksi maksuvelvollisuudesta 
vapauttamiselle tarvitaan valtion maksuperuste
laissa säädettyä laajempi lainsäädännöllinen pe-
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rusta. Erityisesti edellä mamttuista syistä tarvi
taan oikeuslaitosta koskevista maksuperusteista 
oma lakinsa, joka tässä vaiheessa tulisi koske
maan yleistä alioikeutta, maistraattia ja julkista 
notaaria. 

1 §. Pykälä määrittelee ne viranomaiset, joi
den suoritteista perittävistä maksuista laissa sää
detään. Yleisellä alioikeudella tarkoitetaan nykyi
siä raastuvanoikeuksia ja kihlakunnanoikeuksia. 
Yhtenäisen alioikeuden toteuduttua laki koskisi 
sitä. Laki koskisi edelleen maistraatteja, jotka 
toimivat raastuvanoikeuskaupungeissa joko itse
näisinä taikka raastuvanoikeuden yhteydessä sekä 
kaikkia julkisia notaareja. Julkisia notaareja ovat 
virkansa puolesta sisäasiainministeriön hallinnon
alaan kuuluvat henkikirjoittajat (59), nimismie
het (224) ja apulaisnimismiehet (80). Raastuvan
oikeuskaupungeissa julkisena notaarina toimii 
maistraatin lainoppinut virkamies muun virkansa 
ohella. Helsingin maistraatissa on kaksi julkisen 
notaarin virkaa. Ahvenanmaan maakunnassa jul
kisia notaareja ovat virkansa puolesta henkikir
joittaja, maakunnansyyttäjä ja maakunnanvouti 
sekä Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituk
sen julkiseksi notaariksi määräämä lääninhalli
tuksen lainoppinut virkamies. 

2 §. Pykälän mukaan maksun suuruus määrä
tään suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutu
vien kokonaiskustannusten perusteella. Koko
naiskustannuksiin lasketaan kuuluvaksi palkka- ja 
niihin liittyvät henkilökustannukset sekä muut 
suoritteen tuottamisesta aiheutuneet kustannuk
set. 

3 §. Pykälässä määritellään, miten kokonais
kustannukset lasketaan. Palkkakustannuksia ovat 
suoritteen tuottamiseen välittömästi osallistunei
den henkilöiden tehollisen työajan palkat. Palk
kaukseen liittyviä henkilökustannuksia ovat kus
tannukset, jotka aiheutuvat vuosilomapalkoista 
tai -korvauksista, lomarahasta, sairausajan palk
kauksesta, sosiaaliturvamaksuista, eläkekustan
nuksista ja muista tämän kaltaisista kustannus
eristä. Tällaiset kustannukset määritellään yleen
sä tiettynä prosenttiosuutena varsinaisista palkka
menoista. Sen johdosta ehdotetaan, että kysy
myksessä oleva prosenttiosuus vahvistettaisiin ase
tuksella. Valtion maksuperustelain tämän hetkis
ten soveltamisohjeiden mukainen prosenttiosuus 
on 68 % tehollisen työajan palkasta. 

Muita kustannuksia ovat virastojen tulo- ja 
menoarvion mukaiset muut kulutusmenot, ka
luston hankkimismenot, osuus lomakemenoista, 
atk-menoista sekä vuokra- ja siivousmenoista. 
Myös näiden kustannusten määrä voidaan laskea 

2 360925K 

prosenttiosuutena palkka- ja henkilökustannuk
sista. Muiden kustannusten määrä laskettuna 
viime vuosien tilinpäätöstietojen perusteella on 
30 % palkka- ja henkilökustannuksista. 

4 §. Pykälässä säädetään se, että asetuksella 
säädettävien maksujen tulee olla kiinteitä perus
tuen samanlaisten suoritteiden tuottamisesta val
tiolle aiheutuviin keskimääräisiin kokonaiskus
tannuksiin. Tämä merkitsee sitä, että maksun 
suuruuteen esimerkiksi avioeroasiassa ei vaikuta 
se, käsitelläänkö asia raastuvanoikeudessa vai kih
lakunnanoikeudessa, jossa matkakustannukset ja 
muut olosuhteet vaikuttavat kustannusrakentee
seen, eikä se mitä yksilöllisiä piirteitä oikeuden
käynti yksittäisessä asiassa saa. Maksut määrite
tään siten asian laadun ja käsittelymuodon mu
kaan kiinteiksi. 

Kiinteän maksun suuruuden tulee kattaa ylei
sessä alioikeudessa käsiteltävissä riita- ja rikosasi
oissa (varsinaisasioissa) vähintään 20 prosenttia 
suoritteen keskimääräisistä kokonaiskustannuksis
ta. Käytännössä maksu tulisi olemaan lähellä 
alarajaa. Maksuperusteen säätäminen alle koko
naiskustannusten on perusteltua sen vuoksi, että 
kysymyksessä ovat yleensä asiat, joiden käsittely 
tapahtuu täysilukuisen alioikeuden istunnossa ja 
vaatii paljon aikaa. Kokonaiskustannukset näissä 
asioissa muodostuvat siten varsin korkeiksi. Asiat 
ovat useasti myös sellaisia, että yhteiskunta edel
lyttää niiden käsittelyä tuomioistuimessa, esimer
kiksi avioeroasiat, tai sellaisia, että asianosainen 
joutuu oikeudenkäyntiin ilman omaa syytään. 
Oikeudenkäynti on osa yhteiskunnan peruspalve
luista, joiden pitää säilyä kohtuuhintaisina. Myös 
valtion maksuperustelaki lähtee siitä, että oikeu
denhoidollisesta syystä maksu saadaan määrätä 
alle omakustannusarvon. 

Muissa yleisen alioikeuden käsittelemissä 
asioissa sekä maistraatin ja julkisen notaarin asi
oissa suoritteesta säädettävän maksun tulee kattaa 
vähintään 60 prosenttia suoritteen keskimääräisis
tä kokonaiskustannuksista. Enimmäishinnaksi 
olisi mahdollista säätää suoritteen kokonaiskus
tannuksia vastaava määrä. Kysymykseen tulevien 
suoritteiden tuottaminen ei eräitä poikkeuksia 
lukuunottamatta vaadi paljon aikaa, minkä 
vuoksi suoritehintojen vahvistaminen mainitulla 
tavalla ei aiheuta kohtuuttomia maksuja. 

Maksut vahvistetaan erityyppisille suoritteille 
asetuksella. Asetusta annettaessa suoritekohtaiset 
hinnat olisivat muissa kuin varsinaisasioissa lähel
lä täyttä keskimääräistä kokonaiskustannusarvoa 
ja varsinaisasioissa noin 25 prosenttia kokonais
kustannusarvosta. Hintojen tarkistuksiin ryhdyt-
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täisiin siinä vaiheessa, kun maksujen perusteena 
olevien kokonaiskustannusten määrä on olennai
sesti muuttunut maksun suuruuden määräämisen 
perusteena olleesta kokonaiskustannusten mää
rästä. 

5 §. Pykälässä säädetään poikkeus 2-4 §:ssä 
omaksuttuihin maksuperusteisiin. Säännös on 
tarpeen sen vuoksi, että eräitä nyt kysymyksessä 
olevia viranomaisten hoitamia tehtäviä suoritta
vat myös eräät muut viranomaiset ja heidän 
suoritteistaan on olemassa maksusäännöksiä. Eri
suuruisten maksujen välttämiseksi pykälän anta
malla valtuudella maksu voidaan määrätä saman
suuruiseksi kuin miksi se on muualla laissa tai 
asetuksessa säädetty. Pykälän käyttöala tulee ole
maan varsin suppea. Esimerkkinä voidaan maini
ta siviilivihkimis- ja kuulutusviranomaisen mak
sut. 

6 §. Maksuvelvollinen on hakemus-, riita- ja 
rikosasiassa asian vireille saattanut asianosainen 
tai hänen sijaansa tullut henkilö. Muiden suorit
teiden, esimerkiksi eri pyynnöstä annetun todis
tuksen osalta, maksuvelvollisuus on tilaajalla. 
Konkurssiasiassa maksu perittäisiin konkurssin 
alettua pesän varoista. Maksuvelvollisuus tulisi 
näin noudattamaan nykyistä käytäntöä. Mikäli 
useampi henkilö yhdessä saman hakemuksen tai 
kanteen nojalla ajaa asiaa tuomioistuimessa, 
maistraatissa tai julkisen notaarin luona, ovat he 
velvollisia yhteisvastuullisesti suorittamaan vain 
yhden maksun. 

7 §. Maksuista vapaiksi asetuksella voidaan 
säätää valtion viranomaiset, sosiaali- ja holhousa
sioita hoitavat kunnalliset viranomaiset sekä vie
raan valtion viranomaiset, kansalaiset ja kansain
väliset elimet asioissa, joissa maksuvelvollisuudes
ta vapauttaminen voidaan perustaa kansainvälis
oikeudelliseen sopimukseen. Muusta maksuva
pautuksesta voidaan säätää, jos se on oikeuden
hoidollisesta syystä erityisen tärkeää. Nykyiseen 
järjestelmään verrattuna voidaan todeta, että täl
lä hetkellä leimaverolain ja toimituskirja-asetuk
sen maksuista vapauttamista koskevat säännökset 
eroavat toisistaan ja tämä ero on tarkoitus pois
taa. Tärkein tästä johtuva muutos on se, että 
valtion liikelaitokset ja eräät valtion yhtiöt, joille 
on säädetty leimaverovapaus, joutuisivat maksa
maan lain mukaiset maksut. Tämä vastaa valtion 
maksuperustelaissa omaksuttua järjestelmää. Toi
saalta eräät kunnalliset viranomaiset kuten hol
hous- ja sosiaalilautakunnat, joiden hoitoon on 
uskottu oikeudenhoidollisia ja muita valtion teh
täviä, on syytä vapauttaa oikeudenkäyntimaksuis
ta. Lisäksi on huomattava, että mainittuja vapau-

tussäännöksiä täydentävät mahdollisuudet mak
sunoman oikeudenkäynnin saamiseen lain nojal
la sekä muualla laissa säädetyt maksuvapautuk
set, esimerkiksi oikeudenkäynnistä huoneen
vuokra-asioissa annetun lain (650/73) 34 §:n 
mukaan tuomioistuinten toimituskirja ja haaste 
annetaan sekä haastaminen toimitetaan maksuit
ta. 

8 §. Maksut peritään suoritteen valmistumisen 
jälkeen. Asetuksessa voidaan säätää maksuajasta, 
jonka kuluessa maksu tulee suorittaa, mikä mah
dollistaa laskutusmenettelyn käytön. Maksu voi
daan ottaa vastaan myös ennen suoritteen valmis
tumista, siten kuin siitä asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

Pykälän 2 momentissa on tehty mahdolliseksi 
säätää asetuksella maksun laiminlyönnin seuraa
muksista. Sen mukaan on mahdollista säätää 
paitsi viivästyskorosta myös kiinteästä viivästys
maksusta, jota perittäisiin viivästyskoron ja peri
miskulujen sijaan. Viivästysmaksun tulee olla 
kuitenkin kohtuullinen ja se voi olla suuruudel
taan enintään viivästyskoron ja perimisestä keski
määrin aiheutuvien kustannusten suuruinen. Pe
rittävät maksut ovat yleensä pieniä ja maksusuo
ritusten laiminlyönnit ovat käytännössä vähäisiä. 
Pienten viivästyskorkojen laskemisesta ja perimi
sestä aiheutuu suhteettoman paljon työtä, mitä 
haittaa kiinteällä viivästysmaksulla voidaan vä
hentää. 

9 §. Pykälä sisältää säännöksen asetuksenanto
valtuudesta. Asetuksella tullaan säätämään edellä 
olevien perusteiden mukaan maksutyypit ja mak
sujen suuruus, maksuvapautukset, maksuaika ja 
perintätapa sekä viivästysmaksu. Asetusluonnos 
on tämän esityksen liitteenä (LIITE 2). 

10 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 
päivänä toukokuuta 1987. Pykälä sisältää valtuu
tuksen siihen, että tarpeellisiin taytantoonpano
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voi
maantuloa. 

1.2. Laki leimaverolain muuttamisesta 

4 §. Leimaverolain 4 §:ssä on säädetty viran
omaisista, joiden toimituskirjoista peritään lei
maveroa. Koska ehdotetun yleisen alioikeuden, 
maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perit
tävien maksujen perusteista annettavan lain mu
kaan näiden viranomaisten suoritteista perittäi
siin valtiolle maksuja, ehdotetaan leimaverolain 
4 § muutettavaksi siten, että viranomaisten luet
telosta poistettaisiin nämä ryhmään 5 kuuluvat 
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kihlakunnan- ja raastuvanoikeudet sekä niiden 
puheenjohtajat, maistraatit sekä julkiset notaarit. 

10 §. Pykälässä on luettelo 6 ja 8 § :ssä säädet
tyjen leimojen sijasta eräistä toimituskirjoista tai 
viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityistä 
lupatodistuksista, mikäli ne eivät ole leimaveros
ta vapaat, perittävien leimaverojen määrästä. Ne 
toimituskirjat, joita antavat yksinomaan yleinen 
alioikeus, maistraatti tai julkinen notaari, ehdo
tetaan pykälästä poistettavaksi, koska vastaavista 
suoritteista säädetään perittäväksi maksuja toi
saalla. Tämän johdosta nimikkeet Maksamismää
räysilmoitus jäljennöksineen ja maksamismääräys 
ja Pöytäkirjanote ehdotetaan kumottaviksi. Re
kisteriotetta koskevan nimikkeen 3 kohta ehdote
taan muutettavaksi siten, että viittaus maistraat
tiin poistetaan. Todistusta koskeva nimike ehdo
tetaan muutettavaksi siten, että sen julkista no
taaria koskeva 1 ja 2 kohta kumotaan. 

12 §. Pykälän 10 kohta ehdotetaan muutetta
vaksi sen johdosta, että lainhuutoja tai kiinnityk
siä koskevista käsittelyistä toimituskirjoineen sää
detään perittäväksi leimaveron asemesta maksuja. 
Toimituskirjan leimaveron vapautuksesta ei sen 
vuoksi voida enää säätää leimaverolaissa. 

13 §. Pykälästä ehdotetaan niiden viranomais
ten joukosta, joille esitettävä asiakirja on varus
tettava liiteleimalla, poistettavaksi kihlakunnan
oikeus ja raastuvanoikeus. Tästä aiheutuva tulon
menetys korvautuu näiden viranomaisten suorit
teista perittävinä maksuina. 

1.3. Laki lainhuudatus- ja kiinnitysasiain 
pöytäkirjan yksinkertaistamisesta annetun 
lain 4 §:n kumoamisesta 

Pykälä koskee lainhuudatus- ja kiinnitysasiain 
pöytäkirjanotteesta perittävää lunastusta sekä si
sältää viittauksen toimituskirja-asetukseen. Koska 
yleisen alioikeuden suoritteista on ehdotettu sää
dettäväksi oma maksuperustelaki, jonka nojalla 
säädetään asetuksella myös kiinnitys- ja lainhuu
datusasioissa perittävistä maksuista, säännös eh
dotetaan kumottavaksi. 

1.4. Laki maksamismääräyslain 17 §:n kumoa
misesta 

Pykälä sisältää leimaverolain soveltamista kos
kevia säännöksiä maksamismääräysasioihin, min
kä vuoksi se on syytä kumota tarpeettomana 
maksujärjestelmän voimaan tullessa. Maksamis-

määräysasetuksen lunastusta koskeva 3 § tullaan 
samasta syystä kumoamaan (LIITE 2). 

1. 5. Laki eräiden viranomaisten toimi tuskirjois
ta ja virkatoimista suoritettavain maksu
jen perusteista annetun lain 1 ja 2 §:n 
muuttamisesta 

Lain 1 §:n 1 momentissa on säädetty viran
omaisista, joiden toimituskirjoista ja virkatoimis
ta voidaan asetuksella säätää suoritettavaksi toi
mituskirjain lunastusta ja toimituspalkkiota. Kun 
maistraatit, julkiset notaarit, kihlakunnanoikeu
det ja raastuvanoikeudet poistuvat näiden viran
omaisten joukosta, jäävät ainoastaan maa- ja 
vesioikeudet sekä julkiset kaupanvahvistajat nii
hin oikeuslaitokseen kuuluviin viranomaisiin, joi
den toimituskirjoista ja virkatoimista lunastusta 
ja toimituspalkkiota voidaan periä. 

Lain 2 §:n 3 momentti, jossa on säädetty, että 
lainhuudatus- ja kiinnitysasioissa annettavien toi
mituskirjain lunastusmaksujen perusteista on sää
detty erikseen, ehdotetaan tarpeettomana ku
mottavaksi. 

Muutos edellyttää muutoksia myös asetukseen 
toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkki
oista (LIITE 2). 

2. Tarkemmat säännökset 

Ehdotetun yleisen alioikeuden, maistraatin ja 
julkisen notaarin suoritteista perittävien maksu
jen perusteista annettavan lain 3 §:n mukaan 
kokonaiskustannusten laskemisessa huomioon 
otettavien muiden henkilökustannusten ja mui
den kustannusten osuudet säädetään tarkemmin 
asetuksella. Lakiehdotuksen 7 §:n mukaan mak
suvelvollisuudesta vapauttamisesta säädetään ase
tuksella laissa määrätyin rajoituksin. Lakiehdo
tuksen 8 §:n mukaan asetuksella voidaan säätää 
myös maksuajasta, jonka kuluessa maksut on 
suoritettava, sekä ennakkomaksun perimisestä. 
Viivästysseuraamukseksi maksuvelvollisuuden lai
minlyömisestä on mahdollista asetuksella säätää 
perittäväksi viivästyskorkoa tai viivästyskoron ja 
periruiskulujen sijaan kiinteä viivästysmaksu. La
kiehdotuksen 9 §:n mukaan tarkemmat säännök
set perittävistä maksuista ja lain täytäntöönpa
nosta annetaan asetuksella. 

Luonnos maksuasetukseksi on liitetty esityksen 
oheen (LIITE 2). 
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3. Voimaan tulo 

Ehdotetut lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 
päivänä toukokuuta 1987. Eräiden julkisten no
taarien vielä perimien virkasivutulojen lakkautta
misen korvaamisesta asianomaisille virkamiehille 
valmisteltavana oleva virkaehtosopimus on tar
koitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana. 

4. Säätämisjärjestys 

Hallitusmuodon 62 §:n mukaan valtion viran
omaisten virkatoimista ja toimituskirjoista suori
tettavien maksujen yleiset perusteet vahvistetaan 
lailla. Valtion maksuperustelaki on säädetty pe-

1 . 

rustuslain säätämisjärjestyksessä. Syynä tähän on 
ollut se, että perustuslakivaliokunnan mukaan 
maksujen perusteisiin on katsottava kuuluvan, 
mistä valtion virastojen, laitosten tai muiden 
viranomaisten virkatoimista tai toimituskirjoista 
maksuja voidaan periä sekä millä tavoin maksu
jen suuruus määräytyy. Valtion maksuperustelain 
mukaan näitä yleisiä perusteita voidaan antaa 
lakia alemmalla tasolla, minkä vuoksi se oli 
säädettävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. 
Nyt ehdotettavassa laissa mainitut yleiset perus
teet on sisällytetty lakiin, jonka vuoksi se voidaan 
säätää tavallisena lakina. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perittävien maksujen perusteista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen 

notaarin suoritteista voidaan periä maksuja val
tiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

2 § 
Maksun suuruus maarataan suoritteen tuotta

misesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannus
ten perustella. Kokonaiskustannuksissa otetaan 
huomioon suoritteen tuottamisesta valtiolle ai
heutuvat palkkakustannukset, niihin liittyvät 
muut henkilökustannukset sekä muut kustan
nukset. 

3 § 
Palkkakustannuksiin lasketaan suoritteen tuot

tamiseen osallistuneiden eri henkilöstöryhmien 
tehollisen työajan keskimääräinen palkka (tehol
lisen työajan palkka). 

Muilla henkilökustannuksilla tarkoitetaan kus
tannuksia, jotka johtuvat sosiaaliturvamaksuista, 
eläkekustannuksista, vuosilomapalkoista tai -kor
vauksista, lomarahoista, sairaus- ja äitiysloman 
sekä muiden vastaavien paikallisten poissaolojen 
palkkakustannuksista. Muiden henkilökustannus
ten määrä vahvistetaan asetuksella määrättäväksi . 
prosenttiosuudeksi tehollisen työajan palkkakus
tannuksista. 

Muilla kustannuksilla tarkoitetaan virastojen 
tarvike-, huoneisto-, kalusto- ja muista käyttöme
noista aiheutuvia kustannuksia. Muiden kustan
nusten määrä vahvistetaan asetuksella määrättä
väksi prosenttiosuudeksi tehollisen työajan 
palkka- ja muiden henkilökustannusten yhteis
määrästä. 

4 § 
Samanlaatuisista suoritteista pentaan asetuk

sella säädettävät kiinteät maksut. Kiinteän mak
sun suuruuden tulee perustua samanlaatuisten 
suoritteiden keskimääräisiin kokonaiskustannuk
snn. 

Kiinteän maksun suuruus määrätään siten, 
että se kattaa yleisessä alioikeudessa käsiteltävissä 
riita- ja rikosasioissa vähintään 20 prosenttia ja 
muissa asioissa vähintään 60 prosenttia suoritteen 
keskimääräisistä kokonaiskustannuksista. 

5 § 
Sellaisista viranomaisen tehtävistä, joita suorit

tavat myös muut kuin tässä laissa mainitut viran
omaiset, maksu voidaan määrätä samansuurui
seksi kuin se muualla laissa tai asetuksessa on 
säädetty. 

6 § 
Maksuvelvollinen on hakemus-, riita- ja rikos

asiassa asian vireille pannut tai hänen sijaansa 
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tullut asianosainen ja muiden suoritteiden osalta 
suoritteen tilaaja. Konkurssiasiassa maksu peri
tään konkurssin alettua konkurssipesän varoista. 

7 § 
Tämän lain nojalla säädettävien maksujen suo

rittamisesta voidaan asetuksella vapauttaa valtion 
viranomaiset, sosiaali- ja holhousasioita hoitavat 
kunnalliset viranomaiset sekä vieraan valtion vi
ranomaiset, kansalaiset ja kansainväliset elimet 
asioissa, joissa vapautus voidaan perustaa Suomea 
veivoinavaan kansainväliseen sopimukseen. Myös 
muutoin voidaan asetuksella säätää vapautus 
maksuvelvollisuudesta, jos se on oikeudenhoidol
lisesta syystä erityisen tärkeää. 

8 § 
Maksut peritään suoritteen valmistumisen jäi-

2. 

keen. Asetuksella voidaan saataa ajasta, jonka 
kuluessa maksu voidaan suorittaa sekä ennakko
maksujen perimisestä. 

Maksun suorittamisen laiminlyömisestä voi
daan asetuksella säätää perittäväksi viivästyskor
koa. Viivästyskoron ja periruiskulujen sijaan voi
daan asetuksella säätää perittäväksi kiinteä viiväs
tysmaksu. 

9 § 
Tarkemmat säännökset perittävistä maksuista 

sekä lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. 

10§ 
Tämä laki tulee vOimaan 

kuuta 198 . 
päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:ään sisältyvät Maksamismääräyszl

moitusta jäljennöksineen ja maksamismääräystä ja Pöytäkirjanotetta koskevat nimikkeet sekä Todistus
ta koskevan nimikkeen 1 ja 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa 
(916/ 83 ), sekä 

muutetaan 4 §:ään sisältyvä viides viranomaisten ryhmä, 10 §:ään sisältyvä Rekisteriotetta koskevan 
nimikkeen 3 kohta, 12 §:n 1 momentin 10 kohta sekä 13 §:n 1 momentin johdantolause, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä viides viranomaisten ryhmä 14 päivänä joulukuuta 1984 
annetussa laissa (870/84), 10 §:ään sisältyvä Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 3 kohta ja 13 §:n 1 
momentin johdantolause mainitussa 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa sekä 12 §:n 1 
momentin 10 kohta 25 päivänä maaliskuuta 1955 annetussa laissa (135/55), näin kuuluviksi: 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimave

roa on suoritettava, luetaan leiman määrän puo
lesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

5 ryhmä: 
Maa- ja vesioikeudet sekä niiden puheenjohta

jat. 

10§ 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esi

tettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mi
käli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 
8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava !ei
maila seuraavin määrin: 

Rekisteriote: 

3) kaupparekisteristä 50 markkaa sekä henki
kirjoittajan paikallisviranomaisena pitämästä 
kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluettelosta 
50 markkaa; 

12 § 
Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat: 

asioissa, jotka koskevat: 

10) sellaisten lainojen myöntämistä, joiden 
saaruistodisteet 51 §: n mukaan ovat vapaat lei
maverosta; 
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13 § 
Asiakirja, jonka asianosainen antaa tai esittaa 

korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto
oikeudelle, hovioikeudelle, maaoikeudelle taikka 
riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, 
on sikäli kuin 14 ja 15 §:ssä sekä 4 ja 7 luvussa ei 

3. 

toisin säädetä, laveuteen tai sivulukuun katso
matta, varustettava leimalla seuraavin määrin: 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Laki 
lainhuudatus- ja kiinnitysasiain pöytäkirjain yksinkertaistamisesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan lainhuudatus- ja kiinnitys

asiain pöytäkirjain yksinkertaistamisesta 23 päivä
nä heinäkuuta 1965 annetun lain (418/65) 4 §. 

4. 

_2 § 
Tämä laki tulee v01maan 

kuuta 198 . 
päivänä 

Laki 
maksamismääräyslain 17 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan 16 päivänä heinäkuuta 1954 

annetun maksamismääräyslain (319/ 54) 17 §. 

5 . 

2 § 
Tämä laki tulee votmaan 

kuuta 198 . 
päivänä 

Laki 
eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista annetun 

lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perus

teista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetun lain 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä 
joulukuuta 1973 annetussa laissa (981173), ja 

muutetaan 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa 
(871184), näin kuuluvaksi: 

1 § 
Maa- ja vesioikeuksien, julkisten kaupanvah

vistajien, lääninvirkakunnan maalla olevien vir-

kamiesten, poliisilaitosten viranomaisten, radio
laitteiden tarkastajien ja katsastajien, merentutki
muslaitoksen, Helsingin, Jyväskylän ja Oulun 
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yliopistojen, eläinlääketieteellisen korkeakoulun, 
Teknillisen korkeakoulun, valtion oppi- ja me
renkulkukoulujen, teknillisten oppilaitosten, 
kiinteistönvälittäjälautakunnan, kansa- ja oppi
kouluhallinnon virkamiesten ja maatalouspiirien 
piiripäälliköiden toimituskirjoista, mikäli niistä 
ei ole säädetty suoritettavaksi ainoastaan leimave-

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1986 

roa, voidaan säätää otettavaksi lunastusta sekä 
mainittujen viranomaisten virkatoimista toimi
tuspalkkioita. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 1 

2. 
Laki 

leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:ään sisältyvät Maksamismääräyszl

moitusta jä/jennöksineen ja maksamismääräystä ja Pöytäkirjanotetta koskevat nimikkeet sekä Todistus
ta koskevan nimikkeen 1 ja 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa 
(916/83), sekä 

muutetaan 4 §:ään sisältyvä viides viranomaisten ryhmä, 10 §:ään sisältyvä Rekisteriotetta koskevan 
nimikkeen 3 kohta, 12 §:n 1 momentin 10 kohta sekä 13 §:n 1 momentin johdantolause, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä viides viranomaisten ryhmä 14 päivänä joulukuuta 1984 
annetussa laissa (870/84), 10 §:ään sisältyvä Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 3 kohta ja 13 §:n 1 
momentin johdantolause mainitussa 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa sekä 12 §:n 1 
momentin 10 kohta 25 päivänä maaliskuuta 1955 annetussa laissa (135 15 5 ), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimave

roa on suoritettava, luetaan leiman määrän puo
lesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

5 ryhmä: 
Maa-, vesi-, kihlakunnan- ja raastuvanozkeudet 

sekä niiden puheenjohtajat, maistraatit sekä jul
kiset notaarit 

5 ryhmä: 
Maa- ja vesioikeudet sekä niiden puheenjohta

jat. 

10§ 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esi

tettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mi
käli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 
8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava lei
malla seuraavin määrin: 

Maksamismääräyszlmoitus jäljennöksineen ja 
maksamismääräys kihlakunnantuomarin tai raas
tuvanoikeuden puheenjohtajan käsittelemissä 
maksamismääräysasioissa 40 markkaa kumpzkin. 

(Kumotaan) 

Pöytäkirjanote kihlakunnanozkeuden, kihla- - (Kumotaan) 
kunnantuomarin tai kzi'nteistötuomarin käsiteltä-
vässä lainhuudatus- tai kzi'nnitysasiassa, kun se 
sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia taikka 
kzi'nteistö-, irtaimisto- tai metsäkzi'nnitysasia on 
lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lainhuudatus-
asiassa 260 markkaa ja kiinnitysasiassa 210 mark-
kaa. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

Rekisteriote: 

3) kaupparekisteristä 50 markkaa sekä paikal
lisviranomaisen pitämästä kaupparekisteriin pe
rustuvasta paikallisluettelosta 50 markkaa, jos 
otteen antaa henkikirjoittaja ja 40 markkaa, jos 
otteen antaa maistraatti; 

3) kaupparekisteristä 50 markkaa sekä henki
kirjoittajan paikallisviranomaisena pitåmå'stå' 
kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluettelosta 
50 markkaa; 

Todistus, joka annetaan erityisenä toimitus
kirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn 
asiakirjaan: 

1) julkisen notaarin antama todistus 15 mark- (Kumotaan) 
kaa; 

2) merkintä vekseliin ja shekkiin protestin (Kumotaan) 
toimittamisesta 15 markkaa; 

12 § 
Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat: 

2) asioissa, jotka koskevat: 

1 0) sellaisten saantojen lainhuutoa, joita kos
kevat luovutuskirjat 30 §:n 1 momentin 2-4 . 
kohdan mukaan ovat leimaverosta kokonaan va
paat, taikka sellaisten lainojen myöntämistä tai 
kiinnittämistä, joiden saamistodisteet 51 §: n mu
kaan ovat vapaat sanotusta verosta; 

13 § 
Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittaa 

korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto
oikeudelle, hovioikeudelle, kthlakunnanoikeu
delle, maaoikeudelle, raastuvanoikeudelle tahi 
riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, 
on sikäli kuin 13 a, 14 ja 15 §:ssä sekä 4-7 
luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai sivulu
kuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin 
määrin: 

3 360925K 

10) sellaisten lainojen myöntämistä, joiden 
saamistodisteet 51 §:n mukaan ovat vapaat lei
maverosta; 

13 § 
Asiakirja, jonka asianosainen antaa tai esittää 

korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto
oikeudelle, hovioikeudelle, maaoikeudelle taikka 
riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, 
on sikäli kuin 14 ja 15 §:ssä sekä 4 ja 7 luvussa ei 
toisin säädetä, laveuteen tai sivulukuun katso
matta, varustettava leimalla seuraavin määrin: 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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3. 

Laki 
lainhuudatus- ja kiinnitysasiain pöytäkirjain yksinkertaistamisesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Kun lainhuudatusta tai kiinnitystä koskeva asia 

on lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, annetaan 
hakijalle toimituskirjana pöytäkirjanote, josta 
suoritettavan lunastusmaksun suuruus vahviste
taan asetuksella erikseen lainhuudatus- ja en·k
seen kzi"nnitysasioissa toimituskirjan lehtilukuun 
katsomatta kiinteäksi sen työmäärän ja niiden 
kustannusten mukaan, mitkä sanottujen asiain 
käsittelystä on asiaa kohden keskimäärin katsotta
va aiheutuvan oikeudelle tai tuomari/te. 

Muutoin on lainhuudatus- ja kiinnitysasioissa 
laadituista pöytäkirjoista sekä näiden yhteyteen 
liitetyistä asiakirjoista annettavien otteiden ja 
jäljennösten lunastusmaksuista voimassa, mitä 
toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavista 
maksuista on en"kseen säädetty. 

4. 

(Kumotaan) 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

Laki 
maksamismääräyslain 17 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

17 § 
Mitä leimaverolaissa on säädetty kihlakunnan- (Kumotaan) 

ja raastuvanot"keudesta, on tässä laissa tarkoite-
tuissa asioissa sovellettava kihlakunnantuoman'in 
ja raastuvanoz"keuden puheenjohtajaan huomioon 
ottaen kuitenkin, mitä 2 ja 3 momentissa sääde-
tään. 

Velallisen tekemä kirjallinen zlmoitus, jota 
5 §:n 1 momentissa tarkoitetaan, on leimaveros
ta vapaa. 

päivänä 
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Voimassa oleva laki 

jos postin tai lähetin välityksellä saapunut 
asiakirja, josta on suoritettava leimaveroa, ei ole 
asianmukaisesti leimamerkezilä varustettu, palau
tettakoon se käsiteltäväksi ottamatta Iähettäjä/Ie. 

5 . 

Ehdotus 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista annetun 

lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perus

teista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetun lain 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä 
joulukuuta 1973 annetussa laissa (981/73), ja 

muutetaan 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa 
(871184), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Oikeuslaitokseen kuuluvain viranomaisten, 

maistraattien, julkisten notaarien, lääninvirka
kunnan maalla olevain virkamiesten, poliisilaitos
ten viranomaisten, radiolaitteiden tarkastajain ja 
katsastajain, merentutkimuslaitoksen, Helsingin, 
Jyväskylän ja Oulun yliopistojen, eläinlääketie
teellisen korkeakoulun, teknillisen korkeakoulun, 
valtion oppi- ja merenkulkukoulujen, teknillisten 
oppilaitosten, kiinteistönvälittäjälautakunnan, 
kansa- ja oppikouluhallinnon virkamiesten ja 
maatalouspiirien piiripäälliköiden toimitus
kirjoista, mikäli niistä ei ole säädetty suoritetta
vaksi ainoastaan leimaveroa, voidaan säätää otet
tavaksi lunastusta sekä mainittujen viranomaisten 
virkatoimista toimituspalkkiota. 

Ehdotus 

1 § 
Maa- ja vesioikeuksien, julkz'.sten kaupanvah

vz'.sta;ien, lääninvirkakunnan maalla olevien vir
kamiesten, poliisilaitosten viranomaisten, radio
laitteiden tarkasta;ien ja katsastajien, merentutki
muslaitoksen, Helsingin, Jyväskylän ja Oulun 
yliopistojen, eläinlääketieteellisen korkeakoulun, 
Teknzilz'.sen korkeakoulun, valtion oppi- ja me
renkulkukoulujen, teknillisten oppilaitosten, 
kiinteistönvälittäjälautakunnan, kansa- ja oppi
kouluhallinnon virkamiesten ja maatalouspiirien 
piiripäälliköiden toimituskirjoista, mikäli niistä 
ei ole säädetty suoritettavaksi ainoastaan leimave
roa, voidaan säätää otettavaksi lunastusta sekä 
mainittujen viranomaisten virkatoimista toimi
tuspalkkioita. 

2 § 

Eräiden lainhuudatus- ja kzinnitysasioz'.ssa an
nettavien toimituskirjain lunastusmaksujen pe
rusteista on säädetty erikseen. 

(Kumotaan) 

Tämå· laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivå"nii 
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Liite 2 

1. 
Asetus 

yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perittävistä maksuista 

Oikeusministerin esittelystä säädetään yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suorit-
teista perittävien maksujen perusteista päivänä kuuta 198 annetun lain ( 1 ) 
nojalla: 

1 § 

Soveltamisala 

Yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen 
notaarin suoritteista peritään maksuja valtiolle 
tämän asetuksen mukaisesti, jollei jonkin suorit
teen osalta ole toisin säädetty. 

2 § 
Kokonaiskustannukset 

Suoritteen kokonaiskustannuksia laskettaessa 
otetaan huomioon suoritteen tuottamiseen osal
listuneiden eri henkilöstöryhmien tehollisen työ
ajan keskimääräisten palkkakustannusten lisäksi 
muina henkilökustannuksina 68 prosenttia mai· 
nituista palkkakustannuksista sekä muina kustan
nuksina 30 prosenttia palkka- ja muiden henkilö
kustannusten yhteismäärästä. 

3 § 
Alioikeuden hakemusasiat 

Hakemusasian käsittelystä yleisen alioikeuden 
kansliassa tai oikeuden istunnossa peritään hake
musmaksu. 

Hakemuksesta vireille tulevan asian käsittelystä 
peritään 300 markkaa, jollei 3 tai 4 momentista 
muuta johdu. 

Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden kä
sittelystä peritään seuraavat hakemusmaksut: 

1) holhouslaissa mainittu asia 100 markkaa; 
2) avioehtoasia, avioliittolain (234/29) 35 §:n 

4 momentissa, 45 §:n 1 momentissa tai 
105 §:ssä, avioliittolain voimaanpanosta annetun 
lain (235/29) 4 §:n 3 momentissa tai eräistä 
kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suh
teista annetun lain (379/29) 16 §:ssä tarkoitettu 
asia 100 markkaa; 

3) testamentin tallentamista tai valvontaa kos
keva asia 100 markkaa; 

4) perukirjan rekisteröintiä tai perunkirjoitus-
ajan-pidentämistä koskeva asia 50 markkaa; 

5) lainhuudatusasia 2 50 markkaa; 
6) kiinnityksen vahvistamisasia 150 markkaa; 
7) kiinnityksen uudistamis- tai kuolettamisasia 

100 markkaa; 
8) tontin tai yleisen alueen muodostamista 

koskeva asia 800 markkaa; 
9) meriselitysasia 900 markkaa; 
10) maksamismääräysasia käsittelykerralta 60 

markkaa; sekä 
11) konkurssiasia kultakin käsittelykerralta 

erikseen seuraavasti: 
a) hakemus, velallisen kuulustelu, velkojain-

kuulustelu ja esiinhuuto 200 markkaa; ja 
b) valvonta ja tuomio 500 markkaa. 
Seuraavat hakemusasiat käsitellään maksutta: 
1) virkavalan tai muun erillisen valan tai 

vakuutuksen antaminen; 
2) isyyden tunnustamista koskeva asia; 
3) perukirjan rekisteröinti, kun pesä on käy

tännössä varaton; ja 
4) tuomioistuimen omasta aloitteestaan tai 

toisen viranomaisen ilmoituksesta käsittelemä 
as1a. 

4 § 
Alioikeuden n"ita- ja n"kosasiat 

Alioikeudessa kanteella vireille pantavassa 
asiassa peritään haastemaksua ja oz"keudenkäynti
maksua. 

Haastemaksu on kirjallisella haasteelia vireille 
pantavassa asiassa 100 markkaa. Jos samassa asias
sa myöhemmin otetaan lisähaaste tai vastahaaste, 
peritään samansuuruinen maksu. 

Asian käsittelystä oikeuden istunnossa perittä
vä oikeudenkäyntimaksu on 300 markkaa käsitte
lykerralta. 

Rikosasiassa, jossa virallinen syyttäjä käyttää 
puhevaltaa, ei haaste- eikä oikeudenkäyntimak
suja peritä. 
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Rikosasiassa, jossa virallinen syyttäjä ei ole 
ottanut puhevaltaa, peritään edellä tässä pykäläs
sä säädetyt maksut. 

Mikäli asian käsittely raukeaa kokonaan asian
osaisten poissaolon johdosta tai jos kantaja heti 
käsittelyn alussa peruuttaa kanteensa taikka jos 
käsittely sisältää vain päätöksen julistamisen, ei 
tältä käsittelykerralta oikeudenkäyntimaksua pe
ritä. 

5 § 

Alioikeudesta annettava! todistukset 

Alioikeudessa annettavista todistuksista pen
tään todistusmaksuja seuraavasti: 

1) lainhuudatustodistus tai oikeaksi todistettu 
jäljennös lainhuutorekisterikortista 2 5 markkaa; 

2) rasitustodistus 100 markkaa; 
3) omavaraisuustodistus 25 markkaa; 
4) lainvoimaisuustodistus 25 markkaa; ja 
5) muu todistus, joka annetaan eri pyynnöstä 

25 markkaa. 
Todistuksesta, joka kirjoitetaan ilman eri pyyn

töä asiakkaalle annettavaan asiakirjaan, ei todis
tusmaksua peritä. 

6 § 

Maistraatin suoritteet 

Asiassa, jossa maistraatti tekee päätöksen tai 
muun pyydetyn toimenpiteen suoraan hakemuk
sesta tai ilmoituksesta kuulematta vastapuolta tai 
hankkimatta muulta viranomaiselta lausuntoa tai 
muuta selvitystä, peritään hakemusmaksuna 100 
markkaa. 

Ulosotto- ja hallintoasiassa, jossa maistraatti 
antaa lopullisen päätöksen kuulemismenettelyn 
jälkeen, peritään lainkäyttömaksuna 300 mark
kaa. 

Maistraatin ennen asian lopullista ratkaisua 
antamasta päätöksestä, jossa myönnetään väliai
kainen takavarikko, hukkaamiskielto, muu tur
vaamistoimenpide taikka toimenpidekielto, peri
tään erikseen 2 momentissa säädetty lainkäyttö
maksu. 

Asiassa, jossa on kysymys ulosmittausvalituk
sesta tai valituksesta ulosottomiehen muusta me
nettelystä, ei edellä tässä pykälässä säädettyjä 
maksuja peritä. 

Maistraatin suoritteista alus-, kauppa- ja yhdis
tysrekisteriasioissa, h~astemiest~n ~uoritteista, . si
viilivihkimisviranomatsten suonttetsta sekä maist
raatin todistuksista perittävistä maksuista on sää
detty jäljempänä erikseen. 

7 § 

Maistraatin suon'tteet alusrekisteri
viranomaisena 

Maistraatin suoritteista alusrekisteriviranomai-
sena peritään seuraavat maksut: 

1) hakemusmaksu 
a) alusrekisteriasiassa 150 markkaa; 
b) aluskiinnityksen vahvistamisasiassa 150 

markkaa; ja 
c) aluskiinnityksen uudistamis- tai kuoletta-

misasiassa 100 markkaa; sekä 
2) todistusmaksu 
a) kansallisuuskirjasta 150 markkaa; 
b) väliaikaisesta kansallisuustodistuksesta 60 

markkaa; 
. c) rasitustodistuksesta alukseen 100 markkaa; 
Ja 

d) alusrekisteriotteesta 150 markkaa. 
Hakemusmaksua ei kuitenkaan peritä aluksen 

rekisteristä poistamista koskevan asian käsittelystä 
eikä myöskään alusrekisterilain (211127) 22 §:ssä 
tarkoitetun ilmoituksen johdosta tehtävistä toi
menpiteistä. 

8 § 

Maistraatista annettava! kaupparekisterin-
ja yhdistysrekisten'notteet 

Maistraatista annettavasta kaupparekisterinot
teesta ja yhdistysrekisterinotteesta peritään todis
tusmaksuna 50 markkaa. 

9 § 

Maistraatista annettava! muut todistukset 

Maistraatista annettavasta todistuksesta peri
tään 25 markkaa todistukselta. Maksua ei kuiten
kaan peritä vihkimisviranomaisen eikä haastemie
hen antamasta todistuksesta, joista on erikseen 
säädetty, eikä myöskään todistuksesta, joka kir
joitetaan ilman eri pyyntöä asiakkaalle annetta
vaan asiakirjaan. 

10 § 
julkisen notaan·n suon'tteet 

Julkisen notaarin suoritteista peritään toimitus
ja todistusmaksuja seuraavasti: 

1) ennen otetun jäljennöksen oikeaksi todista
misesta 5 markkaa sivulta, enintään kuitenkin 50 
markkaa asiakirjalta; 

2) todistuksesta, joka annetaan erityisenä asia
kirjana tai kirjoitetaan julkiselle notaarille esitet-
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tyyn asiakirjaan (notaarintodistus) 25 markkaa; 
3) protestista 100 markkaa; 
4) tallelokeron avaamisesta tai sulkemisesta 

100 markkaa ja kultakin avatulta tai suljetulta 
lokerolta lisäksi 10 markkaa; ja 

5) muusta julkisen notaarin suorittamasta toi
meopiteestä 100 markkaa asialta, ei kuitenkaan 
kaupanvahvistuksesta. 

11 § 

Eräiden viranomaisten suoritteet 

Siviilivihkimis- ja kuuluttamisviranomaisen ja 
haastemiehen suoritteista perittävistä maksuista 
samoin kuin julkisen kaupanvahvistajan suorit
teista perittävistä palkkioista ja korvauksista on 
säädetty erikseen. 

12 § 

Otteet ja jäljennökset 

Viranomaisen pöytäkirjasta tai muusta viran
omaisen arkistossa säilytettävästä asiakirjasta eri 
tilauksen perusteella vaimistertavasta otteesta tai 
jäljennöksestä, joka todistetaan oikeaksi, peritään 
ote- tai jäljennösmaksuna 5 markkaa sivulta, 
enintään kuitenkin asian käsittelystä perityn ha
kemus-, oikeudenkäynti- tai lainkäyttömaksun 
määrä. 

Edellä 1 momentissa säädettyä maksua ei peri
tä pöytäkirjanotteesta, todistuksesta tai muUsta 
toimituskirjasta, joka maksuvelvolliselle annetaan 
ilman eri tilausta asiassa, jossa peritään muu tässä 
asetuksessa säädetty maksu. 

Oikeaksi todistamattomista jäljennöksistä pe
rittävistä maksuista on säädetty erikseen. 

13 § 

En/liset kustannukset 

Asianosaiselta peritään kustannukset, jotka vi
ranomainen on asianosaisen puolesta suorittanut 
sekä kustannukset niistä viranomaisen toimenpi
teistä, joiden suorittaminen olisi kuulunut asian
osaiselle. 

14 § 

A1aksuvelvolhsuus 

Maksuvelvollinen on: 
1) hakemusasiassa hakija, konkurssiasiassa 'kon

kurssin alettua konkurssipesä; 

2) riita-asiassa kantaja; 
3) rikosasiassa sen vireille pannut astanomts

taja; 
4) valitusasiassa valittaja; sekä 
5) todistuksen, jäljennöksen, otteen tai erilli

sen toimenpiteen osalta sen tilaaja. 
Jos saman maksun suorittamiseen on useita 

maksuvelvollisia, vastaavat he siitä yhteisvastuul
lisesti. 

Asiassa, jossa vastaaja kirjallisen vastahaasteen 
nojalla ajaa vastakannetta, peritään haaste- ja 
oikeudenkäyntimaksut kummaltakin osapuolelta 
erikseen. 

Jutussa, jossa käsitellään yhdessä kanne ja 
lisäkanne, peritään vain yksi oikeudenkäyntimak
su siltä käsittelykerralta, jossa kanteet on käsitelty 
yhdessä. 

15 § 

A1aksuvelvollzsuudesta vapaat 

Tässä asetuksessa säädettyjen maksujen suorit-
tamisesta ovat vapaat: 

1) valtion viranomaiset; 
2) sosiaalilautakunta ja holhouslautakunta; 
3) vieraan valtion tuomioistuin, viranomainen 

ja kansalainen sekä kansainvälinen elin asioissa, 
joita käsitellään soveltaen kansainvälistä oikeus
apua koskevia sopimuksia ja säännöksiä; ja 

4) asianosaiset tai asiat, jotka muualla laissa on 
säädetty maksuista vapaiksi. 

Todistus, jonka tuomari antaa asianomaiselle 
puhevallan varaamista varten, on maksuton. 

16 § 

A1aksujen perintä 

Maksuvelvollisen suoritettavaksi asetettu mak
su peritään suoritteen valmistumisen jälkeen toi
mituskirjaa tai muuta asiakirjaa luovutettaessa, 
postiennakolla tai erillisellä laskulla. 

Maksua laskulla perittäessä se on suoritettava 
viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun 
lasku on toimitettu maksuvelvolliselle. Postitse 
lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi maksuvel
volliselle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun 
lasku on annettu postin kuljetettavaksi. 

Postitse asiakirjoja toimitettaessa ei posti- ja 
lähetysmaksuja peritä. 

Maksuvelvollinen voi suorittaa suoritteesta val
tiolle tulevan maksun myös etukäteen, jos asian
omainen viranomainen tämän hyväksyy. 
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17 § 19 § 

Viivästysseuraamukset Tarkemmat määräykset 

Jos maksuvelvollinen ei suorita hänen makset
tavakseen asetettua maksua 16 §:ssä säädetyssä 
määräajassa, häneltä voidaan periä lisäksi viiväs
tysmaksuna 25 markkaa suoritteelta. 

18 § 

Ulosottokelpoisuus 

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut saadaan 
periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyk
sessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulos
ottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty. 

2. 

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia 
määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta. 

20 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Asetusta sovelletaan asioihin, jotka tulevat vi
reille tässä asetuksessa mainitussa viranomaisessa 
voimaantulopäivänä taikka sen jälkeen. Asetusta 
sovelletaan niihin lykättyihin juttuihin, joiden 
käsittely jatkuu voimaantulopäivänä tai sen jäl
keen asianomaisten käsittelykertojen osalta, sa
moin kuin niihin asiakirjatilauksiin, jotka teh
dään mainitun voimaantulon jälkeen. 

Asetus 
maksamismääräysasetuksen 3 §:n kumoamisesta 

Oikeusministerin esittelystä säädetään 16 päivänä heinäkuuta 1954 annetun maksamismääräyslain 
(319/54) 18 §:n nojalla: 

1 § 
Täten kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1977 

annetun maksamismääräysasetuksen (1117/77) 
3 §. 

.2 § 
Tämä asetus tulee voimaan 

kuuta 198 . 
päivänä 



24 1986 vp. - HE n:o 145 

3. 
Asetus 

toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkioista annetun asetuksen muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 
kumotaan toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkioista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetun 

asetuksen 2 §:n arpajaisia, arvontaa, kuuJutusta avioliittoon, määräystä, protestia, päätöstä, päätösjäl
jennöstä, rekisteröimistä, sisäänkirjoitusrahoja, testamentin valvontaa, tiedoksiantamista ja vihkimistä 
koskevat nimikkeet, katselmusta koskevan nimikkeen 1 kohta, pöytäkirjanotetta koskevan nimikkeen 
lainhuudatus- ja kiinnitysasiaa koskeva kohta, todistusta koskevan nimikkeen 1-3, 4, 6 ja 9 kohta 
sekä 10 kohdan täysivaraisuudentodistusta koskeva kappale sekä 10 §, sellaisina kuin ne ovat, 
päätösjäljennöstä koskeva nimike 1 päivänä lokakuuta 1976 annetussa asetuksessa (824/76), rekisteröi
mistä koskeva nimike ja todistusta koskevan nimikkeen 4 kohta muutettuina 23 päivänä helmikuuta 
1973 ja 26 päivänä syyskuuta 1975 annetuilla asetuksilla (199/73 ja 755/75), pöytäkirjanotetta 
koskevan nimikkeen lainhuudatus- ja kiinnitysasiaa koskeva kohta ja todistusta koskevan nimikkeen 2 
ja 3 kohta viimeksi mainitussa asetuksessa sekä muut nimikkeet, katselmusta koskevan nimikkeen 1 
kohta ja todistusta koskevan nimikkeen 1, 6 ja 9 kohta sekä 10 kohdan täysivaraisuudentodistusta 
koskeva kappale mainitussa 23 päivänä helmikuuta 1973 annetussa asetuksessa, sekä 

muutetaan 1 § sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 23 päivänä helmikuuta 1973 annetulla 
asetuksella sekä 8 päivänä helmikuuta 1985 ja 4 päivänä huhtikuuta 1985 annetuilla asetuksilla 
(165/85 ja 299/85), seuraavasti: 

1 § 
Jäljempänä kahdessa ryhmässä lueteltujen vi

ranomaisten antamista toimituskirjoista on suori
tettava lunastusta sekä heidän virkatoimistaan 
toimituspalkkiota ja eräitä korvauksia sen mu
kaan, kuin tässä asetuksessa säädetään. 

1 ryhmä 
Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen 

sekä eläinlääketieteellisen korkeakoulun ja Tek
nillisen korkeakoulun viranomaiset, 

maaoikeudet sekä niiden puheenjohtajat, 
merentutkimuslaitos sekä 
ritarihuoneen johtokunta 

2 ryhmä 
Väestön muuttoliikkeen valvontaa, henkikir-

joitusilmoitusten vastaanottamista ja muita hen
kikirjoitukseen liittyviä toimenpiteitä varten kun
taan määrätty piirimies, 

radiolaitteiden tarkastaja ja katsastaja, 
opettajakorkeakoulujen, valtion oppi- ja me

renkulkukoulujen sekä teknillisten oppilaitosten 
rehtori tai johtaja ja opettajaneuvosto tai neuvot
telukunta, 

kiinteistönvälittäjälautakunta, 
kansa- ja oppikouluhallinnon virkamies sekä 
maatalouspiirin piiripäällikkö. 
Poliisiviranomaisten ja muiden poliisimiesten 

eräistä virkatoimista on suoritettava palkkiota ja 
korvausta sen mukaan kuin jäljempänä sääde
tään. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


