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Jakelussa mainituille 
 
 
 
 
 
 
 
 
TYÖRYHMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ MUISTIOLUONNOKSESTA ”RANGAISTUS-
LUONTEISIA HALLINNOLLISIA SEURAAMUKSIA KOSKEVAN SÄÄNTELYN KEHIT-
TÄMINEN” 

 
 
Oikeusministeriö on 21.3.2017 asettanut työryhmän valmistelemaan rangaistusluontei-
sia hallinnollisia seuraamuksia koskevaa yleistä lainsäädäntöä (OM 7/41/2017). Työ-
ryhmän tehtävänä on arvioida rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koske-
van yleissääntelyn tarve ja valmistella asianomaisen lainsäädännön toteuttamiseksi tar-
peelliset säännösehdotukset. Työryhmän toimikausi on 1.6.2017–31.8.2018.  

 
Työryhmän huomion kohteena tulee asettamispäätöksen mukaan ennen muuta olla 
seuraamuksen määräämisen ja täytäntöönpanon perusteet sekä oikeusturvakysymyk-
set. Työryhmän tulee lainsäädäntöä valmistellessa erityisesti kiinnittää huomiota rikos-
oikeudellisen ja hallinto-oikeudellisen seuraamusjärjestelmän väliseen suhteeseen. 
Keskeisenä tavoitteena on laatia eri rangaistusluonteisten seuraamusten lajeihin laajas-
ti soveltuva ja lainsäädäntöteknisesti johdonmukainen kokonaisuus siten, että tarve 
asiaa koskevalle erityissääntelylle jäisi mahdollisimman vähäiseksi.  

 
Työryhmän tulee lisäksi laatia ehdotuksensa lainvalmistelun tukena käytettäviksi hallin-
nollisten seuraamusten sääntelyperiaatteiksi. Sääntelyperiaatteiden tarkoitus on määri-
tellä yhtenäiset periaatteet rangaistusluonteisten hallinnollisten seuraamusten käyttö-
alalle sekä seuraamusten käyttöönoton vaatiman hallinnonalakohtaisen sääntelyn edel-
lyttämille lainsäädäntötoimille.  
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Työryhmän puheenjohtajana toimii professori Olli Mäenpää. Työryhmän jäseninä ovat: 
 

- Kiiski, Kimmo, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö 
- Laurila, Olli, johtava lakimies, Finanssivalvonta 
- Lindberg, Rainer, apulaisjohtaja, Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
- Ritari, Henna, ylitarkastaja, valtiovarainministeriö 
- Siitari, Eija, oikeusneuvos, korkein hallinto-oikeus 
- Hinkkanen, Ville, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö 
- Keravuori-Rusanen, Marietta, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö 

 
Työryhmän pysyvä asiantuntija on professori Leena Halila. Sihteerinä toimii lainsäädän-
töneuvos Marietta Keravuori-Rusanen. Työryhmän toisena sihteerinä on toiminut 
27.10.2017 asti erityisasiantuntija, tohtorikoulutettava Veronica Lankinen.  
 
Työryhmä on työnsä ensi vaiheessa laatinut lausuntopyynnön liitteenä olevan muis-
tioluonnoksen, jossa arvioidaan rangaistusluonteisen hallinnollisen seuraamuksen käsi-
tesisältöä ja erityispiirteitä sekä sanktioiden määräämiseen liittyviä erityistä oikeustur-
van tarpeita. Lisäksi muistioluonnoksessa esitetään suuntaa-antavia näkemyksiä ran-
gaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan yleislainsäädännön tarpeesta ja 
sen mahdollisesta sisällöstä. Muistioluonnoksen liitteenä on kuvaus hallinnollisen seu-
raamusmaksusääntelyn sisällöllisistä eroavaisuuksista.  

 
Työryhmä pyytää lausuntoanne liitteenä toimitettavasta muistioluonnoksesta. Muis-
tioluonnokseen sisältyy lausunnonantajille suunnattuja kysymyksiä, joilla pyritään 
alustavasti kartoittamaan mahdollisen hallinnollisia sanktioita koskevan yleissäänte-
lyn tarvetta.  
 
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 8.1.2018 sekä Word-  
että PDF-tiedostona sähköpostitse osoitteisiin: oikeusministerio(at)om.fi ja  
marietta.keravuori-rusanen(at)om.fi. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen postitse. 
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan valtioneuvoston hankeikkunassa. 
 
Lisätietoja asiasta antaa LsN Marietta Keravuori-Rusanen p. 02951 50396. 
 

 
 
 
 
 
 
LIITTEET 1) Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan lainsäädän-

nön kehittäminen. Oikeusministeriön työryhmän muistioluonnos 
8.11.2017. 

 
2) Työryhmän asettamispäätös 
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JAKELU 
 
 
Liikenne ja viestintäministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Puolustusministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Ympäristöministeriö 
 
Oikeuskanslerinvirasto 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 
 
Korkein oikeus 
Korkein hallinto-oikeus 
 
Markkinaoikeus 

 
Helsingin hallinto-oikeus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Itä-Suomen hallinto-oikeus 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Turun hallinto-oikeus 
Vaasan hallinto-oikeus 
 
Energiavirasto 
Finanssivalvonta 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto  
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
Maahanmuuttovirasto  
Maaseutuvirasto 
Oikeusrekisterikeskus 
Poliisihallitus 
Rajavartiolaitos 
Tulli 
Valtiokonttori 
Verohallinto 
Viestintävirasto 
 
Suomen Pankki 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Lapin aluehallintovirasto 
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Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 
Suomen Kuntaliitto 

 
Keskuskauppakamari 
Liikennevakuutuskeskus 
Tapaturmavakuutuskeskus 
 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry 
Finanssiala ry 
OP Ryhmä 
Suomen Asianajajaliitto 
Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys ry 
Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry 
Suomen Tuomariliitto – Finlands Domareförbund ry 
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry 
Suomen Yrittäjät ry 
Veronmaksajain Keskusliitto ry 
 
 
 
 


