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Valtiokonttorin lausunto oikeusministeri6n ty6ryhmin muistioluonnokseen rangaistus-
I uonteis ia halli nnoll isia seu raam uksia koskevan slintelyn keh ittim inen

Oikeusm inisteriO on pyytenyt Valtiokonttorin lausuntoa tydryhmim uistiosta
koskien rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sdAntelyn
kehittimistd. Timin vuoksi Vaftiokonttori esittii lausuntonaan seuraavaa:

Ty6ryhmin tehtdv€ini on arvioida rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraa-
muksia koskevan yleissdintelyn tarve ja valmistella asianomaisen lainsdd-
ddnn6n toteuttamiseksi tarpeelliset sddnnOsehdotukset. Ty6ryhmd on nyt laa-
tinut muistioluonnoksen, jossa arvioidaan rangaistusluonteisen hallinnollisen
seuraamuksen kdsitesisdlt6d ja erityispiirteiti seki sanktioiden mddrddmi-
seen liittyvid erityisid oikeusturvan tarpeita. Lisiksi muistioluonnoksessa esi-
tetidn suuntaa-antavia ndkemyksii rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraa-
muksia koskevan yleislainsiiddnn6n tarpeesta ja sen mahdollisesta sisil-
l6std.

Valtiokonttorin Kansalaispalvelut toimialan tehtdviin kuuluu ty6tapaturma- ja
ammattitautilain 183 $:n mukaan vakuutusmaksua vastaavan maksun ja lai-
minly6ntimaksun midriiminen:

'Jos Tapaturmavakuutuskeskus katsoo, etti ty6nantaja on laiminly6nyt 3 $:n
mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa, sen on tehtdvd hakemus Valtiokontto-
rille 181 $:ssd tarkoitetun vakuutusmaksua vastaavan maksun sekd 182 $:ssd
tarkoitetun laiminly6ntimaksun mdirSimisesti.

Valtiokonttori ratkaisee pdit6ksellddn, onko tydnantaja laiminlyOnyt vakuutta-
misvelvollisuutensa, sekS velvoittaa vakuuttamisvelvollisuutensa laiminly6-
neen ty6nantajan maksamaan 1 momentissa mainitut maksut Tapaturmava-
kuutuskeskukselle. Tydnantaja saa hakea muutosta pidtdkseen tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella."

Laiminly6ntimaksusta sdddetddn lain 182 $:ssi: "Ty6nantaja, joka on laimin-
ly6nyt 3 $:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa, on velvollinen maksa-
maan laiminlyOntimaksun, joka on enintdin kolme kertaa sen suuruinen kuin
181 $:ssd tarkoitettu maksu.

Laiminlydntimaksun suuruutta midrAttdessd otetaan huomioon laiminly6n-
tiajan pituus, laiminlydnnin tahallisuus ja toistuvuus sekd vakuuttamatta j56-
neen ty6n miiri ja riski.

Laiminly6ntimaksu voidaan jettae midridmittd luonnolliselle henkil6lle, jos
laiminlydntid ei voida pitdd tahallisena ja laiminly6ntimaksun mddrSSminen
olisi 2 momentissa mainitut seikat huomioon ottaen kohtuutonta.
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Laiminly6ntimaksua eivoida mddritd sille, jota epdillS6n samasta teosta esi-
tutkinnassa, syyteharkinnassa taituomioistuimessa vireilld olevassa rikosasi-
assa taijota vastaan samasta teosta nostettu syyte on tuomioistuimessa lain-
voimaisesti ratkaistu.'Tapaturmavakuutuksen ottamisen laiminly6ntiin perus-
tuvia perintdpddtdksid tehddin Valtiokonttorissa vuosittain 400 - 500 kappa-
letta.

Liikennevakuutuksen osalta on siddetty vastaavalla tavalla liikennevakuutus-
lain 29 $:ssd:'Jos Liikennevakuutuskeskus katsoo, ettd ajoneuvon omistaja
tai haltija on laiminly6nyt vakuuttamisvelvollisuutensa, sen on tehtivd esitys
Valtiokonttorille vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminly6ntimaksun
mS6riidmisesti.

Valtiokonttori mddrdd 1 momentissa mainitut maksut sekd velvoittaa vakuutta-
misvelvollisuutensa laiminly6neen ajoneuvon omistajan tai haltijan maksa-
maan maksut Liikennevakuutuskeskukselle. Laiminly6ntimaksu voidaan jettee
miirddmdttd vain erityisesti syyst6. Ajoneuvon omistaja tai haltija saa hakea
muutosta pidt6kseen siten kuin hallintolainkdytt6laissa (586/1 996) sdide-
tddn.

Jos ajoneuvolla on omistaja ja haltija, 1 momentissa tarkoitetut maksut mid-
rdtdSn ajoneuvon haltijalle siltd osin kuin ne kohdistuvat hinen hallinta-ai-
kaansa. Ajoneuvon omistajalle maksut m56r5tdin tdltd ajalta vasta sen jaL
keen, kun ajoneuvon haltija on todettu maksujen perinndn yhteydessd ulos-
otossa varattomaksi.

Liikennevakuutuskeskus laskuttaa ja perii ajoneuvon omistajalle tai haltijalle
midrdtyt 1 momentissa mainitut maksut.'

Liikennevakuutuslain 28 $:ssi puolestaan siidetidn laiminlydntimaksun
miirdytymisesta: " Se, joka on laiminly6nyt 6 $:n mukaisen vakuuttamisvel-
vollisuutensa, on velvollinen maksamaan laiminlyontimaksun, joka on enin-
tdin kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan maksun suuruinen. Laimin-
ly6ntimaksun korotuskerrointa m ddrdttdessd otetaan huom ioon laim inly6n-
tiajan pituus, laiminly6nnin tahallisuus ja toistuvuus sekd se, onko ajoneuvoa
ktiytetty liikenteessi." Liikennevakuutuksen ottamisen laiminlyOntiin perustu-
via perintdpddt6ksid tehddfrn Valtiokonftorissa vuosittain noin 40 000 kappa-
letta.

Mainituissa ty6tapaturma- ja ammattitautilain seki liikennevakuutuslain sidn-
n6ksissi on Valtiokonttorille jiitetty harkintavaltaa paattaa laiminlydntimaksun
midri6mdtti jdttdmisestd samoin kuin miirityn maksun suuruudesta. Mak-
sun midri voivaihdella 1-3 kertaisena vakuutusmaksua vastaavan maksun
suuruuteen nihden. Valtiokonttori toimii maksua mearetessadn hyv6ssd yh-
teistydssd joko Tapaturmavakuutuskeskuksen tai Liikennevakuutuskeskuksen
kanssa, eikd laiminly6ntimaksun miSrdimisen tai sen suuruuden miiriimi-
sessa ole ollut merkittivid ongelmia.

Tapaturmavakuutuksen laiminly6ntimaksut midrdtidn sille, joka on laiminlyO-
nyt sdidetyn tapaturmavakuutuksen ottamisen, joten tdmd voi olla oikeus- tai
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luonnollinen henki16. Vastaavastiliikennevakuutuksen laiminly6ntimaksu mdd-
rdtdin sille ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, joka ei ole ottanut liikenneva-
kuutusta ajoneuvolleen, joten tdmdkin voi olla oikeus- tai luonnollinen henki16.
Tdlt6 osin eiole ollut havaittavissa merkittdvifi ongelmia.

Ty6tapaturma- ja ammattitautilain 182 $:ss6 s66deti6n, ettd laiminly6nti-
maksu voidaan jattaa midriimiittd luonnolliselle henkildlle, jos laiminly6ntii
eivoida pitiii tahallisena ja laiminly6ntimaksun mif,rdiminen olisi 2 momen-
tissa mainitut seikat huomioon ottaen kohtuutonta. Vastaavasti liikennevakuu-
tuslain 29 $:ssd sdi6det56in, ettit laiminlyOntimaksu voidaan jettaa m65rdd-
mitti vain erityisesti syysti. Valtiokonttorilla on siis rajaftu oikeus harkita
maksun perimisti, mutta perinndsti kokonaan luopuminen on erittdin harvi-
naista.

TapaturmavakuutuslainsdAdinn6ssi tydnantajalle ja vastaavasti liikenneva-
kuutuslainsiiddnn6ssi ajoneuvon omistajalle tai haltijalle on asetettu velvolli-
suus niissd tarkoitettujen vakuutusten ottamiseen. Vastuu on siten objektii-
vista, mutta kuten aiemmin on todettu, niin miirdtyin edell$yksin perinndsti
voidaan luopua tai perittAvif mddrdi alentaa.

LaiminlyOntimaksujen midrddminen ldhtee aina Tapaturmavakuutuskeskuk-
sen tai Liikennevakuutuskeskuksen aloitteesta, jotka tekevdt esityksen Valtio-
konttorille maksujen midrddmisesti. Nimd puolestaan voivat saada tiedon
vakuuttamisvelvollisuuden laiminly6nneisti tahoista esimerkiksi ty6suojeluvi-
ranomaisilta, poliisilta tai ajoneuvohallinnolta.

Valtiokonttorin ndkemyksen mukaan sen hoitamien laiminlydntimaksujen pe-
rintdtoimesta on varsin kattavasti si#idetty asianomaisissa erityislaeissa,
minkd vuoksi hallinnollisia sanktioita koskeva yleislaki ei todennikdisesti juuri-
kaan vaikuttaisi menettelyn sujuvuuteen eikd sen oikeudenmukaisuuteen-
kaan. Kuten muistioluonnoksessa esitetddnkin, mahdollinen hallinnollisia
sanktioita koskeva yleislaki ei vfrlttdmittii johtaisi erityislaeilla tapahtuvan
sdSntelyn merkityksen vihentymiseen. Timdn vuoksi asian jatkovalm iste-
lussa on aihetta edelleen selvittid, onko yleislailla saavutetlavissa siintelyyn
sellaista selkeytti, mikd puoltaisitiitii koskevan uuden lain s3itdmist5.
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