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· Rikosvahinkojen korvaamisesta valtion va
roista annetun lain sekä sairausvakuutuslain 
saman vahingon korvaamiseen sovellettavia 
säännöksiä muutetaan siten, että tulojen tai 
elatuksen menetyksestä suoritettavasta rikos
vahinkokorvauksesta tulee ensisijainen sairaus
vakuutuslain nojalla työkyvyttömyyden joh
dosta suoritettavaan päivärahaan nähden. Tulon 
tai elatuksen menetyksestä suoritettavan kor
vauksen enimmäismäärää nostetaan. 
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Korvauksen hakemiselle säädettyä maararu.
kaa pidennettäisiin. Määräaikasäännöksen sovel
taminen olisi nykyistä joustavampaa. Valtiolle 
takautumisoikeuden perusteella siirtyvät saata
vat perittäisiin samassa järjestyksessä kuin sa
kot ja eräät muut valtion rikosperusteiset saa
tavat. 

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan vuoden 1982 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Voimassa oleva lainsäädäntö 

Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion 
varoista (935/73, jäljempänä rikosvahinkolaki) 
tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1974. Ri
koksella aiheutetun vahingon kärsineellä on lain 
mukaan oikeus saada korvausta henkilövahin
gosta ja esinevahingosta. Esinevahingon korvaa
minen edellyttää, että rikoksentekijä on lain 
8 §: ssä tarkoitettu laitoshoidokki tai lasten
suojelulain (52/ 36) nojalla huostaan otettu 
lapsi tai nuori henkilö. 

Vahinko korvatann yleensä täysimääräisesti. 
Korvauksesta on vähennettävä, mitä vahin

gon kärsinyt on saman vahingon johdosta oi
keutettu saamaan jonkin muun lain nojalla. 
Rikoksentekijäitä tuleva vahingonkorvaus on 
vähennettävä vain siltä osin kuin sitä on mak
settu. 

Valtiolla on oikeus periä suorittamansa kor
vaus takaisin vahingosta vastuussa olevalta. 
Korvausta ei voida tietenkään periä enempää 
kuin vahingon aiheuttaja on velvoitettu tuo
mioistuimen päätöksellä maksamaan vahingon 
kärsineelle. 

2. V a 1m i s te 1 u vaiheet 

2.1. Eduskunnan lausuma 

Eduskunta on antaessaan vastauksen halli
tuksen esitykseen laiksi rikosvahinkojen kor
vaamisesta valtion varoista sekä laeiksi eräi
den elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin 
annetun lain, sairausvakuutuslain ja leimavero
lain muuttamisesta (hallituksen esitys n:o 98/ 
1973 vp.) edellyttänyt, "että kiireellisesti tut
kittaisiin mahdollisuudet laajentaa rikosvahin
kojen korvaamista koskevaa järjestelmää niin, 
että korvaukseen oikeutettuja olisivat kansalai
suudesta riippumatta kaikki Suomessa ns. väki
valtarikoksen uhriksi joutuneet ja että korvaus
ta suoritettaisiin myös ns. avohuollossa olevan 
henkilön rikoksella aiheuttamasta esinevahin
gosta". 

2.2. Eduskunnan oikeusasiamiehen ehdotus 

Eduskunnan oikeusasiamies on 30 päivänä 
joulukuuta 1977 valtioneuvostolle lähettämäs
sään kirjeessä kiinnittänyt huomiota niihin 
väärinkäsityksiin ja oikeudenmenetyksiin, joita 
hakemuksen jättämisaikaa koskevat rikosvahin
kolain säännökset ovat aiheuttaneet kansalai
sille. Eduskunnan oikeusasiamiehen mielestä 
ei voida pitää kansalaisten oikeusturvan kan
nalta hyväksyttävänä eikä myöskään lainsäätä
jän tarkoitusta vastaavana sitä, että rikoksen 
kautta vahinkoa kärsineet kansalaiset, jotka ri
kosvahinkolain nojalla olisivat oikeutettuja saa
maan korvausta valtiolta, menettävät tämän 
oikeutensa lähinnä korvausvaatimusten vireille
paneaikaa koskevien väärinkäsitysten johdosta. 
Laissa säädetty määräaika on osoittautunut 
muutoinkin kohtuuttoman lyhyeksi. Sen vuoksi 
oikeusasiamies esitti kirjeessään valtioneuvoston 
harkittavaksi, olisiko syytä ryhtyä toimenpitei
siin kysymyksessä olevien säännösten tarkista
miseksi. 

2.3. Valmisteluelimet 

Oikeusministeriö asetti vuonna 1978 työryh
män selvittelemään rikosvahinkojen korvaamis
säännösten tarkistamista sekä laatimaan tarpeel
liset ehdotukset rikosvahinkolain muuttamises
ta. Hallituksen esityksen muotoon laadittu työ
ryhmän ehdotus valmistui syksyllä 1979. 

2.4. Lausunnonantajat 

Oikeusministeriössä laaditusta ehdotuksesta 
saatiin lausunnot ulkoasiainministeriöltä, sisä
asiainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, so
siaali- ja terveysministeriöltä, oikeusministeriön 
vankeinhoi ta-osastolta, kansaneläkelaitokselta, 
lääkintöhallitukselta, sosiaalihallitukselta, tapa
turmavirastolta, rikosvahinkolautakunnalta, va
kuutusoikeudelta, oikeuspoliittiselta tutkimus
laitokselta, Turun ja Oulun poliisilaitoksilta, 
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Kiteen, Petäjäveden, Riihimäen ja Vihdin pii
rin nimismiehiltä, Suomen Asianajajaliitolta, 
Yleiset Oikeusavustajat ry:ltä, Suomen Nimis
miesyhdistys ry:ltä ja Vakuutusyhtiöiden Kes
kusliitto ry:ltä. Lausunnoista on laadittu tiivis
telmä (Oikeusministeriö 1980, monistettu). 
Lausunnonantajat suhtautuivat työryhmän eh
dotuksiin yleensä myönteisesti. 

Osa työryhmän ehdotuksista on otettu tar
kistettuina tähän esitykseen. Muilta osin rikos
vahinkolain säännösten tarkistustyö on edelleen 
vireillä oikeusministeriössä. Siinä yhteydessä tu
lee myös selvitettäväksi, miten ansionmenetyk
sen korvaaminen tulee suhteuttaa yleiseen sai
rausvakuutusjärjestelmään. Hallituksen tarkoi
tuksena on antaa vuoden 1982 aikana esitys ri
kosvahinkojen korvausjärjestelmän laajentami
sesta. 

3. Nykyinen tilanne 

3.1. Tulon tai elatuksen menetyksen 
korvaaminen 

Henkilövahingosta aiheutuneesta tulojen tai 
elatuksen vähentymisestä suoritettavalle kor
vaukselle on säädetty lain 5 §:ssä yläraja. Se 
on enintään sairausvakuutuslain nojalla ilman 
huoltajanlisää suoritettavan suurimman päivära
han puolitoistakertainen määrä eli noin 58 
markkaa työpäivää kohden. Kun sairausvakuu
tuksen päivärahan enimmäismäärää ei ole vuo
desta 1972 nostettu, on rikosvahinkolain mu
kaisen korvauksen enimmäismäärä pysynyt sa
mana koko lain voimassaoloajan. Ylärajasään
nöstä joudutaankin soveltamaan useimmissa ta
pauksissa. 

Sairausvakuutuslain perusteella suoritettavan 
päivärahan määräytymisperusteita on olennai
sesti muutettu sairausvakuutuslain muuttami
sesta annetulla lailla (471/81), joka tulee voi
maan vuoden 1982 alusta. Päiväraha tulee sa
malla veronalaiseksi tuloksi. Sairausvakuutuk
sen päivärahan määrä on vähimmäispäiväraha, 
27,50 markkaa lisättynä 30 prosentilla vakuu
tetun työtulojen kolmassadasosasta, kuitenkin 
vähintään 80 prosenttia työtulojen kolmassadas
osasta. Jollei vakuutetulla ole ollut työtuloja, 
päivärahan määrä päivää kohden on vähimmäis
päivärahan suuruinen. Kun sairausvakuutuksen 
päivärahalla ei enää tule olemaan kiinteää 
enimmäismäärää, ei rikosvahinkolain nojalla 

tulon tai elatuksen vähentymisestä suoritettavan 
korvauksen ylärajaa voida vuoden 1982 alusta 
laskea sairausvakuutuksen suurimman päivä
rahan perusteella. 

Rikosvahinkolain nojalla suoritetaan vahin
gosta yleensä täysi korvaus. Ylärajan asettamis
ta tulojen menetyksen korvaamiselle perustel
tiin sillä, ettei suurten tulojen menetystä ole 
tarpeen korvata täysimääräisesti. Kun rikosva
hinkolain mukaisen korvauksen yläraja säädet
tiin sairausvakuutuksen suurinta päivärahaa 
korkeammaksi, haluttiin kuitenkin periaatteessa 
antaa rikoksen uhreille parempi asema kuin 
muusta syystä työkyvyttömäksi joutuneille. 
Eräät rikosvahinkolain ja sairausvakuutuslain 
ensisijaisuussäännösten soveltamisessa ilmen
neet ongelmat, joita jäljempänä selostetaan, 
ovat kuitenkin tosiasiassa johtaneet siihen, ettei 
lain edellä mainittu tarkoitus ole käytännössä 
toteutunut. 

Kun sairausvakuutuksen päivärahan taso nou
see vuoden 1982 alusta, on myös rikosvahinko
jen korvausjärjestelinää tarkistettava niin, ettei 
rikoksen uhri jää huonompaan asemaan kuin 
muusta syystä työkyvyttömäksi joutuneet. 
Rikoksen uhrin turvaa ehdotetaan parannetta
vaksi nostamalla korvauksen ylärajaa tuntu
vasti nykyisestään. Näin yhä useammassa 
tapauksessa myös tulojen tai elatuksen vähen
tymisestä voidaan suorittaa täysi korvaus. 
Korvauksen ylärajaksi ehdotetaan sairaus
vakuutuslain nojalla ilman lapsikorotusta suo
ritettavan vähimmäispäivärahan kymmenker
taista määrää. Rikosvahinkolain nojalla suori
tettavan korvauksen yläraja olisi siten vuoden 
1982 alusta 275 markkaa työpäivältä. 

Sairausvakuutuslain uuden 76 §:n 2 mo
mentin mukaan vähimmäispäivärahan markka
määrää tarkistetaan kalenterivuosittain maan 
yleisessä palkkatasossa tapahtuneiden muutos
ten johdosta lainkohdassa tarkemmin ilmoitetun 
palkkaindeksin mukaan. Näin ollen myös ri
kosvahinkolain nojalla tulojen tai elatuksen 
menetyksestä suoritettavan korvauksen yläraja 
nousee vastaavasti. 

Silloin kun vahingon kärsinyt olisi oikeutet
tu rikosvahinkokorvausta suurempaan sairaus
vakuutuksen päivärahaan, maksettaisiin hänelle 
erotus sairausvakuutuslain nojalla. Ehdotetulla 
ylärajan nostamisella on kuitenkin pyritty myös 
siihen, ettei rikoksen uhrin tarvitse yleensä 
hakea korvausta kahdelta eri viranomaiselta 
kahdesta eri korvausjärjestelmästä. 



N:o 212 3 

3.2. Rikosvahinkolain ja sairausvakuutuslain 
eräiden säännösten yhteensovittaminen 

Sairausvakuutuksen mukaista päivärahaa suo
ritetaan vain, jos vakuutetulla ei ole oikeutta 
muun lain nojalla saada korvausta työkyvyttö
myydestä tai jos hänen muun lain nojalla saa
mansa korvaus on sairausvakuutuksen päivära
haa pienempi. Tämä säännös ei kuitenkaan kos
ke rikosvahinkolain mukaista korvausta työ
kyvyttömyydestä (sairausvakuutuslain 27 §:n 
1 momentti). Rikosvahinkolain nojalla suori
tettava korvaus on sitä vastoin ehdottoman 
toissijainen: sitä suoritetaan vain, jos hakija ei 
saa korvausta minkään muun lain nojalla. Kun 
rikosvahinkolain mukainen korvaus työkyvyt
tömyydestä on nykyisin aina sairausvakuutuk
sen päivärahaa suurempi, joutuu vahingonkär
sinyt mainittujen ensisijaisuussääntöjen vuoksi 
hakemaan ensin kansaneläkelaitokselta päivära
haa ja sen jälkeen tapaturmavirastolta sairaus
vakuutuksen päivärahan ja rikosvahinkokor
vauksen erotuksen. 

Sairausvakuutuksen päivärahaa ei makseta 
niin sanotulta karenssiajalta eli työkyvyttömyy
den alkamispäivältä ja seitsemältä sitä lähinnä 
seuraavalta arkipäivältä. Rikosvahinkolaissa ei 
mitään karenssiaikaa tunneta, joten siltäkin 
ajalta korvausta maksetaan. 

Sairausvakuutuslain ja rikosvahinkolain ensi
sijaisuussäännösten soveltamiskäytäntö on muo
dostunut vahingonkärsineille epäoikeudenmukai
seksi. Tämä johtuu siitä, että sairausvakuutus
lain toissijaisuuden perusteella sairausvakuu
tuksen päivärahaa ei makseta, jos vakuutetulla 
on oikeus saada korvausta vahingonaiheuttajalta 
vahingonkorvauslain saannösten perusteella. 
Käytännössä päivärahaa maksetaan vain sil
loin, kun rikoksentekijä jää tuntemattomaksi 
tai kun vahingonkärsinyt osoittaa korvausvel
vollisen ulosmittauksessa varattomaksi. Lain 
mukaan päivärahaa voidaan nimittäin maksaa 
vaikka vakuutetulla olisi oikeus muun lain no
jalla suoritettavaan korvaukseen, jos tämä kor
vaus viivästyy vahingonkärsineestä riippumatto
masta syystä (sairausvakuutuslain 27 §:n 2 
momentti). 

Rikosvahinkolain toissijaisuus on ilmaistu 
lain 3 §: ssä. Sen mukaan korvauksesta on vä
hennettävä, mitä hakija saman vahingon joh
dosta on saanut tai ilmeisesti on oikeutettu 
saamaan jonkin muun lain perusteella. Rikos-

vahinkolain .3 §:ää on sovellettu niin, että 
sairausvakuutuksen päivärahaa vastaava määrä 
vähennetään aina tulojen menetyksestä suori
tettavasta rikosvahinkokorvauksesta riippumat
ta siitä, onko päivärahaa rikoksen uhrille mak~ 
settu vai ei. Jos päivärahahakemus on sairaus
vakuutuslain nojalla hylätty sillä perusteella, 
että vakuutetulla on oikeus saada korvausta 
vahingonkorvauslain nojalla vahingonaiheuttajal
ta, vähennetään päivärahan määrä tästä huoli
matta rikosvahinkokorvauksesta. Lopputulos on 
yleensä se, että rikosvahingon uhrille makse
taan tulojen tai elatuksen menetyksestä vain 
rikosvahinkolain mukaisen enimmäiskorvauksen 
ja sairausvakuutuksen suurimman päivärahan 
erotus eli nykyisin noin 19 markkaa arkipäivää 
kohden. Karenssiajalta on rikosvahinkokorvaus 
suoritettu kuitenkin vähentämättömänä. 

Vuoden 1982 alusta voimaan tulevat sairaus
vakuutuslain uudet säännökset eivät aiheuta 
muutoksia sairausvakuutuslain ja rikosvahinko
lain samoin kuin eivät myöskään sairausvakuu
tuslain ja vahingonkorvauslain väliseen ensisi
jaisuuteen. Sairausvakuutuksen päivärahan ja 
rikosvahinkokorvauksen laskemisperusteiden 
muuttuminen ei poista yhteensovittamisessa il
menneitä epäkohtia, jos selostetut ensisijaisuus
säännökset jäävät ennalleen. 

Rikoksen uhrin aseman parantamiseksi ja 
korvausjärjestelmän yksinkertai~tamiseksi ehdo
tetaan, että rikosvahinkolain mukaan tulojen 
tai elatuksen vähentymisestä suoritettava kor
vaus olisi ensisijainen sairausvakuutuksen päi: 
värahaan nähden. Vahingonkärsinyt hakisi ri
koksella aiheutetun työkyvyttömyyden johdosta 
ensin rikosvahinkolain mukaista korvausta ta
paturmavirastolta. Ainoastaan siinä tapauksessa, 
että sairausvakuutuksen päiväraha ylittää rikos~ 
vahinkokorvauksen ylärajan, vahingon kärsineen 
täytyisi hakea korvausta kahdelta viranomaisel
ta. Nämä tapaukset tulisivat olemaan harva~ 
lukuiset. Laskelmien mukaan vasta silloin, kun 
vahingonkärsineen kuukausitulot ylittävät 8 500 
markkaa, voi päivärahan määrä nousta rikos
vahinkokorvausta suuremmaksi. Ehdotettu muu~ 
tos lakien ensisijaissuhteissa. merkitsee myös 
sitä, että vain aivan poikkeuksellisissa tapauk
sissa kaksi eri viranomaista, tapahlrfnavirastö 
ja kansaneläkelaitos, joutuisivat käsittelemään 
samaa vahinkoa koskevan korvausasian ja peri~ 
mään suorittamaosa korvauksen takaisin vahin
gon aiheuttajalta. 
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3 .3. Määräajat 

Rikosvahinkolain mukaan korvausta on haet
tava vuoden kuluessa siitä, kun hakija sai ri
koksesta tiedon ja enintään viiden vuoden ku
luessa rikoksen tekemisestä. Määräajan laimin
lyönnin vuoksi hylättiin vuonna 1979 98 ja 
vuonna 1980 74 hakemusta. Hakemusten hyl
käämisissä on yli viidenneksessä ollut perustee
na määräajan laiminlyönti. Oikeudenmenetykset 
ovat usein johtuneet siitä virheellisestä käsi
tyksestä, että korvausta voidaan hakea vasta 
rikosasian tultua ratkaistuksi tuomioistuimes
sa. Liian lyhyeksi osoittautunut määräaika eh
dotetaan pidennettäväksi kahteen vuoteen. Li
säksi laissa annettaisiin tapaturmavirastolle 
mahdollisuus ottaa erityisestä syystä tutkitta
vaksi myöhemminkin tehty hakemus. 

3 .4. Takautumisoikeuden käyttäminen 

Rikosvahinkolain 19 § :n mukaan korvauk
sen hakijan oikeus vahingonkorvaukseen vahin
~~osta vastuussa olevalta siirtyy valtiolle sinä 
päivänä, jolloin tapaturmavirasto on päättänyt 
maksaa korvausta ja enintään siltä osin kuin 
korvausta on päätetty maksaa. Saman pykälän 
mukaan takautumisoikeuden käyttämisestä voi
daan luopua erityisen painavista syistä. Takau
tumisoikeuden käyttämistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanoa voidaan myös siirtää. Laissa 
on säädetty ne perusteet, joiden nojalla päätös 
takautumisoikeuden käyttämisestä luopumisesta 
tai siirtämisestä on tehtävä. 

Käytännössä tapaturmavirasto menettelee 
niin, että se hankkii kaikkien vapaaehtoisen 
maksun laiminlyöneiden korvausvelvollisten 
maksukyvystä asianomaisen kunnan sosiaalilau
takunnan lausunnon. Vasta tämän jälkeen saa
tava lähetetään ulosottoteitse perittäväksi, ellei 
lausunnon perusteella tehdä päätöstä perimises~ 
tä luopumisesta tai perinnän lykkäämisestä. 
Kun lykätty asia tulee uudelleeri esille, han
kitaan jälleen korvausvelvollisen varallisuus
oloista sosiaalilautakunnan lausunto. Tapatur
mavirasto on vuonna 1980 luopunut yhteensä 
noin 620 000 markan perinnästä. Lykkäyspää
töksiä on tehty samana vuonna kaikkiaan 7 61 
asiassa. 

Korvausvelvollisen maksukyvyn selvittämi" 
sestä ja seurannasta on aiheutunut melkoisesti 
työtä tapaturmavirastolle sekä sosiaaliviran
omaisille. Sitä vastoin perityksi on saatu var-

sin vähän. Esimerkiksi vuonna 1980 vahingon 
aiheuttajilta vaadittiin takautumisoikeuteen pe
rustuvia saatavia yhteensä noin 1 940 000 mark
kaa. Vapaaehtoisia suorituksia tuli noin 190 000 
markkaa eli noin 10 % vaaditusta määrästä. 
Ulosottotoimin saatiin perityksi noin 60 000 
markkaa eli vain noin 3 % vaaditusta määräs
tä. 

Nyt ehdotetaan, että valtion takautumisoi
keuteen perustuvat rikosvahinkosaatavat perit
täisiin vastaisuudessa valtiolle sakkorangaistuk
sen täytäntöönpanosta annetun lain (318/63) 
mukaisessa järjestyksessä. Tämän lain mukaan 
peritään nykyisinkin sakkojen lisäksi muita val
tion rikosperusteisia saatavia, kuten valtiolle 
tuomitut vahingonkorvaukset ja maksuttomasta 
oikeudenkäynnistä annetun lain säännöksiin pe
rustuvat korvaukset. Uudistus merkitsisi, että 
rikosvahinkosaatavien perinnässä tultaisiin käyt
tämään automaattista tietojenkäsittelyä. Sakko
jen ja muiden valtion saatavien perimisjärjestel
mää kehitetään parhaillaan niin, että velallisen 
maksukyvyn muutoksia voidaan tehokkaasti 
seurata. Jo nykyisin seurataan mahdollisten va
rojen ilmaantumista velalliselle sen jälkeenkin, 
kun hänet on todettu maksukyvyttömäksi. Siir
tyminen sakkojen täytäntöönpanosta annetun 
lain mukaiseen perintäjärjestelmään ei paljoa
kaan lisäisi siitä huolehtivan oikeusministeriön 
tietojärjestelmäyksikön työtä. Kun tapaturma
viraston ei enää tarvitsisi selvittää korvausvel
vollisen maksukykyä eikä toimittaa saatavaa 
ulosottoon, vapautuisi siltä työvoimaa muihin 
tehtäviin. 

Sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta anne
tun lain säännöksiä maksuajan myöntämisestä 
ja täytäntöönpanosta luopumisesta on tarkoi
tuksenmukaista soveltaa myös rikosvahinkosaa
tavien perinnässä. Päätöksen maksuajan myön
tämisestä ja täytäntöönpanosta luopumisesta te
kisi tapaturmaviraston sijasta toimivaltainen 
ulosottoviranomainen. 

Maksuvapautuslain (529 /80) mukaan val
tiokonttori voi laissa säädetyin edellytyksin 
vapauttaa maksu- tai korvausvelvollisen val
tiolle tulevan maksun tai korvauksen suoritta
misesta osaksi tai kokonaan. On tarkoituksen
mukaista, että maksuvapautuslakia voitaisiin 
soveltaa myös rikosvahinkolakiin perustuviin 
valtion takautumissaataviin. 

Käytäntö luopumisissa tulisi uusien säännös
ten mukaan ilmeisesti olemaan nykyistä jonkin 
verran tiukempi. Perinnän lopputulokseen sillä 
tuskin olisi sanottavaa vaikutusta. 
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3 .5. Aiheettomasti suoritetun korvauksen ta
kaisin periminen 

Jos rikosvahinkolain mukaista korvausta on 
maksettu aiheettomasti tai liikaa, tarvitaan kor
vauksen takaisin perimiseksi tuomioistuimen 
päätös. Liikaa suoritettu ennakko voidaan kui
tenkin lain 23 §:n mukaan periä takaisin il
man tuomioistuimen päätöstä. Nyt ehdotetaan, 
että takaisinperintämenettely rikosvahinkoasiois
sa muutetaan vastaamaan eri sosiaaliturvalaeis
sa, kuten kansaneläkelaissa (347 /56) ja sai
rausvakuutuslaissa omaksuttua järjestelyä. Ai
heettoman korvauksen takaisin perinnästä päät
täisi yleisen tuomioistuimen sijasta korvauksen 
maksanut viranomainen, tapaturmavirasto. Eh
dotus yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi korvauk
sen takaisin perimistä. Hakijalla olisi oikeus 
valittaa tapaturmaviraston päätöksestä vakuu
tusoikeuteen. 

Nykyisen lain mukaan takaisinmaksutuomion 
edellytyksenä on, että korvauksen virheellinen 
maksaminen on johtunut hakijan tahallisesta 
tai tuottamuksellisesta menettelystä. Esimerkik
si jos hakija on saanut samasta vahingosta kor
vausta muualta, josta hän ei ollut rikosvahinko
korvauksen saadessaan tietoinen, ei aiheetonta 
rikosvahinkokorvausta voida periä häneltä lain 
23 §:n nojalla takaisin. Vallitseva hallinto-oi
keudellinen periaate on, että perusteettoman 
julkisoikeudellisen edun saanut on velvollinen 
suorittamaan sen valtiolle tai muulle julkisyh
teisölle takaisin, olipa hän vilpittömässä mie
lessä tai ei. Tätä periaatetta lieventää se mah
dollisuus, että perinnästä voidaan tietyin edelly
tyksin luopua. Rikosvahinkolain säännöksiä pe
rusteettoman edun takaisin perinnästä ehdote
taan muutettavaksi niin, ettei perinnän edel
lytyksenä olisi enää hakijan tai hänen edusta
jansa tahallinen tai tuottamuksellinen menette
ly korvauksen hakemisessa. Yleisen käytännön 
mukaisesti laissa säädettäisiin perusteista, joi
den nojalla perinnästä voidaan esimerkiksi koh
tuussyistä luopua. Hakijan vilpitöntä mieltä 
suojattaisiin säätämällä erityinen määräaika ta
kaisin perintää koskevan päätöksen tekemiselle. 

3.6. Rikosvahinkopäätöksen purkaminen 

Jos rikosvahinkoasiassa annettu lainvoimai
nen päätös perustuu virheelliseen tai puutteel
liseen selvitykseen taikka ilmeisesti ei ole lain-

mukainen, on tapaturmaviraston rikosvahinko
lain 27 §:n nojalla otettava asia uudelleen kä
siteltäväksi. Tämä on mahdollista vain silloin, 
kun kysymys on evätyn edun myöntämisestä tai 
myönnetyn edun lisäämisestä. Muissa tapauk
sissa purkua on haettava korkeimmalta oikeu
delta. Sen sijaan vakuutusoikeudella, joka on 
ensimmäinen ja ainoa muutoksenhakuaste rikos
vahinkoasioissa, ei ole tällaisissa asioissa pur
kuoikeutta. 

Nykyistä joustavampi ja tarkoituksenmukai
sempi menettely olisi se, että purkua rikosva
hinkoasioissa haettaisiin ensisijaisesti vakuutus
oikeudelta, kuten eräiden sosiaaliturvalakienkin 
mukaisissa asioissa menetellään. Vakuutusoi
keus voisi poistaa lainvoimaisen päätöksen 
myös korvauksensaajan vahingoksi. Tapaturma
viraston olisi kuitenkin edelleen otettava asia 
aikaisemman päätöksen estämättä uudelleen kä
siteltäväksi, jos kysymys on evätyn edun myön
tämisestä tai myönnetyn edun lisäämisestä. Eh
dotus ei sinänsä puutu korkeimmalle oikeudel
le kuuluvaan purkuvaltaan. Tämän merkitys 
jäisi uudistuksen jälkeen vähäiseksi, koska käy
tettävissä olisi yksinkertaisempi ja määräajoista 
riippumaton muutoksenhakutie. 

4. E s i t y k s e n o r g a n i s a t o r i s e t j a 
henkilöstövaikutukset 

Esitykseen sisältyvät ehdotukset eivät aiheu
ta muutoksia viranomaisten organisaatioon. Eh
dotusten vuoksi ei myöskään tapaturmaviras
ton eikä muiden viranomaisten henkilöstöä 
tarvitse lisätä. Takautumisoikeuteen perustu
vien saatavien perintämenettelyn muuttaminen 
vapauttaa tapaturmavirastossa henkilökuntaa 
muihin tuloksellisempiin perintätehtäviin. Oi
keusministeriön tietojärjestelmäyksikölle siirty
vät perintätehtävät voidaan hoitaa nykyisellä 
henkilökunnalla. 

5. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t vai
kutukset 

Kustannuksia lisäisivät tulojen tai elatuksen 
vähentymisestä suoritettavan rikosvahinkokor
vauksen muuttaminen sairausvakuutuksen päi
värahaan nähden ensisijaiseksi sekä tämän kor
vauksen ylärajan nostaminen sairausvakuutuk
sen vähimmäispäivärahan kymmenkertaiseen 
määrään. Tapaturmavirastossa ei ole erikseen 
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tilastoitu tulojen ja elatuksen vähentymisestä 
maksettuja rikosvahinkokorvauksia. Kahden 
kuukauden aikana maksettuihin korvauksiin 
perustuvan satunnaisetannan nojalla voidaan 
laskea, että tapaturmavirasto on vuosina 1979 
ja 1980 maksanut vuosittain korvauksia tulo
jen ja elatuksen vähentymisestä noin 200 ta
pauksessa yhteensä 100 000 markkaa vuodes
sa. Ehdotuksista aiheutuvaa kustannusten li
säystä ei tarkoin voida laskea. Kun korvauksen 
yläraja nousee tuntuvasti, merkitsee tämä sitä, 
että useimmissa tapauksissa suoritetaan tulojen 
ja elatuksen vähentymisestä täysi korvaus. Käy
tännössä on kuitenkin todettu, että ne, jotka 

hakevat henkilövahingon johdosta rikosvahinko
lain mukaista korvausta, kuuluvat yleensä 
alempiin tuloryhmiin. Näin ollen keskimääräi
sen päiväansion menetyksen ei arvioida nouse
van enempään kuin kolmannekseen korvauksen 
enimmäismäärästä. Tapaturmavirastossa saadut 
kokemukset osoittavat, että keskimääräinen työ
kyvyttömyysaika on ollut noin yksi kuukausi. 
Näin sairausvakuutuslain ja rikosvahinkolain 
ensisijaisuussuhteen muuttamisesta sekä kor
vauksen ylärajan nostamisesta aiheutuva kus
tannusten lisäys voidaan arvioida 300 000 mar
kaksi vuodessa, josta valtiolle vielä palautuu 
osa veroina takaisin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakien perustelut 

1.1. Laki rikosvahinkojen korvaamisesta val
tion varoista annetun lain muuttamisesta 

3 §. Pykälässä on säännökset siitä, miten 
muun lain tai vakuutuksen nojalla suoritetta
vat korvaukset on vähennettävä rikosvahinko
lain nojalla maksettavasta korvauksesta. Nyt 
pykälä ehdotetaan jaettavaksi kolmeen moment
tiin. Pykälän 1 momenttiin tulisi säännös muun 
lain nojalla suoritettavan korvauksen vähen
tämisestä. Momentin ensimmäinen virke on 
samansisältöinen kuin nykyisen 3 §:n ensim
mäinen virke. Tämä säännös ilmaisee rikos
vahinkolain mukaisen korvauksen toissijaisuu
den muun lain nojalla suoritettaviin korvauk
siin. Momentin viimeiseksi virkkeeksi tulevas
sa säännöksessä säädettäisiin poikkeus tästä 
toissijaisuudesta. Jos hakija on oikeutettu työ
kyvyttömyyden johdosta saamaan myös sai
rausvakuutuslain mukaista päivärahaa, suoritet
taisiin hänelle uuden säännöksen mukaan ensi
sijaisesti rikosvahinkolain mukainen korvaus 
tulojen tai elatuksen vähentymisestä. Ensisi
jaisuus tarkoittaa, että vahingonkärsineen on 
haettava ensin rikosvahinkolain mukaista kor
vausta tapaturmavirastolta. Sairausvakuutuksen 
päivärahaa maksetaan vain silloin, kun rikos
vahinkolain mukaista korvausta ei makseta, tai 
jos. vahingon kärsineelle tuleva päiväraha ylit
tää rikosvahinkolain mukaisen enimmäiskor-

vauksen. Viimeksi mainitussa tapauksessa va
hingon kärsinyt hakee päivärahan ja rikosva
hinkokorvauksen erotuksen kansaneläkelaitok
sen paikallistoimistosta. 

Rikosvahinkolain ehdotettu ensisijaisuus kos
kisi vain tulojen tai elatuksen menetyksestä 
suoritettavaa korvausta, mutta ei esimerkiksi 
lääke- ja hoitokulujen korvausta. Näistä tapa
turmavirasto edelleen vähentäisi sen määrän, 
minkä vahingon kärsinyt on oikeutettu saamaan 
sairausvakuutuslain nojalla. Rikosvahinkolaki ei 
myöskään olisi ensisijainen muuhun kuin sai
rausvakuutuslakiin nähden. Silloin kun vahin
gon kärsinyt alkaa saamaan työkyvyttömyyden 
johdosta työeläkelainsäädännön mukaista työky
vyttömyyseläkettä, muuttuu rikosvahinkokor
vaus toissijaiseksi eläkkeeseen nähden. · 

Rikosvahinkolain 17 § :n 2 momentin mu
kaan korvausasiaa ei voida ratkaista ennen kuin 
hakijan oikeus saada korvausta vahingosta va.s
tuussa olevalta on ratkaistu ensimmäisessä oi
keusasteessa tai rikoksentekijä on päätetty jät
tää panematta syytteeseen. Tapaturmavirasto 
voi ratkaista kuitenkin korvausasian, jos tekijää 
ei ole kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 
poliisi sai rikoksesta tiedon, asetettu syyttee
seen tai päätetty jättää syytteeseen panematta. 
Kun pykälän 3 momentin mukaan hakijalle 
voidaan kuitenkin suorittaa etmakkokorvaus
ta, jos hänen oikeutensa korvaukseen on il~ 
meinen, ei oikeudenkäynnin pitkittyminen 
yleensä voi siirtää korvauksen maksamista myö-



N:o 212 9 

hemmäksi. Jos kuitenkin korvausasia on epä
selvä eikä tapaturmavirasto pidä hakijan oi
keutta ilmeisenä, on tällä oikeus hakea päivä
rahaa sairausvakuutuslain 27 § :n 2 momentin 
nojalla. 

Pykälän toiseen momenttiin on otettu nykyi
nen säännös vakuutuksen nojalla suoritettavan 
korvauksen vähentämisestä. 

Pykälän 3 momenttiin on siirretty muutta
mattomana nykyisen 3 § :n viimeinen virke, 
joka koskee rikoksentekijäitä tulevan korvauk
sen vähentämistä. 

5 §. Pykälässä säädetään, mitä korvauksia 
henkilövahingon vuoksi suoritetaan. Elatusvel
vollisen surmaamisesta aiheutuvan menetyksen 
ja hautauskulujen korvaamisesta on erikseen 
säännös 6 § :ssä. Jotta pykäläteksti olisi hel
pommin luettavissa, ehdotetaan se jaettavak
si kahteen eri kohtaan. Pykälän alussa oleva 
ilmaisu, "sille, jolle on aiheutettu ruumiinvam
ma tai muu henkilövahinko" sanottaisiin nyt 
lyhyemmin "henkilövahingon kärsineelle". 

Pykälän 1 kohdan säännös sairaanhoitokus
tannusten ja muiden vahingosta aiheutuneiden 
kulujen korvaamisesta vastaa nykyistä lakia. 

Pykälän 2 kohtaan tulee säännös tulojen tai 
elatuksen vähentymisen korvaamisesta. Nykyi
sinkin korvausta maksetaan tulon tai elatuksen 
todellisesta menetyksestä. Jos vahingon kärsi
neellä ei ole ollut tuloja, ei korvausta makseta. 
Korvaukselle on kuitenkin säädetty erityinen 
yläraja, joka on nykyään enintään ilman huolta
janlisää . suoritettavan sairausvakuutuslain mu
kaisen suurimman päivärahan puolitoistakertai
nen määrä. 

Sairausvakuutuslakia on muutettu vuoden 
1982 alusta voimaan tulevalla lailla siten, ettei 
päivärahalla ole enää kiinteätä enimmäismäärää. 
Sairausvakuutuksen päivärahan määrästä on sää
detty sairausvakuutuslain uuden 16 §:n 1 mo
mentissa. Vuoden 1982 alusta vähimmäispäivä
raha on 27,50 markkaa päivää kohden lisättynä 
30 prosentilla vakuutetun työtulojen kolmassa
dasosasta, kuitenkin vähintään 80 prosenttia 
työtulojen kolmassadasosasta. Lain 76 §:n 2 
momerttin mukaan lain 16 §:n 1 momentissa 
säädettyjä markkamääriä tarkistetaan kalenteri
vuosittain maan yleisessä palkkatasossa tapah
tuneiden muutosten johdosta sen palkkaindek
sin mukaan, joka vuosittain vahvistetaan työn
tekijäin eläkelain 9 § :n soveltamista varten. 

Rikosvahinkolain mukaisen korvauksen ylä
rajan laskemisperustetta ehdotetaan nyt muu-
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tettavaksi siten, että korvauksen ylärajaksi tu
lisi sairausvakuutuslain mukaisen, ilman lapsi
korotusta suoritettavan vähimmäispäivärahan 
kymmenkertainen määrä. Jos vahingonkärsinyt 
saa tuloa tai elatusta, maksetaan hänelle enin
tään vähimmäispäivärahan kymmenkertaisen 
määrän ja sanotun tulon tai elatuksen erotus. 

15 §. Pykälässä säädetään siitä, milloin kor
vausta on viimeistään haettava. Säännöstä on 
muutettu niin, että korvauksen hakemiselle 
säädetty määräaika on vuoden sijasta kaksi 
vuotta siitä, kun hakija sai rikoksesta tiedon. 
Niin kuin voimassa olevankin lain mukaan kor
vausta on kuitenkin haettava viimeistään viiden 
vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä.· Uusi 
säännös on se, että tapaturmavirasto voi erityi
sestä syystä ottaa tutkittavakseen myöhemmin
kin tehdyn hakemuksen. Esimerkiksi vasta vuo
sien kuluttua saattaa selvitä, että esinevahingon 
on aiheuttanut lain 8 §: ssä tarkoitettu henkilö. 
Säännös mahdollistaa sen, että tällaisessa . ta
pauksessa hakemus voidaan tutkia, vaikka edel
lä tarkoitetut määräajat olisivat kuluneet um
peen. 

19 §. Pykälän nykyisessä 2 momentissa on 
säännökset takautumisoikeuden käyttämisestä 
luopumisesta ja takautumisoikeuden käyttämis
tä koskevan päätöksen täytäntöönpanon lyk
käämisestä sekä siitä, mitä seikkoja luopumista 
ja siirtämistä koskevaa päätöstä tehtäessä on 
otettava huomioon. Ehdotusten vuoksi momen
tin säännösteksti on muutettava kokonaisuu
dessaan. Momentin 1 virkkeessä ehdotetaan 
säädettäväksi, että valtion takautumisoikeuteen 
perustJiva saaminen peritään sakkorangaistuksen 
täytäntöönpanosta annetun lain mukaisessa 
järjestyksessä. Tämä merkitsee mainittujen saa
tavien perinnän siirtämistä tietojärjestelmäyksi
kön perintäjärjestelmään. 

Ehdotuksesta seuraisi myös, että noudatet
taviksi tulisivat sakkorangaistuksen täytäntöön
panosta annetun lain säännökset maksuajan 
myöntämisestä ja täytäntöönpanosta luopumi
sesta. Maksuajan myöntämisestä säädetään sak
korangaistuksen täytäntöönpanosta annetun 
lain 10-14 §:ssä. Siitä päättää ulosottomies 
tai lääninhallitus. Lain 20 a § :n 2 momentin 
mukaan asetuksella voidaan säätää, että läänin
hallitus saa luopua saamisen täytäntöönpanosta 
määrätyillä edellytyksillä. Sakkorangaistuksen 
täytäntöönpanosta annetun asetuksen (321/69) 
23 b §:n mukaan täytäntöönpanosta voidaan 
luopua, jos saamisen määrä tai siitä maksamatta 
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oleva osa on kymmentä markkaa pienempi. 
Luopuminen on mahdollista myös, jos on ku
lunut kymmenen vuotta saamista koskevan lain
voimaisen päätöksen julistamis- tai antamispäi
västä ja saaminen tai siitä maksamatta oleva 
osa on 2 000 markkaa pienempi ja jos on to
dennäköistä, ettei saamista saada perityksi. Kun 
mainitut säännökset tulevat sovellettaviksi, 
käyvät rikosvahinkolain säännökset takautumis
oikeuden käyttämisestä luopumisesta ja takau
tumisoikeuden käyttämistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanon lykkäämisestä tarpeettomiksi 
ja ne ehdotetaankin poistettavaksi pykäläteks
tistä. 

Pykälän 2 momentissa ,säädetitäisiin myös, 
ettei valtion t~kautumisoikeu1:een perustuvan 
saamisen perintään voida ryhtyä ennen kuin 
tuomio~stuimen päätös, jolla vahingosta vas
tuus,sa oleva on velvoitettu suorittamaan va
hingon!korv.austa, on ,saanut hinvoiman. Nykyi
sin 1tämä periaate ilmenee kumottavaksi ehdo
tetusta 20 § :stä. 

Momentin viimei&een vinhl:eeseen tuleva vi1t
taussäännös mahdollistaa s~en, ~entä tmaksuvapau
tu&lakia :voidaan soveltaa rikosvahinkolain 19 
§: ään perustuva&ta korvausvelvollisuudesta va
pautumiseen. Maksuvapautuslain 1 § :n mu
kaan v;a1tiokonttori voi vapauttaa malksu- tai 
korvausvelvollisen valtiolle tulevan maksun •tai 
korvauksen suodttamisesta osaksi tai kokonaan, 
jos vapautus ei loukkaa valtion etua tai jos 
maksun 1tai korvauksen periminen olisi ilmei
sen kohtuutonta. Samoin ·edellytyksin valtio
lmntltori voi myöntää helpotusta maksun tai 
korvauksen suor~tnamis,es,sa. Vapautuksen hake
minen olisi korvausvelvollisen asia. Tapaturma
vira&ton tehtävänä olisi vain antaa hakemuk
sen johdosta lausunto valtiokronttorille. 

Pykälän 3 momentin mukaan tapaturmavi
rasto eduSJtaa valtiota 1takautuu-n~soiikeuden käyt
tämistä koskevissa asioissa. Säännös korvaisi 
n)l1kyism 2 momentin ensimmäisen virkkeen, 
jonlka mukaan takautumiso1keuden käyttämroos.
tä päättää tapaturmavitasto. Uusi ,säännös on 
tarpeen ,sen vuoksi, ettei tapatunmaviraSJto pe
rintäjärjeSite1mään ,tuJ.evien muutosten vuoksi 
enää ,tekisi päätöstä :takautumisroikeuden käyt
tämisestä. Se vain siirtäisi 1saatavat to1sen vi
r.anomaisen per,ittäväksi. Tapaturmavirasto ei 
myö&kään enää päättäisi perinnästä luopumises
ta dkä täyttäntöönpanon lykrkäämisestä. Tapa
turmavil1aston tehtäväksi jäisi •takautUiffiiso~keu
ooen tper:us.tuvien ikanteiden nostaminen vahin-

gon aiheuttajaa :kohtaan ja muuuen:kin valtion 
edustaminen ,takautumi:s10iikeu1Jta koskevissa 
asioiss,a. Sen vuoksi tapaturmaviraston tehtä
viä koSikevaa säännöSitä ehdotetaan ta:rki:stetta
v~ksi. 

20 §. Pykälässä on säännös 'Si1tä, milloin 
takautu1mi:soikeuden 'käyttäm1s.tä kosikev:a tapa
turmaviraston päätös on täy.täntöönpantavissa. 
Ko~ka perintään ryhtymisen edelly:ty!ksistä sää
dettäisiin muutettav.arksi ehdotetussa 19 § :n 2 
momentissa, tämä pytkälä voidaan kumota. 

21 §. Tämän säännoksen nojalla tapaturma
virasto voi pääutää perinnästä uudelleen vahin
gon aiheUJttajan maksukyvyn muu!Jtumi:sen ja 
ilmi tulleiden uusien :sehl4ojen vuoksi. Tapa
turmavimstolle ei tällaisten asioiden käsittely 
enää kuuluisi 19 §: ään tehtyjen muutosehdo
tusten mukaan. Kun MIDkorangaistuiksen täy
täntöönpanosta annetussa laissa on vastaavan
lais,et ,säännökset, ehdotJetaan 21 § 'tarpeetto
mana kumottavaksi. 

23 §. Pykälässä säädetään aiheettomasti 'SUO

ritetun korvauksen ,taJkaisin perimi!sestä. Muu
tettavaksi ehdotetaan nyt rtakais1nperimisen 
edellytyiksiä ja takaisinperintämenettelyä koske
via .säännöksiä. Uudet säännökset tulisivat 1-
3 momentlteihin, jolloin nykyinen 2 momentti 
sii11tyisi muuttumattomana uudeksi 4 momen
t~ksi. 

Pyhlän 1 momentin mukaan pääsääntö on, 
että ,aiheetltomasti maiksetitu korvaus periitään 
aina takaisin. Perintään .ryhtyminm ei enää 
edellyttä, että korv.aUJk:sen aiheeton maksu olisi 
johtunuJt hakijan rsyyksi luettavasta menettelys
tä. Perinnästä voitaisiin kuitenkin luopua, jos 
perintä olisi kohtuutonta ,tai perittävä määrä 
on vähäinen eikä korvauksen myöntäminen tai 
maiksaminen ole i·ohtunut hakijan tai hänen 
edustajansa vilpillisyydestä. 

Muutos voimassa olevaan ,lakiin olisi myös 
se, eDtä ,aiheettom~&ti m~ksetun rkorvauksen ta
kaisin perimi:sestä päättäisi tuomioistuimen ase
mesta tap~turmavirasto. Jos hakijan havaiJt:aan 
syyllistyneen korvausta hakiessaan rikokseen, 
voiJt:aisiin korvamw.aa:timus esittää rikosoikeu
denkäynnissä. Voi käydä niin, e1:tä vakm;ttus
oikeus myöntää haJkij.alle valituksen johdosta 
korvausta ja tämä korvaus osoittautuu sittem
min a1hee1Jtomaksi. T,apaturmavira:sto ei voisi 
tällaisessa tapauksessa rsuoraan velvoittaa haki
jaa marks.a!maan korvausta rtakaisin, vaan sen on 
haettava ensin lain 27 § :n mukai:ses.sa järjes
t)l1k::sessä päätöksen poi:srtamista vakuutuooikeu-
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delta. Jos korvausta on maksettu v.rukuutusoi
keuden päätöksen perusteella, mutta virhe on 
syntyn)'lt ma!ksrutu:ksessa, ei rvakuutUJSoiJkeuden 
päätöstä kuitenkaan Jtarvits~si po1s.taa. Takaisin 
perimiSitä tlroskevasta :tapatunmruvita:s.t'On päätök
sestä .saisi va:Httaa vakuutusoikeuteen. 

Pykälän 2 moment1s:s.a :säädettäisiin erityi
nen määräaiika rtakaisin perimistä koskevan pää
tOksen tekemiselle. Määräaika oHsi kolme vuot
ta ja ,se ,laskettaisiin :korvauksen ma!ks.amisesta. 
Säännöstä ei s.ovellettaisi, jos haikijan tai hä
nen edustajm11sa havaitta1siin :toimineen a:siassa 
vilpil:lises.ti. Tälla~sissa 'tapauksissa nouda:tetltai
siin yleisiä ,saatavan vanhentumissäännöksiä. 

Pykälän 3 momentin mukaan :trukaisin peri
mistä koskevassa asiassa annettu lainvoimainen 
päätös saadaan panna täytäntöön niin kuin 
lainvoimainen tuomio. Säännös otettaisiin lakiin 
vain selvyyden vuoksi, sillä ulosottolain 3 lu
vun 1 § :n 1 :momentin 6 kohdantkin nojalla 
taparturma:viraston päätöstä oHsi pidettävä täy
täntöönpanokelpoisena. 

Pykälän n)'lkyinen 2 momentti on siirretty 
muuttamattomana pykälän 4 momentiksi. 

26 §. Kosika nykyinen 21 § ehdotetaan ku
mottavaiksi, on viittaus :tähän pykälään :sen 
vuoksi pois.teuta:va. Samoin poistetaan viittaus 
19 § :ään, sillä tapaturmavirasto ei enää tekisi 
takautum1soikeuden kä)'lttämis.tä koskevis<Sa 
asioissa sellaisia päätöksiä, joista :tuHsi voida 
valittaa. Pykälään on tehty lisäksi eräitä sanon
nallisia tarkistuksia. 

27 §. Pykälässä olevia säännöksiä korvaus
asian uudelleen käsiteltäväksi ottamisesta eh
dotetaan muutettavaksi. Pykälä jaettaisiin kah
deksi momentiksi. Pykälän 1 momenttiin tule
van säännöksen mukaan vakuutusoikeus saisi 
poistaa päätöksensä samoin kuin tapaturmavi
raston lainvoimaisen päätöksen sekä ottaa tai 
määrätä tapaturmaviraston ottamaan asian 
uudelleen käsiteltäväksi. Aikaisemmin vakuu
tusoikeudella ei ole ollut rikosvahinkoasioissa 
tällaista oikeutta. Uudelleen käsiteltäväksi otta
misen tai määräämisen edellytykset pysyisivät 
muuten ennallaan paitsi että vakuutusoikeus 
voisi päättää siitä myös korvauksen saajan va
hingoksi. 

Lainkohdassa säädettäisiin nimenomaisesti, 
että kysymys asian uudelleen käsittelemisestä 
voi tulla vireille vakuutusoikeudessa tapaturma
viraston esityksestä tai sen hakemuksesta, jota 
asia koskee. Milloin tapaturmavirasto tekee täl
laisen esityksen, voi se väliaikaisesti keskeyttää 

korvauksen maksun tai maksaa sitä vain siltä 
osin kuin aikaisempi lainvoimainen päätös ei 
sen mielestä ole virheellinen. Säännöksen mu
kaan ennen kuin vakuutusoikeus tekee päätök
sen asian uudelleen käsittelemisestä, asian
omaista on kuultava. Kuuleminen on tarpeen 
silloin, kun asia on tullut esille muun kuin 
korvauksen hakijan aloitteesta. 

Poistettuaan rikosvahinkoasiassa annetun 
lainvoimaisen päätöksen vakuutusoikeus voi 
tapauksen laadun mukaan joko palauttaa asian 
tapaturmavirastolle tai ratkaista sen itse. Ta
paturmaviraston uudesta päätöksestä voidaan 
lain 26 §:n nojalla valittaa vakmitusoikeuteen. 

Kun kysymys on evätyn edun myöntämisestä 
tai myönnetyn edun lisäämisestä, tapaturma
virasto voisi 2 rilomentin mukaan edelleenkin 
aikaisemman päätöksen estämättä ottaa asian 
uudelleen käsiteltäväksi ilman vakuutusoikeu
den määräystä. 

Selvyyden vuoksi pykälään ehdotetaan lisät
täväksi uusi 3 momentti, jossa viitattaisiin oi
keudenkäymiskaaren 31 luvun säännöksiin yli
määräisestä muutoksenhausta. Korkeimman oi
keuden tuomion purkuoikeus sekä oikeus pa
lauttaa menetetty määräaika rikosvahinkoasiois
sa säilyisivät pykälän 1 momenttiin tehdyistä 
muutoksista huolimatta. 

Voimaantulosäännös. Muutokset on tarkoi
tettu tulemaan voimaan vuoden 1982 alusta. 

Voimaantulosäännöksen 2-5 momenttiin on 
otettu siirtymäsäännökset, joissa säädetään mil
loin on sovellettava aikaisempia säännöksiä ja 
milloin tämän lain säännöksiä. Kun sään
nösmuutokset merkitsevät korvausmäärien nos
tamista tai muuta nykyisten etujen lisäämistä, 
on pidetty kohtuullisena antaa rikosten uhreille 
mahdollisuuksien mukaan paremmat etuudet 
rikoksen tekohetkestä riippumatta. Säännöksen 
2 momentin mukaan sovelletaan uuden lain 
3 §:n 1 momentin ja 5 §:n säännöksiä myös 
silloin, kun rikos en tehty ennen tämän lain 
voimaantuloa. Edellytyksenä on kuitenkin se, 
ettei tapaturmavirasto ole vielä antanut kor
vausasiassa lopullista ratkaisuaan. 

Säännöksen 3 momenttiin on otettu kor
vauksen hakemiselle asetettua määräaikaa kos
keva siirtymäsäännös. Sen mukaan uuden lain 
määräaikasäännöksiä sovelletaan, ellei aikai
semman lain mukainen määräaika ole kulu
nut umpeen ennen tämän lain voimaantu
loa. Niinpä jos ennen 1. 1. 1982 tehdyllä 
rikoksella aiheutetusta vahingosta on uuden 
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lain voimassaoloaikana tehty' hakemus sen 
jälkeen kun on kulunut enemmän kuin vuosi, 
mutta ei vielä kahta vuotta siitä, kun va
hingon kärsinyt sai rikoksesta tiedon, on ha
kemus tehty ajoissa. Säännöksen toisen virk
keen mukaan hakemus voidaan tehdä poik
keuksellisesti silloinkin,· kun aikaisemman lain 
mukainen määräaika on kulunut umpeen ennen 
uuden lain voimaantuloa. Edellytyksenä on, 
että aikaisemman lain mukaisen määräajan lai
minlyöntiin on uuden lain 15 §:ssä tarkoi
tettu erityinen syy. 

Voimaantulosäännöksen 4 momentissa on ta
kautumisoikeuden käyttämistä koskeva siirty
mäsäännös. Sen mukaan uuden lain 19 §:n 
2 momentin säännöksiä sovelletaan, kun takau
tumisoikeuden käyttämistä koskevan päätöksen 
täytäntöönpanon siirtämiselle määrätty lykkäys
aika on kulunut umpeen. Säännöksen toisen 
virkkeen mukaan aikaisemman lain voimassa
oloaikana vireille pantua ulosottoa ei uuden 
lain voimaantulon vuoksi tarvitse keskeyttää. 

Voimaantulosäännöksen 5 momentin mukaan 
aiheettomasti maksettu korvaus, jota koskeva 
päätös on tehty ennen uuden lain voimaan
tuloa, peritään takaisin soveltaen uuden lain 
23 § :n säännöksiä. Samoin aikaisemman lain 
aikana tehdyn päätöksen purkamiseen tai muu
hun ylimääräiseen muutoksenhakuun sovelle
taan uusia säännöksiä. 

1.2. Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanos
ta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Valtiolle rikosvahinkolaissa säädetyn takau
tumisoikeuden perusteella tulevien saatavien 
perintä on rikosvahinkola~n muuttamista 
koskevassa lakiehdotuksessa ehdotettu siir
rettäväksi sakkorangaistuksen täytäntöön
panosta annetun lain mukaiseen permta
järjestelmään. Tämän vuoksi sakkorangais
tuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 
§ :n 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi virke, jonka mukaan myös rikosvahinko
lakiin perustuva valtion takautumissaaminen 
peritään sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 
annetun lain mukaisessa järjestyksessä. 

1.3. Laki sairausvakuutuslain 27 §:n muutta
misesta 

Sairausvakuutuslain 27 §: n 1 momentin vii-

meisessä virkkeessä olevan säännöksen mukaan 
sairausvakuutuslain nojalla työkyvyttömyyden 
johdosta suoritettava päiväraha on ensisijainen 
tulojen tai elatuksen menetyksestä rikosvahin
kolain nojalla suoritettavaan korvaukseen näh
den. Tässä esityksessä ehdotetaan, että sanottu 
rikosvahinkolain mukainen korvaus tulee sai
rausvakuutuksen päivärahaan nähden ensisijai
seksi. Säännös tästä tulisi rikosvahinkolain 
muutettavaksi ehdotetun 3 §:n 1 momenttiin. 
Mainitusta syystä on sairausvakuutuslain 27 
§:n 1 momentin viimeinen virke poistettava. 

V oimaantulosäännös. Säännösmuutos on tar
koitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti ri
kosvahinkolain muutosten kanssa 1. 1. 1982. 
Säännöksen 2 momenttiin otetun siirtymäsään
nöksen tarkoituksena on turvata se, että vahin
gon kärsinyt saa keskeytyksettä korvausta tu
lojen tai elatuksen menetyksestä suoritettavan 
rikosvahinkokorvauksen muuttuessa sairausva
kuutuksen päivärahaan nähden ensisijaiseksi. 

Säännöksen mukaan päivärahan suorittamista 
ei voida keskeyttää sillä perusteella, että lain 
voimaan tultua rikosvahinkokorvaus on ensi
sijainen. Ennen lain voimaan tuloa alkanut päi
värahan suorittaminen jatkuu lain voimaantu
losta riippumatta siihen saakka kun tapaturma
virasto on tehnyt päätöksen rikosvahinkolain 
mukaisen korvauksen suorittamisesta. Tapatur
maviraston päätöksellä tarkoitetaan sekä lopul
lista päätöstä että myös päätöstä mahdollisen 
ennakkokorvauksen suorittamisesta rikosvahin
kolain 17 § :n 3 momentin nojalla. 

2. Ta r k e m m a t s ä ä n n ö k s e t j a 
määräykset 

Rikosvahinkolakiin tehtävien muutosten 
vuoksi tullaan tarkistamaan rikosvahinkojen 
korvaamisesta valtion varoista annetun asetuk
sen säännöksiä tarpeellisilta osin. Asetuksen 
muuttamista koskevaa luonnosta ei ole liitettv 
tähän ehdotukseen. -

3. Voimaan t u 1 o 

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan vuoden 1982 alusta. Erityisesti on huo
mattava, että tämän ajankohdan jälkeen ei 
tulojen tai elatuksen menetyksestä suoritettavan 
korvauksen ylärajaa koskevaa rikosvahinkolain 
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nyktistä 5 §: ää voida soveltaa, koska vuoden 
1982 ·alusta ei sairausvakuutuslain mukaisella 
päivärahalla ole enää markkamääräistä ylärajaa. 

1. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan · Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotuk~ 
set: 

Laki 
rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rikosvahinkojen korvaamisesta vai tion varoista 21 päivänä joulukuuta 197 3 anne

tun lain (935/73) 20 ja 21 §, 
muutetaan 3, 5 ja 15 §, 19 §:n 2 momentti, 23 §, 26 §:n 1 momentti ja 27 § sekä 
lisätään 19 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

3 § 
Tämän lain nojalla maksettavasta korvauk

sesta on vähennettävä, mitä hakija saman vahin
gon johdosta on saanut tai ilmeisesti on oikeu
tettu saamaan jonkin muun lain perusteella. 
Jos hakija on oikeutettu työkyvyttömyyden joh
dosta saamaan myös sairausvakuutuslain (364/ 
63) mukaista päivärahaa, suoritetaan hänelle 
kuitenkin ensisijaisesti tämän lain mukainen 
korvaus tulojen tai elatuksen vähentymisestä. 

Vakuutuksen nojalla suoritettava korvaus on 
vähennettävä esinevahinkoja korvattaessa. 

Rikoksentekijäitä tuleva vahingonkorvaus on 
vähennettävä vain siltä osin kuin sitä on suori
tettu. 

5 § 
Henkilövahingon kärsineelle suoritetaan kor

vaus: 
1) sairaanhoitokustannuksista ja muista va

hingosta aiheutuneista kuluista sekä viasta tai 
muusta pysyvästä haitasta, sekä 

2) tulojen tai elatuksen vähentymisestä, kui
tenkin enintään sairausvakuutuslain perusteella 
ilman lapsikorotusta suoritettavan vähimmäis
päivärahan kymmenkertaisen määrän sekä va
hingon kärsineelle samalta ajalta mahdollisesti 
tulevan tulon tai elatuksen erotus. 

15 § 
Korvausta on haettava kirjallisesti tapaturma

virastolta kahden vuoden kuluessa siitä, kun 
hakija sai rikoksesta tiedon, kuitenkin viimeis-

tään viiden vuoden kuluessa rikoksen tekemi
sestä. Erityisestä syystä tapaturmavirasto voi ot
taa tutkittavakseen myöhemminkin tehdyn ha
kemuksen. 

19 § 

Valtion takautumisoikeuteen perustuva saa
minen peritään sakkorangaistuksen täytäntöön
panosta annetun lain (318/63) mukaisessa jär
jestyksessä. Perintään ei voida ryhtyä ennen 
kuin tuomioistuimen päätös, jolla vahingosta 
vastuussa oleva on velvoitettu suorittamaan va
hingonkorvausta, on saanut lainvoiman. Vapau
tuksen tai helpotuksen myöntämisestä tämän 
pykälän nojalla valtiolle tulevan korvauksen 
suorittamisesta on lisäksi voimassa, mitä mak
suvapautuslaissa (529/80) on säädetty. 

Tapaturmavirasto edustaa valtiota takautu
misoikeuden käyttämistä koskevissa asioissa. 

23 § 
Jos korvausta on maksettu aiheettomasti tai 

liikaa, tapaturmaviraston on korvauksen saajaa 
kuultuaan velvoitettava tämä maksamaan kor
vaus takaisin. Takaisinperimisestä voidaan luo
pua, jos periminen olisi kohtuutonta tai perit
tävä määrä on vähäinen eikä korvauksen 
myöntäminen tai maksaminen ole johtunut ha· 
kijan tai hänen edustajansa vilpillisyydestä. 

Päätös takaisin perimisestä on tehtävä kol
men vuoden kuluessa korvauksen maksamisesta. 
Päätös voidaan tehdä myöhemminkin, jos ha-
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kijan tai hänen edustajansa havaitaan toimineen 
asias.sa vilpillisesti. 

Takaisin perimistä koskeva tapaturmaviraston 
lainvoimainen päätös saadaan panna täytäntöön 
niin kuin lainvoimainen tuomio. 

Aiheettomasti maksettu korvaus saadaan pe
riä takaisin myös siten, että se vähennetään 
vastaisista korvaussuorituksista. Kulloinkin suo
ritettavasta korvauserästä ei kuitenkaan saa vä
hentää ilman korvauksen saajan suostumusta 
enempää kuin kuudenneksen. 

26 § 
Tapaturmaviraston tämän lain nojalla anta

masta päätöksestä saadaan valittaa vakuutusoi
keuteen 30 päivän kuluessa tiedoksi saamisesta. 
Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154/50) on säädetty. Tapaturmaviraston 
17 §:n 3 momentin ja 24 §:n nojalla teke
mästä päätöksestä ei kuitenkaan saa valittaa. 

27 § 
Jos tämän lain nojalla annettu lainvoimainen 

päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen 
selvitykseen taikka ilmeisesti ei ole lainmukai
nen, vakuutusoikeus voi tapaturmaviraston esi
tyksestä, asianosaista kuultuaan, tai sen hake
muksesta, jota .asia koskee, poistaa päätöksen 
ja ottaa tai määrätä tapaturmaviraston ottamaan 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä 
sanotun esityksen tapaturmavirasto voi, kunnes 
asia on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti kes
keyttää korvauksen maksun tai maksaa sen esi
tyksen mukaisin määrin. 

Aikaisemman päätöksen estämättä myös ta-

paturmavirasto voi ottaa asian uudelleen käsi
teltäväksi, jos kysymys on evätyn edun myön
tämisestä tai myönnetyn edun lisäämisestä., 

Ylimääräisestä muutoksenhausta on lisäksi 
voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 31 luvus
sa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tämän lain 3 §:n 1 momentin ja 5 §:n 
säännöksiä on sovellettava myös silloin, kun 
rikos on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, 
jos tapaturmavirasto ei ole ennen tämän lain 
voimaantuloa antanut asiasta lopullista ratkai
suaan. 

Jos korvauksen hakemiselle säädetty maata
aika ei ole kulunut umpeen ennen tämän lain 
voimaantuloa, on sovellettava tämän lain 15 § :n 
säännöksiä. Jos korvauksen hakemiselle säädetty 
määräaika on kulunut umpeen jo ennen tämän 
lain voimaantuloa, korvausta voidaan hakea tä
män lain säännösten perusteella vain, jos siihen 
on 15 §:ssä tarkoitettu erityinen syy. 

Jos takautumisoikeuden käyttämistä koskevan 
päätöksen täytäntöönpanoa on siirretty ennen 
tämän lain voimaantuloa, on päätös siinä mää
rätyn ajan kuluttua umpeen pantava täytäntöön 
tämän lain 19 §:n 2 momentissa säädetyssä jär
jestyksessä. Jos takautumisoikeuden käyttämi
sestä tehdyn päätöksen täytäntöönpanemiseksi 
toimitettava ulosotto on vireillä tämän lain voi
maan tullessa, voidaan ulosottoa jatkaa tämän 
lain säännösten estämättä. 

Tämän lain 23 ja 27 § :n säännöksiä on so
vellettava myös päätöksiin, jotka on annettu en
nen tämän lain voimaantuloa. 
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2. 

Laki 
sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 pal
vänä kesäkuuta 1963 annetun lain 3 § :n 2 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä 
tammikuuta 1969 annetussa laissa (31/69), näin kuuluvaksi: 

3 § 

Laki on sama, milloin korvausta on tuomittu 
valtiolle, Suomen Pankille, Postipankille tai 
kansaneläkelaitokselle rikosasiassa tai val
tiolle muussa asiassa, jossa virallinen syyttäjä 
on virkansa puolesta esiintynyt, taikka milloin 
korvausta on tuomittu todistajan tai asiantun
tijan kuulemista, maksutonta oikeudenkäyntiä 
tai henkilön oikeuteen tuomista koskevien 
taikka vastaavien, valtion varoista suoritet-

3. 

tujen kustannusten korvaamista tarkoittavien 
säännösten nojalla. Samoin peritään tämän lain 
mukaan rikosvahinkojen korvaamisesta valtion 
varoista annetun lain (935 /73) mukainen, val
tion takautumisoikeuteen perustuva korvaus va
hingosta vastuussa olevalta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
sairausvakuutuslain 27 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausva
kuutuslain 27 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1973 annetussa 
laissa (937 /73), näin kuuluvaksi: 

27 § 
Jos vakuutetulla on oikeus saada korvausta 

sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvan työ
kyvyttömyyden vuoksi muunkin kuin tämän 
lain nojalla, on hänelle saman työkyvyttömyy
den johdosta suoritettava tämän lain mukaista 
päivärahaa vain sikäli ja siltä osin kuin se ylit-

tää samalta ajalta muun lain nojalla suoritetta
van korvauksen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Jos vakuutetulle rikoksella aiheutetun työky-
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vyttömyyden johdosta maksetaan tämän lain 
voimaan tullessa päivärahaa, ei päivärahan suo
rittamista saada tämän lain voimaantulon perus
teella lakkauttaa ennen kuin tapaturmavirasto 
on tehnyt päätöksen rikosvahinkojen korvaami-

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1981 

sesta valtion varoista annetun lain (935/73) mu
kaisen korvauksen suorittamisesta saman työ
kyvyttömyyden johdosta. Edellä tarkoitettua 
päivärahaa ei saa tämän lain voimantulon pe
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Liiie '1 

1. 

Laki 
rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista 21 päivänä joulukuuta 1973 anne

. tun lain (935/73) 20 ja 21 §, 
·· muutetaan 3, 5 ja 15 §, 19 §:n 2 momentti, 23 §, 26 §:n 1 momentti ja 27 § sekä 

lisätään 19 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 §. 
Täniän lain nojalla maksettavasta korvauk

sesta on vähennettävä, mitä hakija saman vahin
gon johdosta on saanut tai ilmeisesti on oikeu
tettu saamaan jonkin muun lain perusteella. 
Sen lisäksi on vakuutuksen nojalla suoritettava 
korvaus vähennettävä esinevahinkoja korvatta
essa. Rikoksentekijäitä tuleva vahingonkorvaus 
on vähennettävä vain siltä osin kuin sitä on 
suoritettu. 

5 §. 
Sille, jolle on aiheutettu ruumiinvamma tai 

muu henkilövahinko, suoritetaan korvaus sai
raanhoitokustannuksista ja muista vahingosta ai
heutt:lneist'a kuluista sekä viasta tai muusta py
syvästä haitasta. Lisäksi suoritetaan korvausta 
tulojen tai elatuksen vähentymisestä, ei kuiten
kaan sairausvakuutuslain (364 163) perusteella 
ilman · huoltajanlisää suoritettavan suurimman 
päivärahan puolitoistakertaisen määrän ylittä
västä tulojen tai elatuksen osasta. 

15 §. 
Korvausta on haettava kirjallisesti tapaturma· 

virastcilta vuoden kuluessa siitä; kun hakija sai 
rikoksesta tiedon, kuitenkin viimeistään viiden 
vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. 

3 168101108C 

Ehdotus 

3 § 
Tämän lain nojalla maksettavasta korvauk

sesta on vähennettävä, mitä hakija saman vahin
gon johdosta on saanut ·tai ilmeisesti on oikeu
tettu saamaan jonkin muun lain perusteella. 
Jos hakija on oikeutettu työkyvyttömyyden joh~ 
dosta saamaan myös sairausvakuutuslain (364/ 
63) mukaista päivärahaa, suoritetaan . hänelle 
kuitenkin ensisijaisesti tämän lain mukainen 
korvaus tulojen tai elatuksen vähentymisestä. 

Vakuutuksen nojalla suoritettava korvaus on 
vähennettävä esinevahznkoja korvattaessa. 

Rikoksentekijäitä tuleva vahingonkorvaus on 
vähennettävä vain siltä osin kuin sitä on suori~ 
tettu. 

5 § 
Henkilövahingon kärsineelle suoritetaan kor

vaus: 

1) sairaanhoitokustannuksista ja muista va
hingosta aiheutuneista kuluista sekä viasta tai 
muusta pysyvästä haitasta, sekä , 

2) tulojen tai elatuksen vähentymisestä, kui
tenkin enintään sairausvakuutuslain perusteella 
ilman lapsikorotusta suoritettavan vähimmäis7 

päivärahan kymmenkertaisen määrän . sekä va" 
hingon kärsineelle samalta ajalta mahdollisesti 
tulevan tulon tai elatuksen erotus. 

15 § 
Korvausta on haettava kirjallisesti tapaturma

virastolta kahden vuoden kuluessa siitä, kun 
hakija sai rikoksesta tiedon, kuitenkin viimeis
tään viiden vuoden kuluessa rikoksen tekemi· 
sestä. Erityisestä syystä tapaturmavirasto voi ot
taa tutkittavakseen myöhemminkin tehdyn ha
kemuksen. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

19 § 

Takautumisoikeuden käyttämisestä päättää 
tapaturmavirasto. Takautumisoikeuden käyttä
misestä voidaan erityisen painavista syistä osak
si tai kokonaan luopua. Takautumisoikeuden 
käyttämistä koskevan päätöksen täytäntöönpano 
voidaan myös siirtää. Luopumista ja täytäntöön· 
panon siirtämistä harkittaessa otetaan huomioon 
vahingosta vastuussa olevan maksukyky ja pe
rittävän korvauksen määrä sekä, milloin tämä 
olisi huomattavan suuri, rikoksentekijän mah· 
dollisuudet ennen rikoksen tekemistä päätellä 
siitä syntyvän vahingon suuruus. 

20 §. 
Jos vahingosta vastuussa oleva on tuomzots

tuimen lainvoimaisella päätöksellä velvoitettu 
suorittamaan hakijalle vahingonkorvausta, ta
,kautumisoikeuden käyttämistä koskeva päätös 
,an heti täytäntöönpantavissa niin kuin lainvoi
mainen tuomio. 

21 §. 
]os vahingosta vastuussa olevan maksukyky 

on olennaisesti muuttunut tai myöhemmin tulee 
ilmi seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa 
takautumisoikeuden käyttämistä koskevaan pää
tökseen, voidaan perimisestä päättää uudelleen. 

23 §. 
Jos hakija antamalla virheellisiä tietoja, sa

laamalla tietoja tai muulla tavoin tahallaan tai 
tuottamuksellisesti on saanut aikaan korvauk
sen aiheettoman maksun tai sen maksamisen 
liian suurena, tuomioistuimen on tapaturmavi
raston vaatimuksesta velvoitettava hänet suorit
tamaan takaisin aiheetta tai liikaa maksetun 
määrän. Mahdollisesti liikaa suoritettu ennakko 
voidaan periä takaisin ilman tuomioistuimen 
päätöstä. 

Valtion takautumisoikeuteen perustuva saa
minen peritään sakkorangaistuksen täytäntöön
panosta annetun lain (318/63) mukaisessa jär· 
jestyksessä. Perintään ei voida ryhtyä ennen 
kuin tuomioistuimen päätös, jolla vahingosta 
vastuussa oleva on velvoitettu suorittamaan va
hingonkorvausta, on saanut lainvoiman. V apau
tuksen tai helpotuksen myöntämisestä tämän 
pykälän nojalla valtiolle tulevan korvauksen 
suorittamisesta on lisäksi voimassa, mitä mak
suvapautuslaissa (529/80) on säädetty. 

Tapaturmavirasto edustaa valtiota takautu
misoikeuden käyttämistä koskevissa asioissa. 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

23 § 
] os korvausta on maksettu aiheettomasti tai 

liikaa, tapaturmaviraston on korvauksen saajaa 
kuultuaan velvoitettava tämä maksamaan kor
vaus takaisin. T akaisinperimisestä voidaan luo
pua, jos periminen olisi kohtuutonta tai perit~ 
tävä määrä on vähäinen eikä korvauksen myön
täminen tai maksaminen ole johtunut hakijan 
tai hänen edustajansa vilpillisyydestä. 

Päätös takaisin perimisestä on tehtävä kol
men vuoden kuluessa korvauksen maksamisesta. 
Päätös voidaan tehdä myöhemminkin, jos ha
kijan tai hänen edustajansa havaitaan toimineen 
asiassa vilpillisesti. 

Takaisin perimistä koskeva tapaturmaviraston 
lainvoimainen päätös saadaan panna täytäntöön 
niin kuin lainvoimainen tuomio. 
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Voimassa oleva laki 

Aiheettomasti maksettu korvaus saadaan pe
riä takaisin myös siten, että se vähennetään vas
taisista korvaussuorituksista. Kulloinkin suori
tettavasta korvauserästä ei kuitenkaan saa vä· 
hentää ilman korvauksen saajan suostumusta 
enempää kuin kuudenneksen. 

26 §. 
Tapaturmaviraston tämän lain nojalla anta

maan päätökseen saadaan hakea vakuutusoikeu
delta muutosta 30 päivän kuluessa tiedoksi saa
misesta. Muutoksenhaussa on muutoin nouda
tettava, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa 
annetussa laissa (154/50) on säädetty. Tapa
turmaviraston 17 §:n 3 momentin sekä 19, 21 
ja 24 §:n nojalla tekemään päätökseen ei kui
tenkaan saa hakea valittamalla muutosta. 

27 §. 
Jos tämän lain nojalla annettu lainvoimainen 

päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen 
selvitykseen taikka ilmeisesti ei ole lainmukai
nen, tapaturmaviraston tulee ottaa asia uudel
leen käsiteltäväksi, jos on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämisestä. 

Ehdotus 

Aiheettomasti maksettu korvaus saadaan pe
riä takaisin myös siten, että se vähennetään 
vastaisista korvaussuorituksista. Kulloinkin suo
ritettavasta korvauserästä ei kuitenkaan saa vä
hentää ilman korvauksen saajan suostumusta 
enempää kuin kuudenneksen. 

26 § 
Tapaturmaviraston tämän lain nojalla anta

masta päätöksestä saadaan valittaa vakuutusoi
keuteen 30 päivän kuluessa tiedoksi saamisesta. 
V alituksesta on muutoin voimassa, mitä muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154/50) on säädetty. Tapaturmaviraston 
17 §:n 3 momentin ja 24 §:n nojalla tekemäs
tä päätöksestä ei kuitenkaan saa valittaa. 

27 § 
Jos tämän lain nojalla annettu lainvoimainen 

päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen 
selvitykseen taikka ilmeisesti ei ole lainmukai
nen, vakuutusoikeus voi tapaturmaviraston esi
tyksestä, asianosaista kuultuaan, tai sen hake
muksesta, jota asia koskee, poistaa päätöksen 
ja ottaa tai määrätä tapaturmaviraston ottamaan 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä 
sanotun esityksen tapaturmavirasto voi, kunnes 
asia on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti kes
keyttää korvauksen maksun tai maksaa sen esi
tyksen mukaisin määrin. 

Aikaisemman päätöksen estämättä myös ta
paturmavirasto voi ottaa asian uudelleen käsi
teltäväksi, jos kysymys on evätyn edun myön
tämisestä tai myönnetyn edun lisäämisestä. 

Ylimääräisestä muutoksenhausta on lisäksi 
voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 31 luvus
sa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tämän lain 3 §:n 1 momentin ja 5 §:n 
säännöksiä on sovellettava myös silloin, kun 
rikos on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, 
jos tapaturmavirasto ei ole ennen tämän lain 
voimaantuloa antanut asiasta lopullista ratkai
suaan. 

Jos korvauksen hakemiselle säädetty maara
aika ei ole kulunut umpeen ennen tämän lain 
voimaantuloa, on sovellettava tämän lain 15 §:n 
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Voimassa oleva laki 

N:o 212 

Ehdotus 

säännöksiä. Jos korvauksen hakemiselle säädetty 
määräaika on kulunut umpeen jo ennen tämän 
lain voimaantuloa, korvausta voidaan hakea tä~ 
män lain säännösten perusteella vain, jos siihen 
on 15 §:ssä tarkoitettu erityinen syy. · 

Jos takautumisoikeuden käyttämistä koskevan 
päätöksen täytäntöönpanoa on siirretty ennen 
tämän lain voimaantuloa, on päätös siinä mää
rätyn ajan kuluttua umpeen pantava täytäntöön 
tämän lain 19 §:n 2 momentissa säädetyssä jär
jestyksessä. Jos takautumisoikeuden käyttämi• 
sestä tehdyn päätöksen täytäntöönpanemiseksi 
toimitettava ulosotto on vireillä tämän lain voi
maan tullessa, voidaan ulosottoa jatkaa tämän 
lain säännösten estämättä. 

Tämän lain 23 ja 27 §:n säännöksiä on so~ 
vellettava myös päätöksiin, jotka on annettu en
nen tämän lain voimaantuloa. 
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2. 

Laki 
sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 päi
vänä kesäkuuta 1963 annetun lain 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä 
tammikuuta 1969 annetussa laissa (31/69), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 

Laki ori sama, milloin korvausta on tuomittu 
valtiolle, Suomen Pankille, postisäästöpankille 
tai kansaneläkelaitokselle rikosasiassa tai val
tiolle muussa asiassa, jossa virallinen syyttäjä 
on virkansa puolesta esiintynyt, taikka milloin 
korvausta on · tuomittu todistajan tai asiantun
tijan kuulemista, maksutonta oikeudenkäyntiä 
tai henkilön oikeuteen tuomista koskevien taik
ka vastaavien, valtion varoista suoritettujen 
kustanruisten korvaamista tarkoittavien sään
nösten hOjalla. 

3. 

Laki on sama, milloin korvausta on tuomittu 
valtiolle, Suomen Pankille, Postipankille 
tai kansaneläkelaitokselle rikosasiassa tai val
tiolle muussa asiassa, jossa virallinen syyttäjä 
on virkansa puolesta esiintynyt, taikka milloin 
korvausta on tuomittu todistajan tai asiantun
tijan kuulemista, maksutonta oikeudenkäyntiä 
tai henkilön oikeuteen tuomista koskevien taik
ka vastaavien, valtion varoista suoritettu
jen kustannusten korvaamista tarkoittavien 
säännösten nojalla. Samoin peritään tämän lain 
mukaan rikosvahinkojen korvaamisesta valtion 
varoista annetun lain (935 /73) mukainen, val
tion takautumisoikeuteen perustuva korvaus va
hingosta vastuussa olevalta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
sairausvakuutuslain 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausva
kuutuslain 27 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1973 annetussa 
laissa (937/73), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

27 §. 
Jos vakuutetulla on oikeus saada korvausta 

sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvan työ
kyvyttömyyden vuoksi muunkin kuin tämän 
lain nojalla, on hänelle saman työkyvyttömyy-

Ehdotus 

27 § 
Jos vakuutetulla on oikeus saada korvausta 

sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvan työ
kyvyttömyyden vuoksi muunkin kuin tämän 
lain nojalla, on hänelle saman työkyvyttömyy-
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Voimassa oleva laki 

den johdosta suoritettava tämän lain mukaista 
päivärahaa vain sikäli ja siltä osin kuin se ylit
tää samalta ajalta muun lain nojalla suoritetta
van korvauksen. Edellä säädetty ei kuitenkaan 
koske rikosvahinkojen korvaamisesta valtion va
roista annetun lain (935/73) mukaista kor
vausta työkyvyttömyydestä. 

Ehdotus 

den johdosta suoritettava tämän lain mukaista 
päivärahaa vain sikäli ja siltä osin kuin se ylit
tää samalta ajalta muun lain nojalla suoritetta
van korvauksen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Jos vakuutetulle rikoksella aiheutetun työky
vyttömyyden johdosta maksetaan tämän lain 
voimaan tullessa päivärahaa, ei päivärahan suo
rittamista saada tämän lain voimaantulon perus
teella lakkauttaa ennen kuin tapaturmavirasto 
on tehnyt päätöksen rikosvahinkojen korvaami
sesta valtion varoista annetun lain (935/73) mu
kaisen korvauksen suorittamisesta saman työ
kyvyttömyyden johdosta. Edellä tarkoitettua 
päivärahaa ei saa tämän lain voimantulon pe
rusteella myöskään periä takaisin vakuutetulta. 
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Liite 2 

TILASTOJA RIKOSVAHINGOISTA VUOSILTA 1974-1980 

1. T apaturmavirastolle saapuneiden rikosvahinkohakemusten lukumäärä 

Vuosi Henkilö- Esine- Yhteensä 
vahinko vahinko 

1974') 231 61 292 
1975 600 189 789 
1976 676 187 863 
1977 700 238 938 
1978 702 229 931 
1979 731 184 915 
1980 759 227 986 
Yhteensä 4 399 1 315 5 714 

2. Tapaturmavirastossa ratkaistujen asioiden lukumäärä 

Korvatut 

Vuosi 
Henkilö- Esine- Yhteensä Hylätyt Hylkäys- Kaikkiaan 
vahinko vahinko % ratkaistu 

1974') 36 15 51 37 42.0 88 
1975 400 77 477 272 36.3 749 
1976 483 106 589 402 40.6 991 
1977 486 154 640 327 33.8 967 
1978 679 163 842 333 28.3 1175 
1979 669 128 797 300 27.3 1097 
1980 689 147 836 289 25.7 1125 
Yhteensä 3 442 790 4232 1960 6192 

1
) Tiedot ovat ajalta 1. 3.-31. 12. 1974 
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Jj Vuosina 1974-1980 hylättyjen hakemusten lukumäärä hylkäysperusteittain jaoteltuna 

Määräaika laiminlyöty') ................. . 
Ei osoitettu rikosta ..................... . 
Esinevahinko ei laitoshoidokin aiheuttama ... . 
Korvausvaatimuksen esittämisen laiminlyöntF} 
Oikeushenkilö hakijana .................. . 
Vaadittu korvausta vain kivusta ja särystä ... . 
Muut ................................ . 

Yhteensä .. : .......................... . 

Yhteensä 
kpl 

502 
444 
274 
127 
122 

83 
412 

1960 

% 

25.7 
22.6 
14.0 
6.3 
6.2 
4.2 

21.0 

100.0 

') Rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 12 §:n 1 momentti ja 15 §. 
') Lain 12 §:n 2 moinentti: "Jos asiaa on käsitelty tuomioistuimessa, korvausta ei suotiteta vahingon kär

sineelle, joka on laiminlyönyt, mitä hänen kohtuudella olisi pitänyt tehdä saadakseen oikeutensa vahingon
korvaukseen tuomiolla vahvistetuksi." 

4. Maksetut korvaukset markkoina 

Henkilövahinko Esinevahinko 

Vuosi Yht. Keski- Yht. Keski- Yhteensä arvo arvo 

1974 32 000 900 15 000 1 000 47 000 
1975 556 000 1400 70 000 900 626 000 
1976 1 075 000 2 200 147 000 1400 1222 000 
1977 1 053 000 2 200 192 000 1200 1245 000 
1978 1 511 000 2200 222 000 1400 1 733 000 
1979 1 739 000 2 600 166 000 .1300 1 905 000 
1980 2 026 000 2 900 318 000 2 200 2 344 000 

7 992 000 1130 000 9122 OQO 

1'.,,· 
'. 

~~ 


