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Jakelussamainituille

RIKOSUHRIMAKSUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO -HANKE

Oikeusministeriö on tänään asettanut hankkeen rikosuhrimaksujärjestelmän käyttöön
ottamisen tueksi. Hankkeessavarmistetaan ja tarpeen mukaan yhteen sovitetaan ri-
kosuhrimaksujärjestelmän käyttöönottoon liittyvät toimet oikeusministeriön ja sisämi-
nisteriön hallinnonaloilla. Tavoitteena on, että rikosuhrimaksun määräämisestä ja pe-
rinnästä huolehtivat viranomaiset tuntevat rikosuhrimaksujärjestelmän ja että tietojär-
jestelmä- ja lomakemuutokset sujuvoittavat maksuun liittyvää viranomaistoimintaa.

Aikataulu 1.2.2016-31.12.2017

Tausta Laki rikosuhrimaksusta siihen liittyvine lakeineen (669-672/2015) on vahvistettu
22.5.2015. Lait tulevat voimaan samaan aikaan kuin sakon ja rikesakon määräämisestä
annettu laki, mikä tapahtunee joulukuussa 2016. Rikosuhrimaksusta annetun lain tar-
koituksena on vahvistaa rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtionrahoi-
tusta rikosuhrimaksujen tuottoa vastaavalla määrällä.

Rikoksentekijöiltä perittävän uuden maksun, rikosuhrimaksun, sujuva käyttöönotto
edellyttää säädöspohjan lisäksi uuden maksujärjestelmän huomioon ottamista viran-
omaisten toiminnassa, tietojärjestelmissä, lomakkeissa, koulutuksessa ja viestinnässä.

Rikosuhrimaksusta annetun lain 7 § nojalla valmistellaan oikeusministeriön asetus, jolla
annetaan tarkemmat säännökset rikosuhrimaksuun liittyvistä asiakirjoista ja niihin mer-
kittävistä tiedoista ja asiakirjojen säilyttämisestä sekä täytäntöönpanoon liittyvistä ja
muista viranomaisten välisistä ilmoituksista.

EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF-P)kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa
2014-20 on varattu rikosuhrimaksujärjestelmän kehittämisen kokonaisuuteen 450000
euroa. EU-rahalla voidaan toteuttaa hankkeita, joissa valmistellaan rikosuhrimaksujär-
jestelmän käyttöottoa ja kehitetään tietojärjestelmiä rikosuhrimaksun keräämiseksi.
EU-rahoitus edellyttää hankkeistamista, omarahoitusosuutta ja ohjausryhmää.

Keskeinen sisältö

Hankkeessavarmistetaan ja yhteen sovitetaan seuraavat toimet:
rikosuhrimaksun vaatimat muutokset oikeushallinnon tietojärjestelmiin ja lomak-
keisiin



Organisointi
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Tiedoksi
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sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF-P)kansallisen toimeenpano-ohjelman mukai-
nen hakuprosessi EU-rahoituksen saamiseksi
maksun määräävien viranomaisten koulutus ja ohjeistus eri yhteistyötahojen kanssa
rikosuhrimaksun käyttöönottoa tukeva viestintä

Hanketta ohjaamaan ja seuraamaan asetetaan ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna:
Oikeusministeriö / kriminaalipoliittinen osasto (pj ja sihteeri)
OM/tietohallintoyksikkö
OM/oikeushallinto-osasto /AIPA-hanketoimisto
OM/oikeushallinto-osasto /koulutusasiantuntija
Oikeusrekisterikeskus
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Poliisihallitus

Tietojärjestelmä- ja lomakemuutokset toteutetaan Oikeusrekisterikeskuksen hankkee-
na, jolle haetaan pääasiallinen rahoitus EU:n sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF-P).
Nyt asetettava ohjausryhmä toimii samalla tämän hankkeen ohjausryhmänä. Rikosuh-
rimaksujärjestelmän kustannusneutraaliustavoite huomioon ottaen ORK:nomarahoi-
tusosuus katetaan oikeusministeriön lisäbudjetissa valtionavustusmomentilta.

Koulutuksen suunnittelee ja toteuttaa hallinnonalan koulutuksesta normaalisti vastaa-
vat tahot ja tietojärjestelmiin kytkettävästä koulutuksesta vastaavat tahot.

Asetuksen valmistelun tueksi kootaan erillinen työryhmä, jossa on tarvittava edustus ri-
kosuhrimaksujärjestelmään kytkeytyvistä viranomaistahoista ja asiantuntijoista. Valmis-
telusta vastaa oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto.

Kansliapäällikön sijainen, ylijohtaja Asko Välimaa

Ylijohtaja Arto Kujala

Ohjausryhmän jäsenet

Oikeusministeriö
- erityisavustajat
- kpo, lavo, oho, viestintäyksikkö, AIPA-hanketoimisto
Sisäministeriö
Oikeusrekisterikeskus
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Poliisihallitus
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Kriminaalipoliittinen osasto Nimeämispyyntö
4.1.2016

OM 3/62/2015

Jakelussa mainitut

Rikosuhrimaksujärjestelmän käyttöönottoa koskeva hanke

Oikeusministeriön tarkoituksena on asettaa oheisen luonnoksen mukainen han-
ke rikosuhrimaksun käyttöönottamisen tueksi. Pyydämme ystävällisesti teitä ni-
meämään edustajanne hankkeelle asetettavaan ohjausryhmään. Samalla voitte
esittää hankeen asettamista koskevat kommenttinne.

Ehdokas ohjausryhmään ja mahdolliset kommentit pyydetään ilmoittamaan vii-
meistään maanantaina 18.1.2016 sähköpostitse osoitteeseen oikeusministe-
rio@om.fi ja mervLsarlnto@omJi

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a § edellyt-
tää, että työryhmissä on naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Tä-
män vuoksi pyydetään nimeämään sekä nais- että miesehdokas. Mikäli se ei ole
mahdollista, asia pyydetään perustelemaan nimeämisehdotuksessa.

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo, puh. 02951 50570, säh-
köposti mervi.sarimo@omJi

Apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen

Neuvotteleva virkamies
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Liite Luonnos hankkeen asettamisesta

Jakelu OM/tieto hallintoyksikkö
OM/oikeushallinto-osasto/AIPA-hanketoimisto
OM/oikeushallinto-osasto /koulutusasiantuntija
Oikeusrekisterikeskus
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Sisäministeriö
Poliisihallitus

Tiedoksi erityisavustajat Leena Riekkola ja Arto Järvinen

kansliapäällikön sijainen, ylijohtaja Asko Välimaa
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