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LAUSUNTO KULUTTAJASUOJAVIRANOMAISTEN TOIMIVALTUUKSIA SELVITTÄNEEN 
TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

Oikeusrekisterikeskus esittää kuluttajasuojaviranomaisten toimivaltuuk-
sia selvittäneen työryhmän mietinnön johdosta kunnioittavasti lausunto-
naan seuraavaa.

Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki seuraamusmaksusta 
kuluttaja-asioissa. Oikeusrekisterikeskus huolehtisi lain mukaisen seu-
raamusmaksun täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanotehtävä sopii hyvin 
Oikeusrekisterikeskuksen tehtäväksi, koska täällä huolehditaan jo nyt 
noin 15 erilaisen hallinnollisen seuraamusmaksun täytäntöönpanosta. 
Esityksessä ei kuitenkaan ole arvioitu, mitä henkilöstö- tai taloudellisia 
vaikutuksia uudella täytäntöönpanotehtävällä olisi Oikeusrekisterikes-
kukselle. Oikeusrekisterikeskuksen tehtäväksi on toistuvasti osoitettu 
erilaisia uusia täytäntöönpanotehtäviä samanaikaisesti kun henkilöstöä 
on täytäntöönpanossa jouduttu vähentämään ja täytäntöönpanojärjes-
telmän kehittäminen on lopetettu. Lähes kaikki seuraamusmaksut jou-
dutaan nyt perimään manuaalisesti, mikä on äärimmäisen  epätarkoi-
tuksenmukaista ja aiheuttaa kohtuuttomasti henkilötyötä. Uuden seu-
raamusmaksun täytäntöönpanotehtävää ei voida ottaa vastaa, ellei täs-
sä yhteydessä osoiteta täytäntöönpanotehtäviin lisähenkilöä tai riittäviä 
määrärahoja täytäntöönpanojärjestelmän kehittämiseksi niin, että seu-
raamusmaksut pääsääntöisesti voitaisiin panna täytäntöön RAJSA- pe-
rintäjärjestelmän avulla. Lisämäärärahan tarve atk-järjestelmän kehittä-
miseksi tältä osin on noin 60 000 euroa. 

Ehdotetun seuraamusmaksua koskevan lain mukaan maksun täytän-
töönpanosta säädettäisiin asetuksella. Tässä tapauksessa sovelletta-
vaksi tulee laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 
(15.6.2007/706), koska kysymyksessä olisi ilmeisesti edellä mainitun 
lain 1 §:n 1 momentin  1 kohdan ja valtioneuvoston asetuksen verojen 
ja maksujen täytäntöönpanosta 2 §:n mukainen julkinen maksu.  Näyt-
tää siltä, että täytäntöönpanosta säätäminen valtioneuvoston asetuksel-
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la ei olisi tässä tapauksessa välttämätöntä. Erillisen valtioneuvoston 
asetuksen antaminen olisi tarpeen ainoastaan siinä tapauksessa, että 
ehdotettu maksu katsotaan verojen ja maksujen täytäntöönpanosta an-
netun lain 1 §:n 1  momentin 2 kohdan mukaiseksi muuksi julkisoikeu-
delliseksi tai siihen rinnastettavaksi saatavaksi.

Hallituksen esityksessä olisi hyvä ehdotetun seuraamusmaksua koske-
van lain  4 §:n perustelujen yhteydessä todeta, että seuraamusmaksul-
le ei peritä korkoa. Toteamuksella olisi informatiivinen merkitys maksu-
velvollisille ja näiden mahdollisille avustajille. Myös Oikeusrekisterikes-
kuksessa olisi hyvä vedota korkoa koskevaan lausumaan hallituksen 
esityksessä, kun korkoa koskevia kysymyksiä tänne esitetään.

Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n 1 momentin 
perusteella maksu pantaisiin täytäntöön myös vailla lainvoimaa olevan 
päätöksen perusteella, ellei nyt muuta säädetä. Erikseen olisi vielä syy-
tä harkita, koska maksun katsotaan erääntyneen suoritettavaksi. Mak-
sun täytäntöönpanokelpoisuuden vanhentuminen määräytyisi edellä 
tarkoitetun lain 20 §:n mukaan. 

Jos täytäntöönpanoon halutaan sovellettavaksi sakon täytäntöönpanos-
ta annettua lakia (602/2002), siitä pitäisi nyt erikseen säätää. Sakon 
täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n 2 momentissa on luettelo lain mu-
kaan täytäntöönpantavista seuraamusmaksuista. Tässä tapauksessa 
olisi tarpeen erikseen säätää myös täytäntöönpanon vanhentumisesta, 
koska sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa ei ole saatavien van-
hentumissäännöksiä eikä velan vanhentumisesta annetussa laissa ole 
nyt tilanteeseen soveltuvaa säännöstä. Jos täytäntöönpanoon sovellet-
taisiin sakon täytäntöönpanosta annettua lakia, myös seuraamusmak-
susta ilmoittamiseen täytäntöönpanoa varten ja maksutilaisuuden va-
raamiseen liittyvät SakkoTpL:n ja SakkoTpA:n säännökset tulisivat so-
vellettaviksi.

Johtaja Ritva-Liisa Raatikainen

Täytäntöönpanopäällikkö Tauno Aalto
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