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Asia Kuitintarjoamisvelvollisuutta koskeva valitus

Valittaja Kosmikki Oy 
Asiamies: varatuomari Veli-Matti Aittoniemi 

Päätös josta valitetaan

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
29.5.2015 

Aluehallintovirasto oli 15.4.2015 määrännyt Kosmikki Oy:lle laiminlyönti-
maksun kuitintarjoamisvelvollisuudesta  käteiskaupassa annetun lain nojalla. 
Virasto oli tarkastuksessa 8.3.2015 havainnut, ettei yhtiö antanut anniskellusta 
juomasta kuittia siten kuin laissa on säädetty.

Aluehallintovirasto on 29.5.2015 hylännyt yhtiön oikaisuvaatimuksen.

Valitus 

Päätös on kumottava ja laiminlyöntimaksu poistettava.

Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa on säädetty harmaan ta-
louden torjumiseksi. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on lakia valmis-
teltaessa edellyttänyt, että kuitin tarjoamisen on riitettävä ilman että kuitti tu-
lostetaan ja ojennetaan. Viranomaiset ovat lain säätämisen jälkeen antaneet oh-
jeen, jonka mukaan kuitti on fyysisesti ojennettava asiakkaalle. Ohje menee 
lain tarkoitusta ja säännöstä pidemmälle, mikä on todettavissa myös lain esi-
töistä. Olennaista on, että kuitti laaditaan niin, että ostos kirjautuu kirjanpitoon. 
Alkoholilaissa ollut säännös kuitin antamisvelvollisuudesta kumottiin kuitin-
tarjoamisvelvollisuudesta annetulla lailla, eikä kumottua säännöstä voi käyttää 
perusteena tiukemmalle tulkinnalle. Muutoksen jälkeen anniskeluravintoloissa 
on siirrytty kuitin antamisesta kuitin tarjoamiseen.

Laiminlyöntimaksun perusteena olevassa tilanteessa tarjoilija löi ostoksen kas-
saan ja kysyi, haluaako asiakas kuitin. Kun asiakas ei vastannut, tarjoilija ky-
syi toisen kerran. Asiakkaan kieltäydyttyä tarjoilija ei tulostanut kuittia. Yhtiö 
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on selvittänyt, ettei kyseisessä ravintolassa (Cosmic Cafe) tulosteta kuittia au-
tomaattisesti, koska yhtiön tekemän mittauksen mukaan alle puoli prosenttia 
asiakkaista haluaa kuitin ostoksestaan. Asiakkaalle tarjotaan kuittia maksun 
yhteydessä ja se tulostetaan tarvittaessa. Kuittien automaattinen tulostaminen 
ja ojentaminen aiheuttaisi lisätyötä ja turhaa roskaa.

Asian käsittely ja selvittäminen 

Aluehallintovirasto on antanut lausunnon ja Kosmikki Oy vastaselityksen. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston päätöksen ja poistaa Kosmikki 
Oy:lle määrätyn laiminlyöntimaksun.

Ratkaisun perustelut

Tosiseikat ja ratkaistava oikeuskysymys 

Aluehallintovirasto oli 8.3.2015 havainnut, että Kosmikki Oy:n Cosmic Comic 
Cafe -nimisessä anniskelupaikassa oli myyty asiakkaalle juoma niin, ettei kas-
sakoneesta tulostunut asiakkaan kuittia. Myyntitoimintaa tarkkaillut tarkastaja 
ei ollut havainnut, että kuittia olisi tarjottu asiakkaalle. 

Yhtiön mukaan kuittia oli tarjottu asiakkaalle suullisesti. Koska asiakas ei ha-
lunnut kuittia, sitä ei tulostettu kassakoneesta. Aluehallintoviraston mukaan 
kuitti on laadittava ennen kuin sitä voi tarjota. Virasto on määrännyt yhtiölle 
laiminlyöntimaksun.

Hallinto-oikeudessa ratkaistavana oikeuskysymyksenä on se, voidaanko yh-
tiölle määrätä laiminlyöntimaksu sillä perusteella, ettei kuittia ole tulostettu 
kassakoneesta tilanteessa, jossa asiakas ei halunnut kuittia. 

Säännökset ja niiden valmisteluaineisto

Kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain (myöh. kuittilaki) 
4 §:n mukaan elinkeinonharjoittajan on tarjottava tavaran tai palvelun ostajalle 
maksusuorituksesta laadittu kuitti, jos maksu suoritetaan käteisellä rahalla tai 
siihen rinnastettavalla maksutavalla. Kuitti voidaan tarjota myös sähköisesti.

Kuittilain 6 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä elinkeinonharjoit-
tajan maksamaan laiminlyöntimaksun, jos toiminnassa on laiminlyöty 4 §:ssä 
säädetty kuitintarjoamisvelvollisuus.

Kuittilaki on tullut voimaan 1.1.2014. Laki on osa harmaan talouden ja talous-
rikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaa. Lakia koskevassa hallituksen esi-
tyksessä (HE 23/2013 vp) on todettu muun muassa, että käteiskaupassa keski-
määräisen ostoksen arvo on alhainen, joten asiakkaalla itsellään ei välttämättä 
ole tarvetta pyytää kuittia. Toisaalta juuri tällaisissa tilanteissa harmaan talou-
den torjumiseksi asiakkaan mahdollisuudella havaita ohimyyntiä ja mahdolli-
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suudella valita luotettava ja lakisääteiset velvoitteensa hoitava yritys on suuri 
merkitys. Esityksen mukaan kuitintarjoamisvelvollisuus olisi yleinen eli se 
koskisi lähtökohtaisesti kaikkia toimialoja. Myös alkoholin anniskelusta tarjot-
taisiin kuitti tämän lain nojalla, koska anniskelua koskeva erityinen kuitinanto-
velvollisuus ei erityisesti vaikuta alkoholin yksilölle tai yhteiskunnalle aiheut-
tamiin haittoihin, eikä siten ole olemassa sellaisia painavia syitä, joiden vuoksi 
alkoholijuomien kuitinantovelvollisuudesta tulisi edelleen säätää alkoholilain-
säädännössä.

Hallituksen esityksen 4 §:n perustelujen mukaan pykälässä säädettäisiin siitä, 
että myyjällä olisi velvollisuus laatia käteiskaupassa maksusuorituksesta kuitti 
ja tarjota kuittia asiakkaalle. Koska asiakkaalla ei olisi velvollisuutta ottaa 
kuittia vastaan, riittävää olisi, että kuittia tarjotaan asiakkaalle sen jälkeen, kun 
maksu ostoksesta on merkitty kirjanpitoa varten. Kuitin voisi tulostaa maksu-
korttipäätteeltä tai kassakoneesta tai kirjoittaa käsin. Kuitin voisi tarjota myös 
sähköisessä muodossa.

Perustuslakivaliokunta on esityksestä antamassaan lausunnossa (PeVL 
14/2013 vp) todennut, että kuitintarjoamisvelvollisuus on perusteltu harmaan 
talouden torjuntaan liittyvän painavan yhteiskunnallisen intressin toteuttami-
seksi, eikä se olennaisesti rajoita elinkeinonharjoittajan perustuslain 18 §:n 1 
momenttiin perustuvaa elinkeinovapautta. Esitetty sääntely on pääosin myös 
riittävän täsmällistä ja tarkkarajaista. Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt 
tästä näkökulmasta kuitenkin huomiota siihen, että esitetyn 4 §:n 1 momentin 
sanamuodosta käy vain välillisesti ilmi tavaran tai palvelun myyjän velvolli-
suus laatia maksusuorituksesta kuitti. Valiokunta on todennut, että jos säänte-
lyn tarkoituksena on velvoittaa elinkeinonharjoittaja laatimaan kuitti myös esi-
merkiksi niissä tilanteissa, joissa asiakas ei halua sitä vastaanottaa, tulisi tämän 
käydä selkeämmin ilmi säännöksen sanamuodosta. 

Perustuslakivaliokunta on laiminlyöntimaksua koskevalta osalta todennut, että 
vaikka perustuslain 8 §:n rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen täsmällisyys-
vaatimus ei sellaisenaan kohdistu hallinnollisten seuraamusten sääntelyyn, ei 
tarkkuuden yleistä vaatimusta kuitenkaan voida tällaisen sääntelyn yhteydessä 
sivuuttaa. Valiokunnan mukaan myös tästä näkökulmasta on tärkeää, että laki-
ehdotuksen 4 §:ää täsmennetään siten, että siitä ilmenee yksiselitteisesti, kos-
keeko velvollisuus yksinomaan velvollisuutta tarjota kuitti vai myös velvolli-
suutta laatia kuitti.

Talousvaliokunta ei ole mietinnössään (TaVM 16/2013 vp) käsitellyt 4 §:ää, 
joten se on säädetty hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallinto-oikeuden päätelmät

Kuittilain säännöksen tekstistä ei yksiselitteisesti ilmene, että tarkoituksena on 
ollut velvoittaa elinkeinonharjoittaja tulostamaan asiakkaan kuitti riippumatta 
siitä, haluaako asiakas ottaa kuitin vastaan, eikä tämä ilmene myöskään halli-
tuksen esityksestä. Lisäksi laissa on säädetty mahdollisuus tarjota kuitti myös 
sähköisesti. Tämä viittaa siihen, ettei kuittia ole välttämätöntä tulostaa ennen 
kuin asiakkaalta on kysytty, haluaako hän kuitin ja missä muodossa. 

Niin kuin perustuslakivaliokunta on todennut, sekä elinkeinonharjoittajalle 
asetettava velvollisuus että hallinnollisen seuraamuksen määrääminen edellyt-
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tää täsmällistä ja tarkkarajaista säännöstä. Kun kuittilain 4 §:stä ei selvästi il-
mene, että kuitti olisi tulostettava ennen kuin sitä tarjotaan asiakkaalle, alue-
hallintovirasto ei ole voinut määrätä Kosmikki Oy:lle laiminlyöntimaksua sillä 
perusteella, ettei kuittia ollut tulostettu. 

Sovelletut oikeusohjeet

Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa 4 § 1 mom ja 6 §

Muutoksenhaku

Kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 7 §:n mukaan tä-
hän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä (Hallintovalitus, valituslupa).

Asian ratkaisijat

Pirjo Marela
hallinto-oikeustuomari
esittelijä

Ulla Partanen
hallinto-oikeustuomari

Tom Almenoksa
hallinto-oikeustuomari

Toimituskirjan oikeaksi todistaa

Essi Lahti
lainkäyttösihteeri
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