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Lak i

81/2013

oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) 2, 3,

5—9, 11 ja 12 §, sellaisena kuin niistä on 8 § laissa 465/2011, sekä
lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan tuomioistuimessa
käsiteltävässä lainkäyttöasiassa. Tuomiois-
tuinta koskevia tämän lain säännöksiä sovel-
letaan myös valitusasioita käsittelemään pe-
rustettuihin lautakuntiin, joissa sovelletaan
hallintolainkäyttölakia (586/1996).
Rangaistuksen alentamisesta oikeuden-

käynnin viivästymisen perusteella säädetään
rikoslaissa (39/1889). Hallinnollisen talou-
dellisen seuraamuksen lieventämisestä oikeu-
denkäynnin viivästymisen perusteella sääde-
tään hallintolainkäyttölaissa.
Korvausta viivästyksestä aiheutuneesta va-

hingosta voidaan tämän lain estämättä saada
siten kuin vahingonkorvauslaissa (412/1974)
säädetään.

2 a §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) viranomaisella valtion virastoa ja lai-

tosta, Ahvenanmaan maakunnan viran-
omaista, kunnallista viranomaista, itsenäistä

julkisoikeudellista laitosta sekä muuta jul-
kista hallintotehtävää hoitavaa;
2) hallinnollisella seuraamuksella kurinpi-

torangaistusta, rikkomus- ja valvontamaksua,
veronkorotusta ja muuta hallinto- tai hallinto-
lainkäyttöasiassa määrättyä rangaistuksen
luonteista seuraamusta.

3 §

Oikeus hyvitykseen

Yksityisellä asianosaisella on oikeus saada
valtion varoista 6 §:ssä tarkoitettu kohtuulli-
nen hyvitys, jos oikeudenkäynti viivästyy si-
ten, että se loukkaa asianosaisen oikeutta oi-
keudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa.
Hallintolainkäyttöasiassa oikeus hyvityk-

seen 1 momentissa säädettyjen edellytysten
täyttyessä on vain sellaisella yksityisellä
asianosaisella, jonka oikeutta, etua tai velvol-
lisuutta asia välittömästi koskee.

5 §

Oikeudenkäynnin alkamisajankohta

Oikeudenkäynnin kestona huomioon otet-
tava aika alkaa:
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1) riita- ja hakemusasiassa asian vireilletu-
losta tuomioistuimessa;
2) rikosasiassa siitä, kun toimivaltainen vi-

ranomainen on ilmoittanut vastaajalle hänen
tekemäkseen epäillystä rikoksesta tai kun hä-
neen kohdistettu rikosepäily on olennaisesti
vaikuttanut hänen asemaansa;
3) asianomistajan vaatimuksen vireilletu-

losta tuomioistuimessa.
Hallintolainkäyttöasiassa oikeudenkäynnin

kestona huomioon otettava aika alkaa, kun
vireillepanoasiakirja on toimitettu asianomai-
selle tuomioistuimelle tai viranomaiselle. Oi-
keudenkäynnin kestona huomioon otettava
aika alkaa kuitenkin jo oikaisuvaatimuksen
tai muun vastaavan hallintomenettelyssä kä-
siteltävän vaatimuksen tekemisestä, jos tällai-
nen vaatimus on lain mukaan tehtävä ennen
kuin päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla. Erityisestä syystä oikeudenkäynnin
kestona huomioon otettava aika voi alkaa tätä
aikaisemmasta ajankohdasta.
Hallinnollisen seuraamuksen määräämistä

koskevassa asiassa oikeudenkäynnin kestona
huomioon otettava aika alkaa, kun viran-
omainen on käynnistänyt seuraamukseen joh-
tavan menettelyn ja antanut sen tiedoksi
asianosaiselle.

6 §

Hyvityksen määrä

Hyvityksen tarkoituksena on korvata oi-
keudenkäynnin viivästymisestä asianosaiselle
aiheutunutta huolta, epävarmuutta ja muuta
niihin rinnastettavaa haittaa.
Hyvityksen määrä on 1 500 euroa vuo-

dessa kultakin vuodelta, jona oikeudenkäynti
on tuomioistuimen tai viranomaisen vastuulla
olevasta syystä viivästynyt. Hyvityksen yh-
teismäärää korotetaan enintään 2 000 eurolla,
jos pääasia on erityisen merkittävä asianosai-
selle. Asiaa pidetään erityisen merkittävänä,
jos se liittyy välittömästi henkilön terveyteen,
toimeentuloon, oikeudelliseen asemaan tai
muuhun vastaavaan seikkaan. Hyvitystä voi-
daan alentaa tai korottaa 4 §:n 1 momentissa
mainitun tai muun niihin rinnastuvan seikan
perusteella.
Hyvitys on enintään 10 000 euroa. Hyvi-

tyksen enimmäismäärä voidaan erityisestä
syystä ylittää.

Oikeutta hyvitykseen ei ole siltä osin kuin
rangaistusta alennetaan tai hallinnollista seu-
raamusta lievennetään viivästymisen perus-
teella. Jos hyvitystä on aiemmin määrätty
lainvoimaisella ratkaisulla samassa asiassa,
se otetaan vähennyksenä huomioon uutta hy-
vitystä määrättäessä.

7 §

Hyvityksen vaatiminen

Hyvitystä on vaadittava pääasiaa käsittele-
vältä tuomioistuimelta. Vaatimus on tehtävä
hyvissä ajoin ja viimeistään ennen pääasian
käsittelyn päättymistä puhevallan menettämi-
sen uhalla.
Vaatimusta ei voi tehdä vasta korkeim-

massa oikeudessa eikä valituslupaa edellyttä-
vässä asiassa korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa ilman pätevää syytä.
Vaatimus voidaan tehdä kirjallisesti tai

suullisesti. Vaatimus on perusteltava.

8 §

Valtion puhevallan käyttäminen

Valtion puhevaltaa hyvitystä koskevassa
asiassa käyttää syyttäjän ajamassa rikosasias-
sa syyttäjä ja muussa asiassa Valtiokonttori.
Valtiokonttorille ei varata tilaisuutta tulla
kuulluksi hyvitystä koskevasta vaatimuk-
sesta, ellei siihen ole erityistä syytä.

9 §

Hyvitysvaatimuksen ratkaiseminen

Tuomioistuin ratkaisee hyvitysvaatimuk-
sen samalla kun se ratkaisee pääasian. Hyvi-
tysasiassa toimivaltainen on kokoonpano,
joka on pääasiassa toimivaltainen.
Tuomioistuimen on hyvitysvaatimusta

koskevassa ratkaisussaan todettava myös,
missä tuomioistuimissa tai viranomaisissa
asian käsittely on olennaisesti viivästynyt.
Tuomioistuimen on ilmoitettava hyvityk-

sen määräämistä koskevasta ratkaisustaan
viipymättä Valtiokonttorille. Päätöksen tie-
doksiannosta hallintolainkäyttöasiassa sääde-
tään hallintolainkäyttölaissa.
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11 §

Muutoksenhaku

Tuomioistuimen hyvitysvaatimuksesta an-
tamaan ratkaisuun haetaan muutosta kuten
pääasiassa.
Valitusoikeus on hyvitystä vaatineella

asianosaisella. Lisäksi valitusoikeus on 12 §:n
2 momentissa tarkoitetulla yhteisöllä, laitok-
sella ja lautakunnalla, jossa tuomioistuin on
todennut asian käsittelyn viivästyneen.

12 §

Hyvityksen maksaminen

Hyvitys maksetaan asianosaiselle kuukau-
den kuluessa siitä, kun hyvitystä koskeva rat-
kaisu on tullut lainvoimaiseksi. Hyvityksen
maksaa Valtiokonttori.
Valtiokonttori perii Ahvenanmaan maa-

kunnalta, kunnalta, itsenäiseltä julkisoikeu-
delliselta laitokselta, muulta julkista hallinto-
tehtävää hoitavalta ja valituksen käsitelleeltä
muulta kuin 3 momentissa tarkoitetulta lauta-

kunnalta tätä kuultuaan tämän osuudeksi ar-
vioidun määrän maksetusta hyvityksestä ja
10 §:ssä tarkoitetuista kuluista, jos asian kä-
sittelyn on todettu viivästyneen tämän toi-
minnassa.
Valtiokonttori perii asianomaista ministe-

riötä kuultuaan tämän osuudeksi arvioidun
määrän maksetusta hyvityksestä ja 10 §:ssä
tarkoitetuista kuluista siltä ministeriöltä,
jonka toimialaan kuuluvassa tuomiois-
tuimessa tai viranomaisessa asian käsittelyn
on todettu viivästyneen, jos ministeriön osuu-
deksi hyvityksestä arvioidaan vähintään
3 000 euroa.
Kiellosta ulosmitata hyvitys ja hyvityksen

verovapaudesta säädetään erikseen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2013.
Tämän lain voimaan tullessa tuomiois-

tuimessa tai 2 §:n 1 momentissa tarkoitetussa
lautakunnassa vireillä olevassa asiassa sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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