
VALTIOKONTTORI  
Korvauspalvelut 

KORVAUSHAKEMUS 
perustuu lakiin syyttömästi vangitulle tai 
tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen 
johdosta maksettavasta korvauksesta (422/74) 

Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus 

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelinnumero: koti/työ Faksi Sähköpostiosoite 

2. Asiamies
Asiamiehen (ja yrityksen) nimi Y-tunnus 

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumerot Faksi Sähköpostiosoite

3. Korvausvaatimukset
Vaatimukset  euroa, €

Todisteelliset selvitykset on 
toimitettava Valtiokonttorille 
hakemuksen liitteinä. 

Vaatimusten perusteluja (voit jatkaa sivulla 2 kohdassa ’Lisätietoja’ ja tarvittaessa liitteellä) 

4. Korvauksen maksutapa
Korvaus maksetaan Hakijalle 

Hakemus-/oikeudenkäynti- 
kulut maksetaan Hakijalle 

    Asiamiehelle 

    Asiamiehelle 
Hakijan pankkikonttori ja tilinumero Asiamiehen pankkikonttori ja tilinumero korvauksen maksulle 

Kun korvaus pyydetään maksettavaksi asiamiehen 
toimiston tilille tai asiakasvarojen tilille, on Valtio-
konttorille esitettävä varojen perintään oikeuttava 
valtakirja. 

Asiamiehen pankkikonttori ja tilinumero  
hakemus-/ oikeudenkäyntikulujen maksulle. 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Täyttöohje
1) Käytä täyttäessäsi pieniä kirjaimia (Erisnimen alkukirjain isolla).2) Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla.3) Tällaiset ohjeet ovat avattavia/suljettavia ohjeita, jotka voidaan sulkea vasemman yläkulman laatikosta. Ohje voidaan avata kaksoisklikkaamalla keltaista ohjeikonia.4) Jos kenttään on sijoitettu erillinen ohjeteksti, saat sen esiin viemällä hiiren kursorin kentän päälle.5) Lomake voidaan tyhjentää 'Tyhjennä' painikkeen avulla.6) Seuraavalle lomakesivulle pääset esim. 'Seuraava sivu' -painikkeen avulla.7) Muista allekirjoittaa lomake tulostettuasi sen.

Allekirjoitus
Allekirjoita lomake tulostuksen jälkeen joko sivulle 1 tai sivulle 2.
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5. Vapaudenmenetystiedot

a. Vapaudenmenetysaika   -  

b. Matkustuskieltoaika   -  

c. Yllä olevana aikana hakijaan kohdistuneet rikosepäilyt

1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________
6. ________________________________________________

Korvausvaatimusten perusteena 
olevat rikosepäilyt 
merkittävä valintamerkillä. 

Hakemuksen liitteet 

1. Esitutkintapöytäkirja …………………………………………….
2. Poliisin ilmoitus, että tutkinta ei johda syytteeseen ………….
3. Syyttämättäjättämispäätös …………………………...………..
4. Lainvoimainen tuomioistuimen päätös ……………………….

a. rikosasiassa …………………………………………………
b. vahingonkorvausasiassa ………………………….……….

5. Perintävaltakirja (ks. ohje kohdasta 4) ……………….……….
6. Työnantajan todistus ansionmenetyksestä ……….………….
7. …………………………………………………………..…………
8. ……………………………………………………….….…………
9. …………………………………………………….…….…………

Tee valintamerkki niiden 
asiakirjojen kohdalle, jotka 
ovat tämän hakemuksen 
liitteinä. 

Lisätietoja 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Hakemus toimitetaan Valtiokonttorille osoitteella: 
Valtiokonttori, Vakuutus, Vahingonkorvauspalvelut, PL 50, 00054 VALTIOKONTTORI 

Allekirjoitus
Allekirjoita lomake tulostuksen jälkeen joko sivulle 1 tai sivulle 2.
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