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Valtioneuvoston asetus

1057/2013

tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-
viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tuomioistuimen, haastemiehen, kihlakun-
nansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän suorit-
teista peritään valtiolle hakemusmaksuja, toi-
mitusmaksuja ja toimituskirjamaksuja sekä
erillisten kustannusten korvausta tämän ase-
tuksen mukaan, jollei laissa tai tässä asetuk-
sessa toisin säädetä.

Haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tiedok-
siantoon oikeutettujen virkamiesten suorit-
teista peritään maksuja siten kuin haastemies-
ten suoritteista säädetään.

2 §

Kokonaiskustannusten laskeminen

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallinto-
viranomaisten suoritteista perittävistä mak-

suista annetun lain (701/1993) 4 §:n mukaiset
kokonaiskustannukset lasketaan valtion mak-
superusteasetuksessa (211/1992) säädetyllä
tavalla.

2 luku

Hakemusmaksut ja toimitusmaksut

3 §

Käräjäoikeus

Hakemusasian käsittelystä käräjäoikeuden
kansliassa tai istunnossa peritään hakemus-
maksuja tämän pykälän mukaisesti.

Hakemuksesta vireille tulevan asian käsit-
telystä peritään 100 euroa, jollei jäljempänä
toisin säädetä. Jos asia riitaisena siirretään
istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-
asiassa.

Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden
käsittelystä peritään seuraavat hakemusmak-
sut:

1) avioero:
a) 100 euroa;



b) jos asia siirretään istuntokäsittelyyn,
maksu peritään kuten riita-asiassa;

c) asian jatkokäsittely harkinta-ajan jäl-
keen 60 euroa;

2) tuomioistuinsovittelu:
a) jos sovittelua ei aloiteta, 53 euroa;
b) jos sovittelu aloitetaan, 122 euroa;
c) maksua ei peritä, jos sovittelua pyyde-

tään oikeudenkäynnissä vireillä olevassa asi-
assa, jossa sovittelun loputtua peritään lopul-
lisen ratkaisun vaiheen mukainen oikeuden-
käyntimaksu, kuitenkin vähintään 122 euroa;
vahvistettuun sovintoon päättyvässä asiassa
peritään lopullisen ratkaisun vaiheesta riippu-
matta 122 euroa;

3) konkurssi:
a) konkurssiin asettamista koskevassa asi-

assa hakijalta peritään 150 euroa, jollei velal-
lista aseteta konkurssiin;

b) konkurssiin asettamisesta peritään kon-
kurssipesältä 300 euroa;

c) jakoluettelon vahvistamiseen päätty-
västä konkurssiasiasta 360 euroa;

d) muusta kuin jakoluettelon vahvistami-
seen päättyvästä konkurssiasiasta peritään
150 euroa, maksua ei kuitenkaan peritä, jos
konkurssi jatkuu julkisselvityksenä;

e) erikseen hakemuksesta käsiteltävästä
muusta konkurssilakiin (120/2004) perustu-
vasta asiasta peritään hakijalta 150 euroa;
maksua ei kuitenkaan peritä asiassa, joka
koskee turvaamistoimen tai pakkokeinon
määräämistä, pesäluettelon vahvistamista tai
muuta velallisen velvollisuutta, jälkivalvon-
taa taikka vahvistetun jakoluettelon oikaise-
mista tai muuttamista;

f) riitautettua saatavaa koskevan asian kä-
sittelystä, jos asia siirretään riitaisena istunto-
käsittelyyn, peritään maksu riitauttajalta ku-
ten riita-asiassa;

4) saneerausmenettely:
a) asia, jossa saneerausmenettelyä ei pää-

tetä aloittaa, 150 euroa;
b) asia, jossa saneerausmenettely pääte-

tään aloittaa, 660 euroa;
c) erikseen hakemuksesta käsiteltävä sa-

neerausmenettelyyn liittyvä muu asia 150 eu-
roa;

5) sulautumisasia 290 euroa.
Maksutta käsitellään seuraavat hakemus-

asiat:

1) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta kos-
kevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun
lain (619/1996) mukainen asia;

2) pakkokeinolain (806/2011) mukainen
asia;

3) tuomioistuimen omasta aloitteesta tai
toisen viranomaisen ilmoituksesta käsitte-
lemä asia.

4 §

Haastemies

Haastemiehen suorittamasta tiedoksian-
nosta siitä annettavine todistuksineen peri-
tään toimitusmaksua 60 euroa. Tiedoksianto-
yrityksestä peritään samansuuruinen maksu.

Maksua ei peritä silloin, kun tuomioistuin
huolehtii tiedoksiannosta.

5 §

Tiedoksianto ulkomaille

Asiakirjan toimittamisesta ulkomailla tie-
doksi annettavaksi peritään toimitusmaksua
60 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä tuo-
mioistuimessa käsiteltävässä asiassa, jossa
peritään oikeudenkäyntimaksu tai hakemus-
maksu.

Tiedoksiannosta ulkomailla aiheutuneet
erilliset kustannukset peritään siten kuin
11 §:ssä säädetään.

6 §

Hovioikeus

Hakemusasian käsittelystä hovioikeudessa
peritään hakemusmaksua 100 euroa.

Maksua ei peritä varatuomarin arvonimen
myöntämistä koskevan asian käsittelystä.

Maksua ei peritä oikeudenkäyntiasiaan liit-
tyvästä sovittelusta.

7 §

Markkinaoikeus

Hakemusasian käsittelystä markkinaoikeu-
dessa peritään hakemusmaksua 100 euroa.
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3 luku

Toimituskirjamaksut

8 §

Todistusmaksut

Tilauksesta annettavasta todistuksesta peri-
tään todistusmaksua 22 euroa.

Todistuksesta, joka kirjoitetaan ilman
pyyntöä asiakkaalle annettavaan asiakirjaan,
ei peritä todistusmaksua.

Todistuksesta, jonka viranomainen julki-
sena kaupanvahvistajana merkitsee kiinteis-
tön luovuttamisesta tehtyihin asiakirjoihin, ei
peritä edellä säädettyä todistusmaksua.

Todistus, jonka tuomari antaa asianomai-
selle puhevallan varaamista varten, on mak-
suton.

Maksua ei peritä todistuksesta, joka anne-
taan maksutta käsiteltäväksi säädetyssä asi-
assa.

9 §

Otemaksut ja jäljennösmaksut

Pöytäkirjasta tai muusta viranomaisen ar-
kistossa säilytettävästä asiakirjasta tilauksesta
valmistettavista otteista ja jäljennöksistä peri-
tään maksu seuraavasti:

1) tavanomaisen asiakirjapyynnön perus-
teella valmistettavasta oikeaksi todistetta-
vasta otteesta tai jäljennöksestä peritään ote-
tai jäljennösmaksuna 2,40 euroa sivulta, asia-
kirjan oikeaksi todistamattomasta A4-kokoa
olevasta jäljennöksestä peritään 0,60 euroa
sivulta ja A3-kokoa olevasta jäljennöksestä
1,20 euroa sivulta; asianosaiselta perittävä
ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla
suurempi kuin 86 euroa asiakirjalta;

2) salassa pidettävien kohtien poistamista
erityistä vaivaa edellyttävällä tavalla tai
muita vastaavia erityisiä toimenpiteitä vaati-
van asiakirjapyynnön perusteella valmistetta-
vasta otteesta tai jäljennöksestä peritään 3,50
euroa sivulta; asianosaiselta perittävä ote- tai
jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suu-
rempi kuin 180 euroa asiakirjalta.

Telekopiona toimitettavasta jäljennöksestä
peritään 1 momentin mukainen maksu. Tele-

kopiona toimitettavasta todistusjäljennök-
sestä peritään kuitenkin maksu kuten todis-
tuksesta.

Postitse tai telekopiona toimitettavasta ot-
teesta, jäljennöksestä tai todistuksesta peri-
tään maksua vähintään 8 euroa.

Skannaamista edellyttävän asiakirjan toi-
mittamisesta sähköpostitse peritään maksu
kuten telekopiona toimitettavasta asiakirjasta.

10 §

Vapautukset ote- ja jäljennösmaksun
suorittamisesta

Edellä 9 §:ssä säädettyä maksua ei peritä
asiakirjasta, joka annetaan asianosaiselle il-
man tilausta.

Maksua ei myöskään peritä seuraavista
asiakirjoista:

1) toimituskirja virallisen syyttäjän aja-
massa rikosasiassa asianomistajalle;

2) jäljennös suullisen valmistelun tai pää-
käsittelyn pöytäkirjasta kantajalle riita-asi-
assa ja hakijalle hakemusasiassa;

3) erillinen määräys tai muu vastaava asi-
aan liittyvä toimituskirja uskotulle miehelle
tai toimitsijamiehelle;

4) nimikirjanote virkakäyttöä varten;
5) saneerausmenettelyä koskevassa asi-

assa hakemuksen liitteistä toimitettavat jäl-
jennökset asianosaiselle, jolle tuomioistuin
on varannut tilaisuuden lausunnon antami-
seen;

6) yksityishenkilön velkajärjestelystä an-
netun asetuksen (58/1993) 5 §:ssä tarkoitettu
jäljennös;

7) sakon muuntorangaistusta koskevassa
asiassa annettava toimituskirja asianosaiselle;

8) kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkin-
taelimessä käsiteltävässä asiassa tarvittava
asiakirja ulkoasiainministeriölle;

9) rikosvahinkojen korvaamista valtion
varoista koskevassa asiassa tarvittava asiakir-
ja Valtiokonttorille;

10) asiakirja, jonka maksuttomuudesta
säädetään muualla laissa tai asetuksessa.

Maksu voidaan jättää perimättä korkea-
koululta, jos jäljennös toimitetaan tieteellisiä
tutkimustarpeita varten.
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4 luku

Erilliset kustannukset

11 §

Kuuluttamiskustannukset ja eräät muut
kustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen
lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisälty-
vät suoritteesta perittävään maksuun 3 §:n 3
momentin 3 kohdan b alakohdassa sekä 4 ja 5
kohdassa mainituissa asioissa. Maksuun eivät
kuitenkaan sisälly väliaikaisesta kiellosta
kuuluttamisesta aiheutuvat kustannukset sa-
neerausmenettelyä koskevassa asiassa.
Muissa maksullisissa asioissa peritään viralli-
sessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneet
kustannukset erikseen täysimääräisinä. Kuu-
luttamisesta muissa lehdissä peritään jokai-
selta käsittelymaksun suorittamiseen velvolli-
selta kuuluttamiskustannusten korvauksena
77 euroa.

Jos asianosainen on laiminlyönyt velvolli-
suudekseen säädetyn jäljennöksen antamisen
viranomaiselle, ne valmistetaan hänen kus-
tannuksellaan. Tällöin peritään jäljennösmak-
sua 9 §:ssä säädetyn määräisenä.

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuva-
nauhoitteesta taikka tallenteesta peritään ti-
laajalta nauha- tai tallennekustannusten li-
säksi toimituskustannuksena 27 euroa. Jos
nauhan tai tallenteen toimittaminen edellyttää
työtä yli kaksi tuntia, toimituskustannuksena
peritään lisäksi kahden tunnin ylittävältä kul-
takin täydeltä tunnilta 22 euroa, kuitenkin
enintään 547 euroa.

Korvauksena erityisistä tiedoksiantokus-
tannuksista ulkomailla peritään:

1) ulkoasiainhallinnon tiedoksiannosta ul-
komailla laskuttama maksu sekä siihen liitty-
vien erillisten kustannusten korvaus täysi-
määräisesti; ja

2) ulkomailla tiedoksiantotoimintaa hoita-
van viranomaisen, virkamiehen tai toimihen-
kilön tehtävän hoitamisesta laskuttama palk-
kio ja kustannukset täysimääräisesti.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta perittä-

vän maksun määrää aiheutuneita kustannuk-
sia vastaavaksi tiedon hakenut viranomainen.

5 luku

Erinäiset säännökset

12 §

Maksun perintä

Maksuvelvollisen suoritettavaksi määrätty
maksu peritään toimituskirjaa tai muuta asia-
kirjaa luovutettaessa, postiennakolla tai erilli-
sellä laskulla. Jos asia, josta on säädetty pe-
rittäväksi vain yksi maksu, siirretään välitoi-
menpidettä varten toiseen käsittelytilaisuu-
teen, maksu voidaan periä ensimmäisen kä-
sittelykerran jälkeen.

Tuomioistuinsovittelussa käsiteltävästä
asiasta maksu peritään sovittelun aloittamista
koskevaan pyyntöön annetun ratkaisun yh-
teydessä.

Maksua laskulla perittäessä ei eräpäivää
saa määrätä aikaisemmaksi kuin kolmen vii-
kon eikä myöhäisemmäksi kuin kuuden vii-
kon päähän siitä päivästä, jona lasku anne-
taan asiakkaalle tai postin kuljetettavaksi.

Maksuvelvollinen voi suorittaa maksun
myös etukäteen, jos viranomainen tämän hy-
väksyy.

Viranomaisen on maksun perinnässä otet-
tava huomioon perimisestä valtiolle aiheutu-
vat kustannukset ja perimisen todennäköinen
onnistuminen. Viranomainen voi valtion ko-
konaisedun huomioon ottaen luopua vähäisen
maksun perimisestä.

13 §

Viivästysseuraamukset

Jos maksuvelvollinen ei suorita hänen
maksettavakseen määrättyä maksua määrä-
ajassa tai jättää postiennakon lunastamatta,
häneltä voidaan periä viivästysmaksuna 13
euroa suoritteelta.

14 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2014.
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Tällä asetuksella kumotaan tuomioistuin-
ten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annettu val-
tioneuvoston asetus (1214/2010).

Suoritteesta, jonka maksuperuste on synty-
nyt ennen tämän asetuksen voimaantuloa, pe-
ritään 2 momentissa tarkoitetussa asetuksessa
säädetty maksu.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri Satu-Maaria Natunen
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