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Oikeusministeriön asetus
tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 

maksuista vuosina 2019–2021

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain
(150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tuomioistuimen, haastemiehen, syyttäjälaitoksen sekä oi-
keusapu- ja edunvalvontapiirin suoritteista perittävistä maksuista ja erillisten kustannus-
ten korvaamisesta, siltä osin kuin niistä ei säädetä muualla laissa tai asetuksessa.

Haastemieslain (505/1986) 6§:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tiedoksian-
toon oikeutettujen virkamiesten suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan, mitä haas-
temiesten suoritteista säädetään.

2 §

Haastemiehen suorittama tiedoksianto

Haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta siitä annettavine todistuksineen peritään
maksua 80 euroa. Tiedoksiantoyrityksestä peritään samansuuruinen maksu.

Maksua ei peritä, jos tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta.
Poliisilta ei peritä maksua haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta.

3 §

Tiedoksianto ulkomaille

Asiakirjan toimittamisesta ulkomailla tiedoksi annettavaksi peritään maksua 80 euroa.
Maksua ei peritä, jos tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta.

4 §

Todistusmaksut

Tilauksesta annettavasta todistuksesta peritään todistusmaksua 31 euroa. Todistusmak-
su ei sisällä mahdollisesta jäljennöksestä perittävää maksua.

Todistusmaksua ei kuitenkaan peritä:
1) todistuksesta, joka kirjoitetaan ilman pyyntöä asiakkaalle annettavaan asiakirjaan;
2) todistuksesta, jonka viranomainen julkisena kaupanvahvistajana merkitsee kiinteis-

tön luovuttamisesta tehtyihin asiakirjoihin;
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3) todistuksesta, jonka tuomari antaa asianomaiselle puhevallan varaamista varten;
4) todistuksesta, joka annetaan maksutta käsiteltäväksi säädetyssä asiassa.

5 §

Otemaksut ja jäljennösmaksut

Viranomaisen arkistossa säilytettävästä asiakirjasta tilauksesta valmistettavista otteista
ja jäljennöksistä peritään maksu seuraavasti:

1) tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta oikeaksi todistettavasta
otteesta tai jäljennöksestä peritään ote- tai jäljennösmaksuna 2,50 euroa sivulta, asiakirjan
oikeaksi todistamattomasta A4-kokoa olevasta jäljennöksestä peritään 0,60 euroa sivulta
ja A3-kokoa olevasta jäljennöksestä 1,20 euroa sivulta; asianosaiselta perittävä ote- tai jäl-
jennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 89 euroa asiakirjalta;

2) salassa pidettävien kohtien poistamista erityistä vaivaa edellyttävällä tavalla tai mui-
ta vastaavia erityisiä toimenpiteitä vaativan asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta
otteesta tai jäljennöksestä peritään 3,60 euroa sivulta; asianosaiselta perittävä ote- tai jäl-
jennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 186 euroa asiakirjalta.

Tilauksesta valmistetusta otteesta tai jäljennöksestä peritään maksua aina vähintään
10 euroa tilausta kohti.

Skannaamista edellyttävän asiakirjan toimittamisesta sähköpostitse ja telekopiona toi-
mitettavasta jäljennöksestä peritään 1 ja 2 momenttien mukainen maksu. Edellä mainituil-
la tavoilla toimitettavasta todistusjäljennöksestä peritään kuitenkin maksu kuten todistuk-
sesta.

Sähköisesti talletetun asiakirjan lähettämisestä maksutta säädetään viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 1 ja 2 momenteissa.

6 §

Vapautukset ote- ja jäljennösmaksun suorittamisesta

Edellä 5§:ssä säädettyä maksua ei peritä asiakirjasta, joka annetaan asianosaiselle il-
man tilausta.

Maksua ei myöskään peritä seuraavista asiakirjoista:
1) toimituskirja virallisen syyttäjän ajamassa rikosasiassa asianomistajalle;
2) jäljennös suullisen valmistelun tai pääkäsittelyn pöytäkirjasta kantajalle riita-asiassa

ja hakijalle hakemusasiassa;
3) erillinen määräys tai muu vastaava asiaan liittyvä toimituskirja uskotulle miehelle

tai konkurssipesän pesänhoitajalle;
4) nimikirjanote virkakäyttöä varten;
5) saneerausmenettelyä koskevassa asiassa hakemuksen liitteistä toimitettavat jäljen-

nökset asianosaiselle, jolle tuomioistuin on varannut tilaisuuden lausunnon antamiseen;
6) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen (58/1993) 5§:ssä tarkoitettu

jäljennös;
7) sakon muuntorangaistusta koskevassa asiassa annettava toimituskirja asianosaisel-

le;
8) kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä käsiteltävässä asiassa tarvittava

asiakirja ulkoministeriölle;
9) rikosvahinkojen korvaamista valtion varoista koskevassa asiassa tarvittava asiakirja

Valtiokonttorille;
10) asiakirja, jonka maksuttomuudesta säädetään muualla laissa tai asetuksessa.
Maksu voidaan jättää perimättä korkeakoululta, jos jäljennös toimitetaan tieteellisiä tut-

kimustarpeita varten.
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7 §

Valat ja vakuutukset

Valan tai vakuutuksen vastaanottamisesta siitä annettavine todistuksineen peritään
100 euroa, lukuun ottamatta tuomarinvakuutusta sekä tuomioistuimen virkamiehen tuo-
marinvakuutusta vastaavaa vakuutusta.

8 §

Kuuluttamiskustannukset ja eräät muut kustannukset

Kuuluttamisesta virallisessa lehdessä tai muussa lehdessä peritään jokaiselta käsittely-
maksun suorittamiseen velvolliselta kuuluttamiskustannusten korvauksena 175 euroa.

Jos asianosainen on laiminlyönyt velvollisuudekseen säädetyn jäljennöksen antamisen
viranomaiselle, se valmistetaan hänen kustannuksellaan. Tällöin peritään jäljennösmak-
sua 5§:ssä säädetyn määräisenä.

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhoitteesta taikka tallenteesta peritään ti-
laajalta nauha- tai tallennekustannusten lisäksi toimituskustannuksena 28 euroa. Jos nau-
han tai tallenteen toimittaminen edellyttää työtä yli kaksi tuntia, toimituskustannuksena
peritään lisäksi kahden tunnin ylittävältä kultakin täydeltä tunnilta 23 euroa, kuitenkin
enintään 565 euroa.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34§:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta perittävän maksun määrää aiheutuneita kustannuk-
sia vastaavaksi tiedon hakenut viranomainen.

9 §

Muut maksulliset suoritteet

Suoritteita, jotka viranomainen hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n
mukaisesti, ovat julkaisut, asiantuntijapalvelut ja tilavuokrat.

10 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2021.

Suoritteesta, jonka maksuperuste on syntynyt ennen tämän asetuksen voimaantuloa, pe-
ritään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista vuosina 2016–2018 annetussa asetuksessa (1558/2015) säädetty maksu.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Oikeusministeri Antti Häkkänen

Hallitusneuvos Merja Muilu
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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