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Valtioneuvoston asetus

619/2013

valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään
valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain (666/1972) 7 ja 19 §:n
nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 439/2013:

Korvausmäärät

1 §
Tässä asetuksessa säädetään tuomioistui-

meen saapuneelle todistajalle, asianomista-
jalle, hänen lailliselle edustajalleen ja heidän
saattajalleen matka- ja toimeentulokustan-
nuksista sekä taloudellisesta menetyksestä
valtion varoista maksettavien korvausten
määristä.

2 §
Korvauksia määrättäessä matkan katsotaan

alkavan silloin, kun korvaukseen oikeutettu
lähtee oleskelupaikastaan ja viivytyksettä
saapuu kuulemiseen ja päättyvän silloin, kun
hän saapuu tai olisi voinut kuulemisensa pää-
tyttyä viivytyksettä saapua oleskelupaik-
kaansa.

3 §
Matkakustannusten korvauksena suorite-

taan määrä, joka vastaa kustannuksia yhdestä
paikasta alimmassa luokassa lyhintä tietä ja
halvinta matkustustapaa käyttäen. Jos rauta-
tiematkalla joudutaan käyttämään makuuvau-
nupaikkaa tai maksullista istumapaikkaa
taikka laivamatkalla hyttipaikkaa, myös siitä
aiheutuva maksu korvataan.

Muutakin kuin lyhintä tietä ja halvinta
matkustustapaa käyttäen aiheutuneet matka-
kustannukset korvataan, jos niistä sekä toi-

meentulokustannuksista ja taloudellisesta me-
netyksestä maksettavien korvausten yhteis-
määrä muodostuu valtiolle edullisimmaksi.
Matkakustannusten korvauksena voidaan täl-
löin kuitenkin suorittaa enintään se määrä,
joka valtion virkamiehelle suoritettaisiin vas-
taavasta virkamatkasta.

4 §
Toimeentulokustannusten korvauksena

suoritettava päiväraha maksetaan jokaiselta
matkan alkamisesta lasketulta vuorokaudelta,
joka kokonaan tai osaksi on käytetty mat-
kaan. Majoittumiskorvaus maksetaan jokai-
sesta muualla kuin kulkuneuvossa matkan ai-
kana tapahtuneesta aiheellisesta majoittumi-
sesta.

5 §
Päiväraha matkavuorokaudelta on valtion

virkamiehille maksettavan kokopäivärahan
suuruinen ja, jos matka matkavuorokauden
aikana kestää enintään 8 tuntia, osapäivära-
han suuruinen.

6 §
Majoittumiskorvausta suoritetaan se

määrä, jonka korvaukseen oikeutettu osoittaa
uskottavasti maksaneensa tai joutuvansa
maksamaan majoittumisestaan matkan ai-
kana, kuitenkin enintään korvaus, joka val-



tion virkamiehelle suoritettaisiin valtion vir-
kaehtosopimuksen mukaan.

7 §
Taloudellisesta menetyksestä suoritettavan

korvauksen enimmäismäärä on 80 euroa vuo-
rokaudelta.

Korvausten maksaminen

8 §
Todistelukustannusten korvaus maksetaan

tilisiirtona tai maksuosoituksena. Tuomiois-
tuimessa läsnä olevalle maksu voidaan erityi-
sestä syystä suorittaa käteisenä rahana.

Ennakkomaksut

9 §
Pyyntö saada ennakolta korvaus matka- ja

toimeentulokustannuksista tuomioistuimeen
tehtävää matkaa varten voidaan tehdä suulli-
sesti tai kirjallisesti.

10 §
Oikeusministeriö vahvistaa kaavan, jonka

mukaisesti päätös ennakosta tehdään kol-

mena kappaleena. Yksi päätöskappale toimi-
tetaan tuomioistuimelle, yksi annetaan ennak-
koa saavalle ja yksi jää ennakon myöntäjälle.

11 §
Ennakkomaksu suoritetaan tilisiirtona tai

maksuosoituksena taikka, jos ennakko ei tällä
tavoin olisi ajoissa pyytäjän käytettävissä, kä-
teisenä rahana.

12 §
Ennakon saajalle on tehtävä ennakon mak-

samisen yhteydessä selkoa siitä, että saatu
maksu tai osa siitä on suoritettava takaisin
valtiolle, jos saaja ei täytä sitä tehtävää, jota
varten ennakko on myönnetty. Hänelle on
myös annettava menettelyohjeet sen varalta,
että tehtävä jää täyttämättä laillisen esteen
takia tai muusta syystä tai että sen täyttämi-
nen keskeytyy.

Voimaantulo

13 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syys-

kuuta 2013.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2013

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri Satu-Maaria Natunen

2 619/2013

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


