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Valtioneuvoston asetus
oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun valtioneu-

voston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun

valtioneuvoston asetuksen (862/2004) 1–5 § seuraavasti:

1 §
Lääkäri, joka on toimittanut täydellisen oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen, saa

ruumiinavauksesta, siinä laaditusta lausunnosta ja pöytäkirjasta palkkiona yhteensä 265
euroa.

Ulkonaisesta ruumiintarkastuksesta, joka on suoritettu viranomaisen määräyksestä tai
pyynnöstä, lääkäri saa palkkiona tarkastuksesta ja lausunnosta yhteensä 31 euroa. Ulko-
naisen ruumiintarkastuksen yhteydessä suoritetusta verinäytteen ottamisesta vainajan tun-
nistamista tai oikeuskemiallista selvitystä varten sekä toimenpiteen suorittamisesta annet-
tavasta todistuksesta palkkio on yhteensä 16 euroa.

2 §
Elävän henkilön kliinisestä tutkimuksesta, joka on suoritettu viranomaisen määräykses-

tä tai pyynnöstä, lääkäri saa palkkiona tutkimuksesta ja lausunnosta yhteensä 32 euroa. Jos
tällainen lausunto annetaan aikaisemmin suoritetun tutkimuksen tai sairauskertomuksen
perusteella, palkkio on 20 euroa.

Jos 1 momentissa tarkoitettuun tutkimukseen liittyy näytteiden ottaminen taikka oi-
keuskemiallinen tai mikroskooppinen tutkimus, lääkäri saa esittämiensä laskujen perus-
teella korvauksen myös täten hänelle aiheutuneista kuluista.

Lääkäri saa oikeuslääketieteellisestä päihdetutkimuksesta ja siitä antamastaan lausun-
nosta palkkiota yhteensä 39 euroa. Lääkärille tai muulle terveydenhuoltohenkilöstöön
kuuluvalle maksettava palkkio verinäytteen ottamisesta alkoholipitoisuuden määrittämi-
seksi ja toimenpiteen suorittamisesta annetusta todistuksesta on yhteensä 8 euroa.

Jos 1 tai 3 momentissa tarkoitettu tutkimus suoritetaan yliopiston oikeuslääketieteen
yksikössä, lääkäri saa tutkimusta tai näytteenottoa varten tapahtuneesta käynnistä sekä sii-
hen liittyvästä verinäytteen otosta, tutkimuksesta ja lausunnosta palkkiona yhteensä 39 eu-
roa.

Lääkäri saa seuraavista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista palkkiota yh-
teensä:

1) 20 euroa peräsuolen tähystyksestä;
2) 8 euroa hius-, karva-, kynsi-, tahra- tai eritenäytteen ottamisesta;
3) 37 euroa spermanäytteen mikroskooppisesta tutkimuksesta ja 12 euroa kunkin seu-

raavan näytteen tutkimuksesta, jos samaan lähetykseen kuuluu useamman näytteen tutki-
minen.
1



133/2020  
3 §
Lääkäri, joka ei ole suorittanut 1 §:ssä tarkoitettua ruumiinavausta tai -tarkastusta taik-

ka 2 §:ssä tarkoitettua tutkimusta, saa, jos ne eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, seuraa-
vista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista palkkioita yhteensä:

1) 25 euroa yhden elimen mikroskooppisesta tutkimuksesta ja 8 euroa kunkin seuraa-
van näytteen tutkimuksesta, jos samaan lähetykseen kuuluu useamman näytteen tutkimi-
nen;

2) 8 euroa näytteen ottamisesta sperma-analyysiä varten;
3) 25 euroa sperma- ja veritahran tutkimuksesta;
4) 37 euroa sperma-analyysin suorittamisesta.
Lääkäri, joka on suorittanut 1 §:ssä tarkoitetun ruumiinavauksen, saa, jos asianomaiset

tutkimukset eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, palkkiota puolet edellä mainituista palk-
kioista.

Hammaslääkäri saa, jos ne eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, seuraavista tutkimuksis-
ta ja niistä antamistaan lausunnoista palkkioita yhteensä:

1) 59 euroa tuntemattoman vainajan identifioimista varten suoritetusta suun tarkastuk-
sesta ja hammasstatuksen laatimisesta;

2) 63 euroa iän määrittämistä varten suoritettavasta hampaiden histologisesta tutki-
muksesta;

3) 25 euroa puremajälkien tutkimuksesta.
Oikeushammaslääketieteellisistä tutkimuksista ja niistä annetuista lausunnoista ham-

maslääkäri saa korvauksena työhön käytetyn ajan mukaan 83 euroa tunnilta.
Keuhkojen piileväpitoisuuden tutkimuksesta ja siitä antamastaan lausunnosta tutki-

muksen tehnyt henkilö saa palkkiona yhteensä 48 euroa, samassa yhteydessä tapahtuvasta
muun elimen tutkimuksesta lausuntoineen yhteensä 14 euroa ja vesinäytteen piileväpitoi-
suuden tutkimuksesta lausuntoineen yhteensä 48 euroa, jos ne eivät kuulu hänen virkateh-
täviinsä.

4 §
Edellä 1–3 §:ssä tarkoitettuihin oikeuslääkeopillisiin tutkimuksiin liittyviin matkakus-

tannuksiin ja päivärahoihin sovelletaan valtion matkustussääntöä.
Muissa kuin 1–3 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tapahtuneesta tai niihin välittömästi

liittyvästä poliisiviranomaisen avustamisesta kuulustelussa tai muussa rikoksen tutkinnas-
sa lääkäri ja hammaslääkäri saa, jos avustaminen ei kuulu hänen virkatehtäviinsä, matka-
kustannusten korvauksen ja päivärahan lisäksi palkkiona avustamisestaan sekä asiassa
mahdollisesti tarvittavasta lausunnosta siihen käytetyn ajan mukaan 83 euroa tunnilta.

5 §
Jos tarkastus, tutkimus tai avustaminen on viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä

osaksi tai kokonaan tapahtunut kello 21–7 välillä tai pyhäpäivänä, on 1 §:n 1 ja 2 momen-
tissa, 2 §:n 1, 3 ja 4 momentissa sekä 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu palkkio suo-
ritettava kaksinkertaisena.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020.
Sellaiseen ruumiinavaukseen, tarkastukseen, tutkimukseen tai muuhun toimenpitee-

seen, johon viranomainen on antanut määräyksen tai muun toimeksiannon tai jota se on
pyytänyt ennen tämän asetuksen voimaantuloa, mutta jonka loppuun saattaminen on kes-
ken asetuksen voimaan tullessa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.
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