
   
   
   
  
  

 

 

Asiakirjojen oikeaksi todistaminen ja laillistaminen 
 

 

Oikeaksi todistaminen 
 

Jäljennös viranomaisen myöntämästä asiakirjasta 

Viranomaisten myöntämistä asiakirjoista toimenpidepyyntöjen liitteenä toimitettavien jäljen-

nösten on oltava oikeaksi todistettuja. Suomessa oikeaksi todistamisesta vastaava viranomai-

nen on Digi- ja väestötietovirasto. Energiavirasto hyväksyy Suomessa ainoastaan Digi- ja vä-

estötietoviraston oikeaksi todistamat asiakirjajäljennökset. 

Alkuperäinen suomalaisen viranomaisen myöntämä asiakirja 

Viranomaisen Suomessa myöntämiä toimenpidepyyntöjen liitteenä toimitettavia alkuperäisiä 

asiakirjoja ei tarvitse todistaa oikeaksi. 

 

 

Laillistaminen 
 

Toimenpidepyyntöjen liitteenä toimitettavien Pohjoismaiden ulkopuolella myönnettyjen alkupe-

räisten asiakirjojen on oltava laillistettuja. Laillistaminen voidaan tehdä ainoastaan viranomai-

sen asiakirjaan.  

 

Toimenpidepyyntöjen liitteenä toimitettavien Pohjoismaiden ulkopuolella myönnettyjen asiakir-

jojen jäljennösten on oltava oikeaksi todistettuja ja laillistettuja. Poikkeuksena tästä Energiavi-

rasto hyväksyy toisten EU-jäsenmaiden viranomaisten antamat yleiset asiakirjat aidoiksi ilman, 

että niitä tarvitsee erikseen todistaa oikeaksi apostille-todistuksella. Yleisillä asiakirjoilla tarkoi-

tetaan luonnollisten henkilöiden tietoja koskevia asiakirjoja, joiden tarkoituksena on vahvistaa 

muun muassa jokin seuraavista asioista: nimi, koti- tai asuinpaikka, kansalaisuus ja merkin-

nätön rikosrekisteri. 

Laillistaminen edellytetään edelleen Pohjoismaiden ulkopuolella myönnettyihin yrityksiä ja 

muita organisaatioita koskeviin asiakirjoihin. 

Oikeaksi todistaminen ja laillistaminen vaihtelevat maittain ja asiaa on tiedusteltava erikseen 

sen maan viranomaiselta, jossa alkuperäinen asiakirja on myönnetty. 

Asiakirjat voidaan laillistaa joko Apostille tai Grand Legalisation -menettelyllä: 

 

1) Apostille-menettely 

 

Asiakirjat, jotka ovat myönnetty maassa, joka kuuluu Haagissa 5.10.1961 tehtyyn 

yleissopimukseen, laillistetaan Apostille-menettelyllä. Lisätietoa Apostille-menettelystä 

ja lista sopimusmaista löytyy englanniksi osoitteesta  

https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille 

 

2) Grand Legalisation -menettely 

 

Asiakirjat, jotka ovat myönnetty maassa, joka ei kuulu Haagissa 5.10.1961 tehtyyn 

yleissopimukseen, laillistetaan laillistamismenettelyllä. Laillistamismenettelyssä antaja-

maan ulkoministeriö ensin laillistaa asiakirjan oikean viranomaisen antamaksi. Sen jäl-

keen kyseisessä maassa toimivaltainen Suomen edustusto laillistaa asiakirjan liittämällä 

asiakirjaan todistuksen kyseisen ulkoministeriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia 

todistuksia. 

https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille
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Varmistaaksenne, miten asiakirjat tulisi laillistaa maassanne, ottakaa yhteyttä oman 

maanne ulkoministeriöön. 

 

**** 

 

Huomioittehan, että oikeaksi todistamisesta ja laillistamisesta vastaavat viranomaiset perivät 

palkkion palveluistaan. 

 

Energiavirasto pyytää huomioimaan, että oikeaksi todistaminen ja laillistaminen eivät saa olla 

yli kolmea (3) kuukautta vanhempia siitä hetkestä, kun toimenpidepyyntö laitetaan vireille. 

 

Lisätietoja: 

Oman maanne ulkoministeriö – Apostille ja laillistaminen 

Energiavirasto – Ohjeet ja lomakkeet 

https://energiavirasto.fi/paastokaupparekisteri tai rekisteri@energiavirasto.fi 

https://energiavirasto.fi/paastokaupparekisteri
mailto:register@emvi.fi

