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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi syyttömästi vangitulle tai 
tuomitulle valtion varoista maksettavasta korvauksesta annetun lain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi syyttö
mästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista 
maksettavasta korvauksesta annettua lakia niin, 
että syyttömästi vangitulle tai tuomitulle voitai
siin suorittaa valtion varoista hakemuksesta kor
vaus ilman että asia on saatettu tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Korvausasian käsittelisi valtiokont
tori. Esityksessä ehdotetaan myös eräitä tarkistuk-

sia korvausten edellytyksiä ja toimivaltaista tuo
mioistuiota koskeviin säännöksiin. 

Vuoden 1985 tulo- ja menoarviossa on varatta
va erityinen määräraha syyttömästi vangitulle tai 
tuomitulle valtion varoista maksettavasta kor
vauksesta annetun lain mukaisten korvausten 
maksamista varten. 

Uudet säännökset on tarkoitus saattaa voimaan 
vuoden 1985 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja muutoksen 
syyt 

1.1. Korvauksen myöntäminen Ja maksaminen 

Syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion 
varoista maksettavasta korvauksesta annetun lain 
(422/74) 1 §:n mukaan syyttömästi vangitullatai 
pidätetyllä on oikeus saada valtiolta korvaus siitä 
vapaudenmenetyksestä, mikä hänelle on aiheutu
nut vangitsemisesta tai pidättämisestä. Vapaus
rangaistusta suorittaneella on myös oikeus saada 
valtiolta korvaus vapaudenmenetyksen vuoksi sil
loin, kun rangaistustuomio puretaan tai kantelun 
johdosta poistetaan ja syyte asian uudessa käsitte
lyssä annetulla tuomiolla hylätään tai hänet tuo
mitaan vähempään rangaistukseen kuin hän on 
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jo suorittanut (3 §:n 1 momentti). Syyttömästi 
vangitulla, pidätetyllä tai tuomitulla ei ole pää
säännön mukaan oikeutta korvaukseen, jos hän 
on myötävaikuttanut vapaudenmenetykseensä (2 
§ ja 3 §:n 2 momentti). Korvauksena voidaan 
lain mukaan maksaa hyvitys kuluista, tulojen tai 
elatuksen vähentymisestä ja, jos siihen on erityis
tä syytä, myös kärsimyksestä (4 §:n 1 momentti). 

Lain 5 §:n mukaan vahingon kärsinyt voi 
esittää vaatimuksensa korvauksen saamisesta joko 
sen rikosasian yhteydessä, jonka vuoksi hän on 
ollut pidätettynä tai vangittuna, taikka nostamal
la kanteen valtiota vastaan riita-asioista säädetyssä 
järjestyksessä. Lakia on tulkittu niin, että korvaus 
voidaan maksaa vain, jos valtion korvausvelvolli
suus on vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä. 
Vahingon kärsinyt ei siten voi saada valtiolta 
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korvausta ilman oikeudenkäyntiä esimerkiksi hal
linnollisessa menettelyssä. 

Kanteita valtiota vastaan aiheenomasta vapau
denmenetyksestä ajetaan vähän. Alioikeuksissa 
on tapauksia ratkaistu vuosina 1978-1982 seu
raavasti (lukuihin eivät sisälly rikosasian yhtey
dessä annetut ratkaisut): 

Kanne 
Vuosi Koko maa hyväksytty 

1978 2 2 
1979 5 3 
1980 5 4 
1981 5 5 
1982 8 6 

Tuomittujen ja maksettujen korvausten määrät 
ovat olleet varsin pieniä. Oikeusministeriöstä ja 
sisäasiainministeriöstä vuosina 1980 ja 1981 esi
tellyissä 11 asiassa maksettiin korvauksia kaik
kiaan vajaa 60 000 markkaa keskimääräisen kor
vauksen ollessa noin 5 200 markkaa. 

Erillistä oikeudenkäyntiä korvauksen saamisek
si voidaan pitää useissa tapauksissa tarpeettoman 
monimutkaisena ja aikaa vievänä. Korvauksen 
peruste, aiheeton vapaudenmenetys, käy yleensä 
selville asiakirjoista. Oikeudenkäynneissä onkin 
tavallisesti riidelty korvauksen määrästä ja siitä, 
olisiko korvaus evättävä laissa säädetyn erityisen 

ratkaistu tai on siellä vireillä. Näin estettäisiin se, 
että korvausasia voisi olla samanaikaisesti kahden 
eri viranomaisen käsiteltävänä. 

Ehdotettu hakemusmenettely on käyttökelpoi
nen selvissä ja yksinkertaisissa tapauksissa. Jos 
asiassa joudutaan esittämään laajemmalti näyttöä 
tai hakijan oikeus korvaukseen on kysymyksena
lainen, kuuluu sen ratkaiseminen luontevammin 
tuomioistuimelle. Ehdotuksen mukaan valtio
konttori voisikin myöntää korvausta vain siltä 
osin kuin hakijan oikeus korvaukseen on selvä. 
Jos esimerkiksi on aihetta olettaa, että korvauk
sen hakija on tahallaan osaltaan aiheuttanut 
vapaudenmenetyksen, ei valtiokonttori voisi 
myöntää korvausta. Hakija voisi kuitenkin saattaa 
korvauskysymyksen valtiokonttorin hylkäävästä 
päätöksestä huolimatta tuomioistuimen ratkaista
vaksi. 

Korvausten maksamismenettelyn yksinkertais
tamiseksi ja nopeuttamiseksi ehdotetaan, että 
kaikkien esillä olevan lain mukaisten korvausten 
suorittaminen keskitettäisiin valtiokoottorille. 
Tarkoitusta varten olisi tulo- ja menoarvwon 
varattava erillinen arviomääräraha. 

1.2. Korvausperusteiden täsmentäminen 

perusteen nojalla. Ainakin silloin kun korvauk- Lain 3 §:n 1 momentin mukaan tuomitun 
sen myöntämiseen on kiistatta perusteet, pitäisi syyttömyys tulee laillisesti todetuksi silloin, kun 
korvausta voida maksaa hallinnollisessa menette- rangaistustuomio puretaan tai poistetaan ja tuo
lyssä ilman oikeudenkäyntiä. Tämä olisi edullista mittu uudessa käsittelyssä vapautetaan hänelle 
sekä vahingon kärsineelle että valtiolle. Vahingon tuomitusta rangaistuksesta. Oikeudenkäymiskaa
kärsinyt saisi korvauksen nykyistä nopeammin ja ren 31 luvun säännöksistä ilmenee, että vain 
vähemmällä vaivalla. Valtiolle yksinkertaisempi lainvoiman saanut tuomio voidaan purkaa tai 
korvausmenettely tulisi halvemmaksi. kantelun johdosta poistaa. Lain 3 §:n 1 moment-

Edellä esitetyistä syistä ehdotetaan, että vahin- ti ei siten sanamuotonsa mukaan koske sellaista 
gon kärsinyt voisi tuomioistuinmenettelyä käyttä- tapausta, jossa vapausrangaistus on pantu täytän
mättä hakea korvausta suoraan valtiolta. Hake- töön lainvoimaa vailla olevan tuomion perusteel
musasian käsittely ja ratkaiseminen kuuluisi eh- la. Oikeudenkäymiskaaren säännökset muutok
dotuksen mukaan valtiokonttorille, joka jo nyt- senhausta hovioikeudesta korkeimpaan oikeuteen 
kin ratkaisee eräitä korvausasioita. muutettiin vuoden 1980 alusta voimaan tulleella 

Vaatimuksen esittäminen tuomioistuimessa ri- lailla (104/79). Hovioikeuden tuomio, jonka 
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nen ei siten enää olisi aina välttämätöntä kor- pannaan nykyisin täytäntöön niin kuin lainvoi
vauksen saamiseksi. Ehdotuksessa ei ole toisaalta maisen tuomion täytäntöönpanosta on säädetty, 
haluttu rajoittaa nykyisestään syyttömästi vangi- vaikka tuomioon on haettu muutosta. Korkein 
tun tai tuomitun oikeutta esittää valtiota vastaan oikeus voi kuitenkin ennen muutoksenhakuasian 
vaatimuksia tuomioistuimessa. Hän voisi oman ratkaisemista määrätä, ettei hovioikeuden ratkai
valintansa mukaan joko nostaa kanteen valtiota sua ole toistaiseksi pantava täytäntöön tai täytän
vastaan tai hakea korvausta suoraan valtiokontto- töönpanoa jatkettava. Mahdollista joka tapauk
rilta. Valtiokonttorin toimivalta olisi kuitenkin sessa on, että vapausrangaistukseen tuomittu voi 
toissijainen. Korvausta ei saisi hakea valtiokont- siten joutua suorittamaan rangaistusta ennen 
torilta, jos korvausasia on jo tuomioistuimessa kuin tuomio on saanut lainvoiman. Saattaa käy-
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dä jopa niin, että hovioikeuden tuomitsema 
vapausrangaistus on pantu täytäntöön ennen 
kuin korkein oikeus muutoksenhaun johdosta 
antaa vapauttavan ratkaisun. Vastaavanlainen ti
lanne voi syntyä myös silloin, kun alioikeuden 
tuomitseman vankeusrangaistuksen täytäntöön
pano on aloitettu tuomitun suostumuksella ja 
syyte sittemmin hylätään syyttäjän haettua muu
tosta tuomioon. Jos joku on syyttömästi suoritta
nut vapausrangaistusta, on hänellä tietenkin olta
va yhtäläinen oikeus korvaukseen, perustuipa 
täytäntöönpano lainvoimaiseen tai lainvoimaa 
vailla olevaan tuomioon. Lakia ehdotetaaukio 
selvennettäväksi niin, että myös lainvoimaa vailla 
olevan tuomion perusteella vapausrangaistusta 
suorittaneella olisi oikeus korvaukseen vapauden
menetyksen johdosta, jos hänet on muutoksen
haun johdosta kokonaan tai osaksi vapautettu 
rangaistuksesta. 

2. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä virka
työnä. Esitysluonnoksesta on hankittu lausunnot 
sisäasiainministeriöltä, puolustusministeriöltä, 
valtiovarainministeriöltä, valtioneuvoston oikeus
kanslerilta, valtiokoottorilta ja Suomen Asianaja
jaliitolta. Kaikki lausunnonantajat suhtautuivat 
myönteisesti muutosehdotukseen, jonka mukaan 

korvausta syyttömästi vangitulle tai tuomitulle 
voitaisiin selvissä tapauksissa maksaa hakemus
menettelyssä ilman oikeudenkäyntiä. Annetuissa 
lausunnoissa esitetyt yksityiskohtia koskevat huo
mautukset on pyritty ottamaan huomioon esitys
tä viimeisteltäessä. 

3. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Ehdotuksen mukaan valtiokonttorin tehtävänä 
olisi käsitellä ja ratkaista syyttömästi vangitulle 
tai tuomitulle valtion varoista maksettavasta kor
vauksesta annetun lain mukaisia korvaushake
muksia samoin kuin huolehtia korvausten maksa
misesta. Korvausten takaisin periminen vahingos
ta vastuussa olevilta tulisi myös kuulumaan val
tiokonttorille. Koska korvaustapauksia tullee vas
taisuudessakin olemaan vähän, vain muutama 
vuodessa, olisi uudistus toteutettavissa valtio
konttorin nykyistä henkilöstöä lisäämättä. Ehdo
tuksen mukaan korvauksen maksaminen selvissä 
tapauksissa tulisi nykyistä joustavammaksi ja yk
sinkertaisemmaksi. Tästä aiheutuisi valtiolle sääs
töä, jonka määrää ei tarkoin voida arvioida. 

Valtiokoottorille olisi valtion tulo- ja menoar
viossa osoitettava arviomääräraha korvauksen 
maksamista varten. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

3 §. Pykälän 1 momentin ensimmäiseen virk
keeseen on otettu uusi säännös. Jos joku on 
kokonaan tai osaksi suorittanut hänelle tuomitun 
vapausrangaistuksen, vaikka tuomio ei ole saanut 
lainvoimaa, ja syyte muutoksenhaun johdosta 
kokonaan tai osaksi hylätään sekä tuomittu vas
taavasti vapautetaan kokonaan tai osaksi rangais
tuksesta, on hänellä oikeus saada valtiolta tämän 
lain mukaan korvaus. Säännös soveltuisi ensinnä
kin tapaukseen, jossa vankeusrangaistus on pantu 
täytäntöön hovioikeuden tuomion perusteella ja 
korkein oikeus on sittemmin muutoksenhaun 
johdosta hylännyt syytteen kokonaan tai osaksi 
sekä vapauttanut syytetyn rangaistuksesta tai tuo
minnut hänet lieveropään rangaistukseen taikka 

palauttanut asian ja asian uudessa käsittelyssä 
syyte on hylätty tai syytetty on tuomittu vähem
pään rangaistukseen kuin hän on jo suorittanut. 

Jos alioikeudessa vapausrangaistukseen tuomit
tu on hakenut muutosta tuomioon, mutta sitten 
aloittaa rangaistuksen suorittamisen tyytymisen 
perusteella, valitus raukeaa ja rangaistustuomio 
tulee häneen nähden lainvoimaiseksi. Käytännös
sä on siten mahdotonta, että alioikeudessa tuo
mittu suorittaisi rangaistustaan tyytymisen pe
rusteella sekä saisi siihen valittamalla muutosta. 
Sen sijaan on mahdollista, että tuomitun suorit
taessa rangaistusta tyytymisen perusteella syyttäjä 
valittaa tuomiosta ja että rangaistus tuolloin 
poistetaan. Tässäkin tapauksessa vapausrangais
tusta suorittaneella olisi ehdotuksen mukaan oi
keus korvaukseen. 
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Myös ehdotetussa uudessa säännöksessä tarkoi
tetuissa tapauksissa korvaus voitaisiin evätä 2 
momentissa säädetyin edellytyksin eli milloin 
tuomittu valheellisella tunnustuksella tai muuten 
tahallisesti on osaltaan aiheuttanut rangaistuksen 
tuomitsemisen taikka korvauksen maksamista 
muut asianhaarat huomioon ottaen ei olisi pidet
tävä kohtuullisena. 

Pykälän 1 momentin toiseen virkkeeseen ehdo
tetaan otettavaksi nykyistä 1 momenttia vastaava 
säännös. Nykyisen sanamuotonsa mukaan va
pausrangaistusta suorittaneella on oikeus kor
vaukseen, jos tuomio ensin kantelun johdosta 
poistetaan tai puretaan ja syyte asian uudessa 
käsittelyssä annetulla tuomiolla hylätään tai 
asianomainen tuomitaan vähempään rangaistuk
seen kuin hän on suorittanut. Rangaistustuomio 
voidaan poistaa tai purkaa ilman, että asiassa 
määrätään toimitettavaksi uusi käsittely. Syyttö
mästi tuomitulla pitää tietenkin olla oikeus kor
vaukseen, vaikka uutta käsittelyä ei määrätä. 
Säännöstä ehdotetaankin tältä osin selvennettä
väksi. 

5 §. Nykyisen 2 momentin mukaan korvausta 
koskeva kanne valtiota vastaan on pantava vireille 
siinä tuomioistuimessa, jossa syyte korvausvaati
muksen tekijää vastaan olisi ollut käsiteltävä tai 
joka sitä käsitteli ensimmäisenä oikeusasteena, 
taikka siinä sotaoikeudessa, jonka tuomiopiirissä 
arestirangaistus määrättiin. 

Vuoden 1984 alusta voimaan tulleen sotilas
oikeudenkäyntilain (326/83) mukaan sotilas
oikeudenkäyntiasioiden käsittely siirtyy sotaoi
keuksilta yleisille tuomioistuimille. Tämän vuok
si olisi esillä olevan lain 5 §:n 2 momentin 
säännöstä muutettava siltä osin kuin se koskee 
kurinpitomenettelyssä määrättyä arestirangaistus
ta. Sellaisessa tapauksessa olisi ehdotuksen mu
kaan korvauskanne valtiota vastaan nostettava 
siinä tuomioistuimessa, joka olisi ollut toimival
tainen käsittelemään kurinpitomenettelyssä mää
rättyä arestirangaistusta koskevan asian, jos siitä 
olisi nostettu s te. Toimivaltainen tuomioistuin 
määräytyisi siten sotilasoikeu en äyntr am 5 Ja 
§:n mukaisesti. Tuomioistuimen kokoonpano 
tällaista korvausasiaa käsiteltäessä määräytyisi so
tilasoikeudenkäyntilain 3 §:n mukaan. 

Voimassa olevan 2 momentin viimeisessä virk
keessa on säännös siitä, minä aikana haastehake
mus valtiota vastaan on toimitettava tuomiois
tuimeen. Ehdotuksen mukaan tästä säädettäisiin 
uudessa 3 momentissa. Edellä 3 §:n 1 moment
tiin ehdotettujen korvausperusteiden täsmennys
ten vuoksi olisi määräaikasäännöstä tarkistettava. 

Kuuden kuukauden määräaika laskettaisiin 3 §:n 
1 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoite
tuissa tapauksissa siitä, kun asian käsittelyssä 
annettu tuomio on saanut lainvoiman ja toisessa 
virkkeessä tarkoitetuissa tapauksissa siitä, kun 
rangaistustuomio on purettu tai poistettu tai, 
milloin asiassa on toimitettu uusi käsittely, siinä 
annettu tuomio on saanut lainvoiman. 

Voimassa olevassa laissa ei ole säännöksiä mää
räajan laskemisesta silloin, kun korvausta vaadi
taan arestirangaistuksen suorittamisen vuoksi. 
Koska kurinpitomenettelyssä määrätty arestiran
gaistus ei saa lainvoimaa, ehdotetaan 3 momen
tin viimeiseen virkkeeseen lisättäväksi säännös, 
joka koskisi määräajan laskemista silloin, kun 
kurinpitorangaistus on kumottu tai lievennetty 
sotilaskurin pitolain (3 31183) mukaisessa tarkas
tuspyyntömenettelyssä tai kurinpitomenettelyn 
valvonnassa. Ehdotuksen mukaan määräaika las
kettaisiin siitä, kun kurinpitorangaistusta koskeva 
päätös on kumottu tai kurinpitorangaistusta on 
lievennetty taikka, jos asia on määrätty otettavak
si uudelleen käsiteltäväksi, siitä, kun asia on 
uudelleen ratkaistu. Jos sen sijaan asiasta on 
nostettu syyte ja tuomioistuin on ratkaissut asian, 
määräaika laskettaisiin pääsäännön mukaan, eli 
siitä päivästä, jona asiassa annettu tuomio sai 
lain voiman. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 mo
mentti, joka vastaa voimassa olevan 6 §: n toisessa 
virkkeessä olevaa säännöstä. Puhevaltaa valtion 
puolesta korvausasiassa käyttäisi siten edelleen 
virallinen syyttäjä, jollei erityistä asiamiestä ole 
määrätty. Nykyisen 6 §:n ensimmäisessä virkkees
sä olevan säännöksen mukaan korvausvaatimuk
sen johdosta on virallista syyttäjää kuultava. Tätä 
kuulemisvelvollisuutta on pidetty tarpeettomana. 
Milloin erityinen asiamies on maaratty, tämä 
valvoo jutussa valtion etua. Säännös ehdotetaan
kin poistettavaksi. 

6 §. Pykäläteksti ehdotetaan kokonaisuudes
saan muutettavaksi: Pykälään_ tulisivat _säännökset 

Pykälän 1 momentin mukaan korvausta voi
daan hakea 5 §:n 3 momentissa säädetyssä kuu
den kuukauden määräajassa valtiokonttorilta. 
Valtiokonttori voi ottaa hakemuksen tutkittavak
seen, jollei korvausasia ole tuomioistuimessa 5 
§: n 1 tai 2 momentin mukaisesti vireillä tai 
tuomioistuin ole jo ratkaissut asiaa. Valtiokontto
rin toimivalta olisi siis toissijainen. Jos korvausta 
valtiokoottorilta hakenut nostaa valtiota vastaan 
kanteen tuomioistuimessa ennen kuin valtiokont-
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tori on antanut asiasta päätöksen, hakemus rau
keaisi. 

Valtiokonttorin olisi myönnettävä korvausta 
siltä osin kuin se pitää hakijan oikeutta korvauk
seen selvänä. Valtiokonttori ratkaisisi asian itse
näisesti olematta sidoksissa muiden viranomais
ten asiassa antamiin lausuntoihin. Niin kuin 
yleisperusteluissa on todettu, ei yleensä epätietoi
suutta ole siitä, onko vapaudenmenetys sinänsä 
ollut perusteeton. Sitä vastoin toisinaan on on
gelmallista se, onko tapaukseen sovellettava jota
kin 2 §:ssä tai 3 §:n 2 momentissa mainittua 
korvauksen epäämisperustetta. Jos tämä näyttää 
ilmeiseltä, ei oikeutta korvaukseen voida pitää 
selvänä ja valtiokonttorin tulisi siten hylätä hake
mus. Jos valtiokonttori pitää hakijan oikeutta 
korvaukseen selvänä, mutta vaadittua määrää 
liiallisena, on korvausta myönnettävä, mutta vain 
siltä osin kuin hakijan oikeus korvaukseen on 
määrältään selvä. 

Ehdotetussa 2 momentissa on säännös siitä, 
mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä. Lisäk
si siinä velvoitettaisiin hakijaa ilmoittamaan, on
ko korvausasia tai onko se ollut tuomioistuimen 
käsiteltävänä. Tämä on tarpeen selvitettäessä sitä, 
voidaanko hakemus ottaa valtiokonttorissa tutkit
tavaksi. 

Valtiokonttorin velvollisuudesta kuulla muita 
viranomaisia ehdotetaan otettavaksi säännös 3 
momenttiin. Ehdotuksen mukaan valtiokonttorin 
on, milloin se katsoo aiheelliseksi, kuultava hake
muksesta virallista syyttäjää taikka vangitsemises
ta tai pidättämisestä päättänyttä virkamiestä tai 
tämän esimiestä. Kuulemismenettelyn tarkoituk
sena on lähinnä saada selville asianomaisen viran
omaisen kanta siihen, onko vapaudenmenetys 
ollut aiheeton ja onko 2 §:ssä tai 3 §:n 2 
momentissa tarkoitettuja epäämisperusteita kor
vauksen myöntämiselle. Koska kuuleminen voisi 
joissakin tapauksissa olla tarpeetonta, jäisi siitä 
päättäminen valtiokonttorin harkintaan. 

Hakemusmenettelyssä olisi noudatettava hal
lintomenettelylain (598/ 82) säännöksiä siltä osin 
kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän lain säännös
ten kanssa. Nimenomainen säännös tästä ei ole 
tarpeen. 

6 a §. Lakiin lisättäväksi ehdotetun 6 a § :n 1 
momentin mukaan valtiokonttorin tämän lain 
nojalla antamaan päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. Vaikka valtiokonttori on hy
lännyt hakemuksen kokonaan tai osittain, sen 
päätös ei ehdotetun 2 momentin mukaan estä 
hakijaa nostamasta kannetta valtiota vastaan 
riita-asioista säädetyssä järjestyksessä. Hakija voi 

vaatia valtiolta kanneteitse korvausta esimerkiksi 
siltä osin kuin valtiokonttori on hylännyt hake
muksen. Estettä ei ole myöskään sille, että vahin
gon kärsinyt vaatii tuomioistuimessa valtion vei
voittamista suorittamaan korvausta enemmän 
kuin hän on hakenut valtiokonttorilta. Kanne 
valtiota vastaan voidaan näissä tapauksissa nostaa 
vielä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun haki
ja sai tiedon valtiokonttorin päätöksestä, vaikka 5 
§:n 3 momentissa säädetty määräaika olisi jo 
päättynyt. Jos valtiokonttori on kokonaan tai 
osittain hylännyt hakemuksen, on sen 3 momen
tin mukaan päätöksessään mainittava hakijan 
oikeudesta nostaa kanne valtiota vastaan. 

On huomattava, että jos valtiokonttori on 
myöntänyt korvausta, sitoo tämä päätös valtiota. 
Korvausasiaa ei enää valtion puolesta voida saat
taa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Milloin kor
vausta valtiokanttorilta saanut on nostanut valti
ota vastaan kanteen, ei valtiokonttorin myöntä
mä korvaus voisi olla riidan kohteena tuomiois
tuimessa. 

6 b §. Uuden 6 b §:n mukaan valtiokonttorin 
on myöntäessään korvausta suoritettava hakijalle 
kohtuullinen korvaus tälle korvauksen hakemises
ta aiheutuneista kuluista. Kulujen korvaaminen 
on tarpeen, jotta hakija ei joutuisi huonompaan 
asemaan kuin jos hän vaatisi korvausta kanneteit
se tuomioistuimessa. Milloin hakija on käyttänyt 
asiamiestä, korvaus kuluista voidaan pykälän vii
meisen virkkeen mukaan maksaa suoraan asia
miehelle. 

6 c §. Ehdotuksen mukaan valtiokonttori suo
rittaa kaikki esillä olevan lain mukaan maksetta
vat korvaukset. Silloinkin kun valtion korvausvel
vollisuus perustuu tuomioon, maksun suorittaa 
valtiokonttori. Tällaisessa tapauksessa maksun 
saajan on 2 momentin mukaan annettava valtio
kanttorille ote tai jäljennös tuomiosta. 

7 §. Milloin valtiolta korvausta saanut olisi 
voinut hakea saman korvauksen muun lain nojal
la kolmannelta henkilöltä, on valtiolla 7 §:n 
mukaan oikeus vaatia maksamansa määrä tältä 
takaisin. Laissa ei ole säännöstä siitä, kuka päät
tää tämän takautumisoikeuden käyttämisestä. 
Käytäntö on ollut se, että korvauksen takaisinpe
rimisestä on päättänyt se ministeriö, jonka hallin
nonalalla vahinko on sattunut. On tarkoituksen
mukaista, että myös takautumisoikeuden käyttä
mistä koskevat asiat keskitetään valtiokanttorille. 
Sen vuoksi 7 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, jonka mukaan valtiokonttori päättää 
asiasta. Sen olisi kuitenkin ensin kuultava asiano
maista ministeriötä. 
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2. Tarkemmat säännökset p mää
räykset 

Esityksen liitteenä on luonnos ehdotukseksi 
asetukseksi valtiokonttorista annetun asetuksen 
muuttamisesta. 

3. Voimaan tulo 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa votmaan 
vuoden 1985 alusta. 

HE n:o 82 

Lain voimaantulon jälkeen toimivaltainen tuo
mioistuin korvausasiassa, jossa sotaoikeus on käsi
tellyt syytteen ensimmäisenä oikeusasteena, mää
räytyisi sotilasoikeudenkäyntilain mukaisesti. Sel
vyyden vuoksi tästä ehdotetaan otettavaksi ni
menomainen maininta voimaantulosäännöksen 2 
momenttiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista maksettavasta korvauksesta annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista maksettavasta korvauksesta 31 

päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (422/74) 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 6 § sekä 
lisätään 5 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, lakiin uusi 6 a-6 c § sekä 7 §:ään uusi 2 momentti 

seuraavasti: 

3 § 
Jos joku on kokonaan tai osaksi suorittanut 

hänelle tuomitun vapausrangaistuksen, vaikka 
tuomio ei ole vielä saanut lainvoimaa, ja syyte 
muutoksenhaun johdosta kokonaan tai osaksi 
hylätään sekä tuomittu vastaavasti vapautetaan 
rangaistuksesta, on hänellä oikeus saada valtiolta 
korvaus sen johdosta, että rangaistus tai se osa 
siitä, josta hänet on vapautettu, on pantu täytän
töön. Samanlainen oikeus on vapausrangaistusta 
suorittaneella silloin, kun rangaistustuomio pure
taan tai kantelun johdosta poistetaan ja, milloin 
asiassa toimitetaan uusi käsittely, syyte siinä hylä
tään tai hänet tuomitaan vähempään rangaistuk
seen kuin hän on suorittanut. 

5 § 

Jos syytettä ei ole nostettu tai korvausvaatimus
ta esitetty niin kuin 1 momentissa on sanottu 
taikka vaatimus perustuu 3 §:ään, on kanne 
korvauksen saamisesta pantava vireille valtiota 
vastaan riita-asioista säädetyssä järjestyksessä siinä 
tuomioistuimessa, jossa syyte korvausvaatimuksen 
tekijää vastaan olisi ollut käsiteltävä tai joka on 

käsitellyt sitä ensimmäisenä oikeusasteena taikka 
joka olisi ollut toimivaltainen käsittelemään ku
rinpitomenettelyssä määrättyä arestirangaistusta 
koskevan asian, jos siitä olisi nostettu syyte. Jos 
korvaus vaaditaan sakon muuntorangaistuksen 
määräämisessä tapahtuneen virheen johdosta, 
kanne on pantava vireille siinä alioikeudessa, 
jossa muuntorangaistus on määrätty. 

Haastehakemus on toimitettava tuomwts
tuimeen tai sen kansliaan kuuden kuukauden 
kuluessa siitä päivästä, jona hakija on saanut 
tietää, ettei syytettä nosteta, tai jona asia on 
jätetty sillensä taikka asian käsittelyssä annettu 
tuomio on saanut lainvoiman taikka on purettu 
tai poistettu tai, milloin uusi käsittely asiassa on 
toimitettu, siinä annettu tuomio on suntlt lain 
voiman. Jos vaatimus koskee kurinpitomenette
lyssä määrättyä arestirangaistusta, eikä asiasta ole 
nostettu syytettä, lasketaan määräaika tällöin sii
tä, kun kurinpitorangaistusta koskeva päätös on 
kumottu tai kurinpitorangaistusta on lievennetty 
taikka, jos asia on määrätty otettavaksi uudelleen 
käsiteltäväksi, se on uudelleen ratkaistu. 

Puhevaltaa valtion puolesta korvausasiassa 
käyttää virallinen syyttäjä, ellei erityistä asia
miestä ole määrätty. 
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6 § 
Jollei korvausasiaa ole ratkaistu tuomiOIS

tuimessa tai se ole 5 §:n mukaisesti siellä vireillä, 
vahingon kärsinyt voi 5 §:n 3 momentissa säädet
tynä aikana hakea korvausta suoraan valtiokont
torilta. Valtiokonttori myöntää hakemuksesta 
korvauksen siltä osin kuin se pitää hakijan oi
keutta korvaukseen selvänä. 

Hakemukseen on liitettävä asian tuomioistuin
käsittelyssä syntyneet pöytäkirjat tai, jos syytettä 
ei ole nostettu, esitutkintapöytäkirjat, sekä muu 
tarpeellinen selvitys. Hakemuksessa on ilmoitet
tava, onko korvausasia tai onko se ollut tuomiois
tuimen käsiteltävänä. 

Valtiokonttorin on, milloin se katsoo aiheelli
seksi, kuultava hakemuksesta virallista syyttäjää 
tai vangitsemisesta tai pidättämisestä päättänyttä 
virkamiestä taikka tämän esimiestä. 

6 a § 
Valtiokonttorin tämän lain nojalla antamaan 

päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Päätös, jolla valtiokonttori on hylännyt kor

vaushakemuksen kokonaan tai osittain, ei estä 
korvausta hakenutta nostamasta kannetta valtiota 
vastaan 5 §:n 2 momentissa säädetyssä järjestyk
sessä. Haastehakemus voidaan tällöin toimittaa 
tuomioistuimeen tai sen kansliaan vielä kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon 
valtiokonttorin päätöksestä. 

Hylätessään korvaushakemuksen kokonaan tai 
osittain valtiokonttorin on päätöksessään mainit-

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1984 

tava, että hakijalla on oikeus nostaa kanne valtio
ta vastaan 2 momentin mukaisesti. 

6 b § 
Kun valtiokonttori myöntää korvausta tämän 

lain nojalla, sen on maksettava hakijalle kohtuul
linen korvaus tälle korvauksen hakemisesta ai
heutuneista kuluista. Tämä korvaus voidaan 
maksaa myös hakijan asiamiehelle. 

6 c § 
Tämän lain mukaan maksettavat korvaukset 

suorittaa valtiokonttori. 
Milloin maksua haetaan tuomion nojalla, on 

maksun saajan annettava ote tai jäljennös tuomi
osta valtiokonttorille. 

7 § 

Takautumisoikeuden käyttämisestä paattaa 
valtiokonttori asianomaista ministeriötä kuultu
aan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

~illoin korvausta vaaditaan asiassa, jossa so
tamkeus on käsitellyt syytteen ensimmäisenä oi
keusasteena, on 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
kanne pantava vireille siinä tuomioistuimessa 
joka sotilasoikeudenkäyntilain (326 183) mukaa~ 
olisi toimivaltainen käsittelemään syytteen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 1 

Laki 
syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista maksettavasta korvauksesta annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista maksettavasta korvauksesta 31 

päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (422/74) 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 6 § sekä 
lisätään 5 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, lakiin uusi 6 a-6 c § sekä 7 §:ään uusi 2 momentti 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Jos vapausrangaistukseen tuomittu on koko

naan tai osaksi suorittanut rangaistuksen ja ran
gaistustuomio puretaan tai kantelun johdosta 
poistetaan ja syyte asian uudessa käsittelyssä an
netulla tuomiolla hylätään tai hänet tuomitaan 
vähempään rangaistukseen, kuin hän jo on suo
rittanut, on hänellä oikeus saada valtiolta korvaus 
sen johdosta, että rangaistus tai se osa siitä, josta 
hänet on vapautettu, on pantu täytäntöön. 

Ehdotus 

3 § 
Jos joku on kokonaan tai osaksi suorittanut 

hänelle tuomitun vapausrangaistuksen, vazkka 
tuomio ei ole vielä saanut lainvoimaa, ja syyte 
muutoksenhaun johdosta kokonaan tai osaksi 
hylätään sekä tuomittu vastaavasti vapautetaan 
rangaistuksesta, on hänellä oikeus saada valtiolta 
korvaus sen johdosta, että rangaistus tai se osa 
siitä, josta hänet on vapautettu, on pantu täytän
töön. Samanlainen ozkeus on vapausrangaistusta 
suorittaneella silloin, kun rangaistustuomio pure
taan tai kantelun johdosta poistetaan ja, milloin 
asiassa toimitetaan uusi käsittely, syyte szinä hylä
tään tai hänet tuomitaan vähempään rangaistuk
seen kuin hän on suorittanut. 

5 & 
Jos syytettä ei ole nostettu tai korvausvaatimus

ta esitetty niin kuin 1 momentissa on sanottu 
taikka, kun vaatimus perustuu 3 §:ään, on kanne 

n saamisesta antava vireille valtiota 
vastaan riita-asioista säädetyssä järjesty sessä sunä 
tuomioistuimessa, jossa syyte korvausvaatimuksen 
tekijää vastaan olisi ollut käsiteltävä tai joka sitä 
käsitteli ensimmäisenä oikeusasteena, taikka siinä 
sotaoikeudessa, jonka tuomiopiirissä arestiran
gaistus määrättiin, tai jos korvaus vaaditaan sa
kon muuntorangaistuksen määräämisessä tapah
tuneen virheen johdosta, siinä alioikeudessa, jos
sa muuntorangaistus määrättiin. Haastehakemus 
on toimitettava tuomioistuimeen tai sen kansli
aan kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, 

Jos syytettä ei ole nostettu tai korvausvaatimus
ta esitetty niin kuin 1 momentissa on sanottu 
taikka vaatimus perustuu 3 §:ään, on kanne 
korvauksen saamisesta pantav~ ~ireille valt~?ta 
vastaan ruta-as101sta saa e y 
tuomioistuimessa, jossa syyte korvausvaatimuksen 
tekijää vastaan olisi ollut käsiteltävä tai joka on 
käsitellyt sitä ensimmäisenä oikeusasteena taikka 
joka olisi ollut toimivaltainen käsittelemään ku
rinpitomenettelysså· määrättyä arestirangaistusta 
koskevan asian .. jos siitä olisi nostettu syyte. Jos 
korvaus vaaditaan sakon muuntorangaistuksen 
määräämisessä tapahtuneen virheen johdosta, 
kanne on pantava vireille siinä alioikeudessa, 
jossa muuntorangaistus on määrätty. 
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Voimassa oleva laki 

jona hakija sai tietää, ettei syytettä nosteta, tai 
jona syyte jätettiin sillensä tai asian uudessa 
käsittelyssä annettu tuomio sai lainvoiman. 

(ks. 6 §) 

6 § 
Korvausvaatimuksen johdosta on virallista syyt

täjää kuultava. Hän käyttää asiassa puhevaltaa 
valtion puolesta, mikäli erityistä asiamiestä ei ole 
määrätty. 

2 438400161N 

Ehdotus 

Haastehakemus on toimitettava tuomwts
tuimeen tai sen kansliaan kuuden kuukauden 
kuluessa siitä päivästä, jona hakija on saanut 
tietää, ettei syytettä nosteta, tai jona asia on 
jätetty sillensä taikka asian käsittelyssä annettu 
tuomio on saanut lainvoiman taikka on purettu 
tai poistettu tai, milloin uusi käsittely asiassa on 
toimitettu, siinä annettu tuomio on saanut lain
voiman. Jos vaatimus koskee kun·npitomenette
lyssä määrättyä arestirangaistusta, eikä asiasta ole 
nostettu syytettä, lasketaan määräaika tällöin sii
tä, kun kun·npitorangaistusta koskeva päätös on 
kumottu tai kurinpitorangaistusta on lievennetty 
taikka, jos asia on määrätty otettavaksi uudelleen 
käsiteltäväksi, se on uudelleen ratkaistu. 

Puhevaltaa valtion puolesta korvausasiassa 
käyttää virallinen syyttäjä, ellei en.tyistå" asia
miestä ole määrätty. 

6 § 
jollei korvausasiaa ole ratkaistu tuomzots

tuimessa tai se ole 5 §:n mukaisesti siellä vireillä, 
vahingon kärsinyt voi 5 §:n 3 momentissa säädet
tynä aikana hakea korvausta suoraan valtiokont
tonlta. Valtiokontton· myöntää hakemuksesta 
korvauksen siltä osin kuin se pitää hakijan oi
keutta korvaukseen selvänä. 

Hakemukseen on lzitettävä asian tuomioistuin
käsittelyssä syntyneet pöytäkirjat tai, jos syytettä 
ei ole nostettu, esitutkintapöytäkirjat, sekä muu 
tarpeellinen selvitys. Hakemuksessa on ilmoitet
tava, onko korvausasia tai onko se ollut tuomiois
tuimen käsiteltävänä. 

Valtiokontton·n on, mtlloin se katsoo aiheelli
seksi, kuultava hakemuksesta virallista syyttäjää" 
tai vangitsemisesta tai pidättämisestä päättänyttä 
virkamiestä taikka tämän esimiestä. 

6 a § 
Valtiokontton·n tämän lain nojalla antamaan 

päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Päätös, jolla valtiokontton· on hylännyt kor

vaushakemuksen kokonaan tai osittain, ei estä 
korvausta hakenutta nostamasta kannetta valtiota 
vastaan 5 §:n 2 momentissa säädetyssä jär/estyk
sessä. Haastehakemus voidaan tällöin toimittaa 
tuomioistuimeen tai sen kansliaan vielä kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon 
valtiokontton·n päätöksestä. 
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Voimassa oleva laki 

1984 vp. - HE n:o 82 

Ehdotus 

Hylätessään korvaushakemuksen kokonaan tai 
osittain valtiokonttorin on päätöksessään mainit
tava, että hakijalla on oikeus nostaa kanne valtio
ta vastaan 2 momentin mukaisesti. 

7 § 

6 b § 
Kun valtiokonttori myöntää korvausta tämän 

lain nojalla, sen on maksettava haktjalle kohtuul
linen korvaus tälle korvauksen hakemisesta ai
heutuneista kuluista. Tämå' korvaus voidaan 
maksaa myös haktjan asiamiehelle. 

6 c § 
Tämän lain mukaan maksettavat korvaukset 

suorittaa valtiokonttori. 
Milloin maksua haetaan tuomion nojalla, on 

maksun saajan annettava ote tai jäljennös tuomi
osta valtiokonttonlle. 

Takautumisoikeuden käyttämisestä päättää 
valtiokontton· asianomaista ministen'ötä kuultu
aan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

Mtlloin korvausta vaaditaan asiassa, jossa so
taoikeus on käsitellyt syytteen ensimmäisenä oi
keusasteena, on 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
kanne pantava vireille siinä tuomioistuimessa, 
joka sottlasotkeudenkäyntilain (326183) mukaan 
olisi toimivaltainen käsittelemään syytteen. 
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Liite 2 

Asetus 
valtiokoottotista annetun asetuksen 17 a §:n muuttamisesta 

Valtiovarainministerin esittelystä 
muutetaan valtiokonttorista 17 päivänä helmikuuta 1978 annetun asetuksen (130/78) 17 a §:n 5 ja 

6 kohta, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa (177 1 82), sekä 
Iisätäiin mainittuun 17 a §:ään uusi 7 kohta seuraavasti: 

17 a § 
Henkilöstöhallinto-osasto käsittelee asiat, jotka 

koskevat: 

5) eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluk
sessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaami
sesta; 

6) vapautuksen tai helpotuksen myöntämistä 
valtiolle tulevan maksun tai korvauksen suoritta
misesta maksuvapautuslain (529/80) nojalla, sekä 

7) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion 
varoista maksettavasta korvauksesta annetun lain 
(422/74) mukaiset korvausasiat. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




