
 
OIKEUSMINISTERIÖ   MÄÄRÄYS  1(3) 
PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Puhelin (09) 160 03   3.4.2002      OM 20/123/2002 
MÄÄRÄYSKOKOELMA 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Lautamieskustannusten suorittaminen  
 
 
Toimivalta Käräjäoikeuslain 12 § 
      
Voimassa  1.6.2002  lukien toistaiseksi 
 
Kumoaa Oikeusministeriön määräyksen lautamieskustannusten suorittamisesta 19.12.1997 no 

3985/161/97 
 
Vastaanottaja Käräjäoikeudet, hallinto-oikeudet, maksukeskukset, Suomen Lautamiesliitto SLL ry., 
 Suomen lautamiehet ry. 
________________________________________________________________________________ 
 
 Oikeusministeriö päätti vahvistaa  käräjäoikeuden lautamiehelle valtion varoista 

suoritettavien palkkioiden, korvausten ja päivärahojen osalta noudatettavaksi  seuraavaa: 
  
 
 1. Istuntopalkkio 
 
 Käräjäoikeuden istuntoon osallistumisesta suoritetaan palkkiota  istuntopäivän pituuden 

mukaan seuraavasti: 
 * 65 euroa, jos istunto kestää enintään 6 tuntia, 
 * 90 euroa, jos istunto kestää yli 6 tuntia, tai 
 * 115 euroa, jos istunto kestää yli 9 tuntia 
  
  
 2. Korvaus ansionmenetyksestä ja lautamiestoimen johdosta aiheutuneista 

kustannuksista 
 
 Lautamiehelle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita 

lautamiestoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai 
muusta vastaavasta syystä.  

 
 Korvausta ansionmenetyksestä suoritetaan vain, jos ansionmenetystä on todella tapahtunut. 

Ansionmenetyksen korvaamista vaadittaessa lautamiehen, joka on työ- tai muussa 
palvelussuhteessa,  on esitettävä työnantajansa todistus, josta käy ilmi, että lautamiestoimen 
hoitamiseen tai siihen liittyvään matkaan käytetty aika olisi ollut lautamiehen työaikaa ja että 
hänelle ei makseta sanotulta ajalta palkkaa.  

 
 Lautamies, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työ- tai muussa palvelussuhteessa tulee 

esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään.  
 
 Korvausta suoritetaan istuntoon ja siihen liittyvään matkaan käytetyltä kultakin alkavalta 

tunnilta, kuitenkin yhteensä enintään 8 tunnilta päivässä. Ansionmenetyksen suuruus on em. 
todistuksen tai selvityksen mukainen, kuitenkin enintään 18 euroa tunnilta.  
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 Korvausta muista kustannuksista, joita lautamiestoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, 

lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, suoritetaan sillä edellytyksellä, että 
kustannukset näytetään toteen maksukuitein ja että ne eivät  ole päällekkäisiä 
ansionmenetyskorvauksen kanssa. Mikäli lautamiehelle tulee korvattavaksi ansionmenetys, 
niin sijaisen palkkaamiskustannuksen laskuttaminen ei voi tulla kysymykseen. Lastenhoidon 
järjestämisestä ei voi myöskään laskuttaa se, jolla lapsi on  päivähoidossa ansiotyön tai muun 
syyn johdosta ja asianomainen lautamies saa ansionmenetyskorvausta.  Mikäli lapsenhoidon 
järjestämisestä aiheutuu normaalin päivähoidon ylittäviä kustannuksia, niin ne voidaan 
laskuttaa.  

  
 Ansionmenetys- ja muiden tässä kohdassa mainittujen kustannusten korvausten yhteinen 

enimmäismäärä on 180 euroa päivältä. Korvausmäärät tulee näyttää toteen em. todistuksilla 
ja tai selvityksillä.  

 
 Edellä mainittuja todistuksia tai selvityksiä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 9 

euroa tunnilta tai 72 euroa päivältä. Lautamiehen tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen 
vakuutus ansionmenetyksestä  ja aiheutuneista kustannuksista.  

  
 
 3. Matkakustannusten korvaaminen ja päiväraha 
 
 Lautamiehelle suoritetaan istuntopäivältä päivärahaa ja matkakustannusten korvausta  

noudattaen soveltuvin osin valtion matkustussääntöä ja sen soveltamisesta annettuja 
määräyksiä ja ohjeita. Lautamiestehtävän hoitamiseksi suoritettava matka on tällöin 
rinnastettava virkamatkaan.  

 
  
 4. Muita määräyksiä 
 
 Lautamiehelle, joka osallistuu käräjäoikeuden kutsusta, käräjäoikeudessa käsiteltäväksi 

tulevan asian valmisteluun, päätösneuvotteluun tai muuhun vastaavaan, voidaan suorittaa 
palkkiot ja korvaukset kuten istuntopäivältä.  

 
 Lautamiehen osallistumisesta käräjäoikeuden järjestämään tai hyväksymään koulutukseen tai 

muuhun tilaisuuteen voidaan suorittaa ansionmenetyksen korvausta, matkakustannusten 
korvausta ja päivärahaa käräjäoikeuden harkinnan mukaan.  

 
  
 5. Palkkioiden, korvausten ja päivärahojen maksatus 
 
 Käräjäoikeudessa pidetään  luetteloa lautamiesten osallistumisesta istuntoihin ja istuntojen 

kestosta. Palkkioiden perusteena olevat istuntotiedot kootaan käräjäoikeudessa 
kalenterikuukausittain. Lautamiehille maksettavien istuntopalkkioiden määrät siirretään  
käräjäoikeudessa yhdistelmälaskuun (liite 1).   

 
 Ansionmenetystä, sijaisen palkkaamista, lastenhoidon järjestämistä taikka muuta vastaavaa 

koskeva korvausvaatimus tulee tehdä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden aikana. 
Lautamies toimittaa vaatimuksensa oheista lomaketta (liite 2) taikka vastaavaa käyttäen 
käräjäoikeudessa näitä tehtäviä hoitamaan määrätylle virkamiehelle. 

 Tarkastettu ja hyväksytty korvauslasku jää käräjäoikeuteen säilytettäväksi. Käräjäoikeus siirtää 
hyväksymänsä korvausmäärät yhdistelmälaskuun (liite 1).  
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 Lautamiehille suoritettavia palkkioita, ansionmenetys- ja muita korvauksia koskevan 

yhdistelmälaskun käräjäoikeus toimittaa maksukeskukselle laskutettavaa kuukautta seuraavan 
toisen kuukauden 10 päivään mennessä. Esimerkiksi tammikuuta koskeva yhdistelmälasku 
toimitetaan maksukeskukselle maaliskuun 10 päivään mennessä. Istuntopalkkiot ja 
korvaukset maksetaan lautamiehen tilille maaliskuun viimeinen päivä.  

 
 Matkakustannusten ja päivärahan laskuttamiseksi lautamiehen tulee käyttää kirjallista 

matkalaskulomaketta (liite 3) tai vastaavaa. Lasku tulee toimittaa käräjäoikeudelle viimeistään 
matkaa seuraavan kalenterikuukauden aikana.  Tarkastettujen ja hyväksyttyjen matkalaskujen, 
jotka jäävät käräjäoikeuteen säilytettäviksi,  nojalla  käräjäoikeus laatii yhdistelmälaskun (liite 
4) ja toimittaa sen tarkastettuna ja hyväksyttynä  maksukeskukselle.  
Matkakustannuskorvaukset  ja päivärahat maksukeskus  maksaa lautamiehen tilille niin pian 
kuin se on mahdollista, kuitenkin viimeistään laskun saapumista seuraavan 
kalenterikuukauden aikana.  

  
 Käräjäoikeus voi hakemuksesta myöntää  luvan edellä mainittujen korvausten maksamiseen, 

vaikka niitä ei ole haettu mainittujen määräaikojen rajoissa, jos myöhästymiseen on erityinen 
hyväksyttävä syy, esimerkiksi sairaus.  

 
 Taloussäännössä annettuja määräyksiä,  mm. laskujen tarkastamisesta ja hyväksymisestä,  

tulee noudattaa myös lautamieskustannuksia koskevissa asioissa. Oikeusministeriön 
taloushallinto voi antaa lisäksi muita tarvittavia ohjeita tämän päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi sen toimialaan kuuluvissa asioissa, esimerkiksi laskujen ja niiden 
liitteiden säilyttämisestä, lomaketietojen täydentämisestä, merkitsemisestä ja yhdistämisestä.  

 
  
 6. Palkkioita ja korvauksia koskevan erimielisyyden ratkaiseminen 
 
 Laskua koskeva virhe voidaan  korjata hallintomenettelylain (598/1982) mukaisesti. 

Muutoksenhakumenettelystä säädetään käräjäoikeuslain 12 §:ssä. Lautamies joka katsoo, että 
hän ei ole saanut  palkkiota tai korvausta vahvistettujen perusteiden mukaisesti,  voi vaatia 
oikaisua asianomaisen käräjäoikeuden laamannilta. Oikaisuvaatimus on tehtävä vuoden 
kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana suorituksen olisi tullut tapahtua 
uhalla, että oikeus sanottuihin etuisuuksiin on menetetty. Laamannin oikaisuvaatimuksesta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa (568/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei voi valittaa. 

 
 
 
 Oikeusministeri  Johannes Koskinen 
 
 
 
 
 
 
 
 Hallitusneuvos  Ahti Penttinen 



YHDISTELMÄLASKU
Lautamiesten istuntopalkkiot, ansionmenetyskorvaukset ja muut korvaukset

Jakso

Muut korvaukset - 8370

Käräjäoikeuden nimi

Hyväksyjän allekirjoitus ja nimiselvennys

Henkilötunnus Istuntopalkkiot - 4402 Ansionmenetyskorvaus - 4400Nimi

Tarkastajan allekirjoitus ja nimiselvennys LIITE 1

OIKEUSMINISTERIÖ
Tällaiset ohjeet ovat avattavia/suljettavia ohjeita, jotka voidaan sulkea va- semman yläkulman laatikosta. Ohje voidaan avata klikkaamalla ohjeiko- nia. Ohjeikoni ei tulostu asiakirjaan, kun tulostusmääritysten valikossa (Print) kohdassa "Print Range" ei ole rastia ruudussa "Annotations".Siirry seuraavaan täyttökenttään mieluiten sarkainnäppäimellä (kenttien välillä voi liikkua myös siirtämällä kursoria hiirellä), edelliseen kenttään pääset painamalla vaihto- ja sarkainnäppäimiä. Rastin valintaruutuun saat painamalla Enter-näppäintä tai hiiren 1-painikketta. Rastin voi poistaa painamalla ruudun kohdalla hiiren painiketta. Täyttökenttään kirjoitettu teksti/ merkitty rasti (=kentän muutos) voidaan ennen seuraavaan täyttökenttään siirtymistä hyväksyä painamalla näppäimistön oikeassa laidassa numeronäppäinten vieressä olevaa Enter-näppäintä. Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla. Käytä lomakkeen omaa painiketta, kun lomake on valmis ja haluat tulostaa sen. Lomake voidaan tyhjentää "Tyhjennä lomake' -painikkeen avulla.



KORVAUSHAKEMUS
Ansionmenetys

VAKUUTUS ANSIONMENETYKSESTÄ JA/TAI MUISTA AIHEUTUNEISTA KUSTANNUKSISTA (HAKIJA TÄYTTÄÄ)

Henkilötunnus

Menomatka Paluumatka
h min h min

Nimi

Osoite

Käräjäoikeuden nimi

Osasto
Ansionmenetys
á €/h yhteensä €

Istunto
alkoi (klo) päättyi (klo)

Menetetty työaika
h min

Menetetty työ-
aika yhteensä

maksanut lapsenhoidosta korvausta seuraavasti:

HAKIJA TÄYTTÄÄ

Päivämäärä

Allekirjoitus

Vakuutan, että olen käräjäoikeuden lautamiestoimen hoitamisen vuoksi edellä mainittuina ajankohtina
menettänyt ansiota seuraavasti:

Ansionmenetys
yhteensä €

Lapsenhoidon korvaus €
maksanut sijaisen palkkausta seuraavasti:

Päiväys (paikka ja päivämäärä)

Menetetty työaika yhteensä Ansionmenetys €/h Sijaisen palkkaamisen korvaus €

TODISTUS ANSIONMENETYKSESTÄ (TYÖANTAJAN EDUSTAJA TÄYTTÄÄ)

Työantajan nimi ja y-tunnus

Todistan, että yllä mainittu palveluksessamme oleva henkilö on ollut käräjäoikeuden lautamiestehtävien hoitamisen vuoksi poissa työpaikaltaan
eikä hänelle ole sanotulta ajalta maksettu palkkaa.

Allekirjoitus

Ansionmenetys €/hPoissaolotunnit yht.

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Päiväys (paikka ja päivämäärä)

/ 200

Asiatarkastus

Hyväksyminen

Numerotarkastus

LIITE 2



MATKALASKU
Tositenumero

Määräyksen antaja

Laskun saapumispäivä

Matkamääräys tai matkan
peruste

Maksava viranomainen

Matkamääräys
laskun liitteenä

Laskun laatimispäivä

Nimi

Osoite

Laskuttaja

Matkan tarkoitus (merkitään, jos laskun liitteenä ei ole matkamääräystä)

Matka
alkoi - päättyi (klo)

Pankki ja tilinumero

MATKAN ERI VAIHEET JA TOIMITUKSET AIKAJÄRJESTYKSESSÄ
Lähtö- ja saapumispaikka, kulkuneuvo/Majoitus- ym. erit.korvaukset

ArvonlisäveroPäivämäärä Kpl à Korvaus

YHTEENSÄ

MAKSETTAVAA
Ennakko

Kilometrikorvaukset yhteensä
Matkakustannukset yhteensä

/ 200

Osapäiväraha
Kokopäiväraha

Asiatarkastus

ALV:t
yhteensä

Päivärahat yhteensä
Allekirjoitus

Hyväksyminen

Numerotarkastus

Ateriakorvaus

LIITE 3



YHDISTELMÄLASKU
Lautamiesten matkakorvaukset ja päivärahat

Jakso

Päiväraha/Ateriakorvaus - 8304

Käräjäoikeuden nimi

Hyväksyjän allekirjoitus ja nimiselvennys

Henkilötunnus Kilometrikorvaus - 8340 Kilometrikorvaus 1 snt - 8314Nimi

Tarkastajan allekirjoitus ja nimiselvennys

Matkaliput + majoitus - 8378

LIITE 4

OIKEUSMINISTERIÖ
Tällaiset ohjeet ovat avattavia/suljettavia ohjeita, jotka voidaan sulkea va- semman yläkulman laatikosta. Ohje voidaan avata klikkaamalla ohjeiko- nia. Ohjeikoni ei tulostu asiakirjaan, kun tulostusmääritysten valikossa (Print) kohdassa "Print Range" ei ole rastia ruudussa "Annotations".Siirry seuraavaan täyttökenttään mieluiten sarkainnäppäimellä (kenttien välillä voi liikkua myös siirtämällä kursoria hiirellä), edelliseen kenttään pääset painamalla vaihto- ja sarkainnäppäimiä. Rastin valintaruutuun saat painamalla Enter-näppäintä tai hiiren 1-painikketta. Rastin voi poistaa painamalla ruudun kohdalla hiiren painiketta. Täyttökenttään kirjoitettu teksti/ merkitty rasti (=kentän muutos) voidaan ennen seuraavaan täyttökenttään siirtymistä hyväksyä painamalla näppäimistön oikeassa laidassa numeronäppäinten vieressä olevaa Enter-näppäintä. Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla. Käytä lomakkeen omaa painiketta, kun lomake on valmis ja haluat tulostaa sen. Lomake voidaan tyhjentää "Tyhjennä lomake' -painikkeen avulla.
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