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Hallituksen esitys Eduskunnalle tapaturmaviraston ja valtiokont
torin eräiden tehtävien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että tapaturmavirastos
ta siirretään valtiokoottorille tehtävät, jotka kos
kevat valtion varoista suoritettavia tapaturmakor
vauksia, liikennevahinkokorvauksia ja rikosvahin
kokorvauksia. 

Esityksessä ehdotetaan valtiokoottorille annet
tavaksi myös uusia, valtion palveluksessa olevien 
terveydenhuoltoon ja työsuojeluun liittyviä tehtä
viä. Esityksen mukaan valtiokonttori järjestäisi 
valtion virastoille ja laitoksille terveydenhuoltoa 

sekä tarvittavia asiantuntija- ja muita palveluja 
terveydenhuollossa ja työsuojelussa. Tarkoitukse
na on parantaa ja yhdenmukaistaa virastojen ja 
laitosten terveydenhuoltopalveluja. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesityk
seen vuodelle 1987 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Esitykseen sisältyvät lait .ovat 
tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä maalis
kuuta 1987. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Nykyinen tilanne 

1.1.1. Tapaturma-, !ti'kennevahinko- ja rikos
vahinkokorvauksia koskevat tehtävät 

Valtion henkilöstölle suoritettavia etuuksia ja 
korvauksia koskevia asioita sekä eräitä muita 
keskenään samantyyppisiä korvausasioita käsitel
lään nykyisin sekä tapaturmavirastossa että valtio
konttorissa. 

Tapaturmavirasto on sosiaali- ja terveysministe
riön alainen virasto. Tapaturmaviraston tehtävä
nä on muun muassa käsitellä valtion varoista 
suoritettavia sotilasvammakorvauksia, tapaturma
korvauksia, liikennevahinkokorvauksia ja rikosva
hinkokorvauksia koskevat asiat. Sotilasvamma
asiat muodostavat tapaturmaviraston selvästi suu
rimman tehtäväkokonaisuuden. Sotilasvamma
asioihin liittyvissä tehtävissä työskentelee runsaat 
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60 prosenttia tapaturmaviraston henkilökunnas
ta. Niin sanottuihin siviiliasioihin eli muihin 
edellä mainittuihin korvausasioihin kuin sotilas
vamma-asioihin liittyvissä tehtävissä työskentelee 
vajaat 20 prosenttia tapaturmaviraston henkilö
kunnasta. Tapaturmaviraston palveluksessa on 
yhteensä 357 henkilöä. 

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön alai
nen virasto. Sen merkittävimmät tehtävät liitty
vät valtion taloushallintoon. Valtion henkilöstö
hallintoon liittyvät tehtävät muodostavat valtio
konttorin toisen merkittävän tehtäväkokonaisuu
den. Valtion taloushallintotehtäviin kuuluvat 
valtion velanhoito, valtion lainananto sekä eräät 
muut taloushallintotehtävät, kuten valtion mak
suliikkeen ja kirjanpidon tietojenkäsittelyn järjes
telmien kehittäminen. Valtion henkilöstöhallin
toon liittyvät tärkeimmät tehtävät ovat valtion 
eläkejärjestelmän mukaisten eläkkeiden myöntä
minen ja maksaminen, valtion henkilöstöhallin
non tietojärjestelmän ylläpitäminen sekä valtion 
henkilöstölle keskitetysti suoritettavia etuuksia ja 
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korvauksia koskevat tehtävät, joita selvitetään 
tarkemmin jäljempänä. Lisäksi valtiokonttori hoi
taa eräitä muita tehtäviä, kuten asuntosäästö
palkkio- ja korkotukijärjestelmään liittyviä tehtä
viä. Valtiokonttorin henkilöstöstä työskentelee 
taloushallintotehtävissä noin 30 prosenttia. Val
tion henkilöstöhallintotehtävissä työskentelee val
tiokonttorin henkilöstöstä yhteensä vajaat 60 pro
senttia. Henkilöstöhallintotehtäviin kuuluviin 
eläkeasioihin liittyvissä tehtävissä työskentelee 
noin 40 prosenttia valtiokonttorin henkilöstöstä. 
Valtiokonttorin palveluksessa on yhteensä 384 
henkilöä. 

Tapaturmavirasto käsittelee muun muassa ta
paturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti val
tion varoista suoritettavia korvauksia koskevat 
hakemukset. Keskeiset lait, jotka koskevat val
tion henkilöstön oikeutta valtion varoista suori
tettaviin tapaturmakorvauksiin, ovat valtion vi
ran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta 
annettu laki ( 15413 5) ja tapaturmavakuutuslaki 
(608/48). Valtion ajoneuvoja ei ole vakuutettu, 
vaan tapaturmavirasto suorittaa liikennevakuu
tuslainsäädännön mukaisesti valtion varoista kor
vauksen valtion ajoneuvon aiheuttamasta vahin
gosta. Tapaturmavirasto käsittelee myös rikosva
hinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun 
lain (935/73) mukaiset korvausasiat sekä ne hir
vieläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtio
neuvoston päätöksen (319/ 82) mukaiset korvaus
asiat, jotka koskevat liikenteelle aiheutuneita 
vahinkoja. Edellä tarkoitettuja korvausasioita kä
sittelee tapaturmavirastossa yhteensä 69 henkilöä, 
joista 3 7 kuuluu toimistohenkilökuntaan. 

Valtiokonttori käsittelee muun muassa valtion 
virantoimituksesta tai työtehtävästä aiheutunei
den eräiden vahinkojen korvaamisesta annetun 
lain (794/80) mukaiset korvausasiat. Valtiokont
tori käsittelee myös eräistä oikeudenkäynneistä 
valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustan
nusten korvaamisesta valtion varoista annetun 
lain (269/74) sekä syyttömästi vangitulle tai tuo
mitulle valtion varoista vapauden menetyksen 
johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain 
(422/74) mukaiset korvausasiat. Edellä tarkoitet
tuja korvausasioita hoitaa valtiokonttorissa 5-6 
käsittelijää sekä tarvittava toimistohenkilöstö. 
Valtiokonttori myöntää ja maksaa valtion varoista 
suoritettavia eläkkeitä. Eläkkeiden yhteensovituk
sessa tulee yksittäistapauksissa otettavaksi huo
mioon muun muassa tapaturmavakuutuslain 
säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturma
eläke taikka 1:·· , •• u .. K.uutuslain (279/59) nojal
la myönnetty omaan vammaan perustuva jatkuva 

korvaus. Lisäksi valtiokonttori myöntää ja maksaa 
valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua 
suoritettavan ryhmähenkivakuutusta vastaavan 
taloudellisen tuen. Kyseisillä asioilla on sisällöl
listä yhteyttä tapaturmavakuutuslainsäädännön ja 
liikennevakuutuslainsäädännön mukaisiin kor
vausasioihin. 

Työsuojelua, vakuutuslaitoksia sekä niiden val
vontaa ja tarkastusta sekä tapaturma- ja liikenne
vakuutusta koskevat asiat kuuluvat sosiaali- ja 
terveysministeriön toimialaan. Se valmistelee ta
paturmavakuutusta ja muita edellä mainittuja 
asioita koskevan lainsäädännön. Sosiaali- ja ter
veysministeriön tehtävä on valtakunnallinen ja 
yleistä sosiaaliturvapolitiikkaa koskeva. Lainsää
dännön valmistelun osalta nykyisessä tilanteessa 
ei ole uudelleenorganisointitarpeita. Sen sijaan 
edellä tarkoitettuja eri aikoina syntyneitä kor
vausasioita koskevien toimeenpanotehtävien hoi
tamista tulisi kehittää edelleen. 

Työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy on 
keskeisin osa työsuojelua. Tapaturmavakuutus
lainsäädännön täytäntöönpano valtionhallinnossa 
liittyy valtion työsuojelutoimintaan ja valtiotyön
antajan ja valtion henkilöstön väliseen muuhun 
vahingonkorvaustoimintaan. Työtapaturmien en
nalta ehkäisemiseksi on tarpeen nykyistä parem
min hyödyntää tapaturmakorvausasioiden käsit
telyn yhteydessä saatavia tietoja kehitettäessä val
tion henkilöstöön kohdistuvaa työsuojelua ja työ
paikkaterveydenhuoltoa. Tehokas ehkäisevä toi
minta edellyttää, että työnantajavirasto sekä sen 
työsuojelun yhteistoimintaelimet voivat jatkuvas
ti ja nopeasti havaita ja seurata tapaturmien 
ilmaantumista. Tieto työtapaturmien tai ammat
titautien kasaantumisesta johonkin työyhteisöön, 
työpaikkaan tai tiettyjä tehtäviä tekeville on kes
keistä ehkäisevien toimien tehokkaan suuntaami
sen ja sisällön suunnittelun kannalta. Tämä edel
lyttää työtapaturmien käsittelyn läheistä kytken
tää kaikkeen työpaikkojen haittojen ehkäisyyn 
liittyvään toimintaan. 

Valtion henkilöstöhallinnon tietotuotannon 
pääosa on valtiokonttorin ylläpitämän valtion 
henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän varassa. Ta
paturmakorvausten kustannusvaikutusten koh
dentaminen niihin toimintoihin, joissa vahinkoja 
syntyy, edellyttää laskentatoimen ohjeistuksen ja 
hyväksikäytön kehittämistä. Tällainen kehittämi
nen on parhaiten toteutettavissa valtiokonttoris
sa. 

Kun valtiokonttori tai tapaturmavirasto suorit
taa edellä mainitusta vahingosta korvauksen, siir
tyy niille takautumisoikeus eli oikeus periä kor-
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vaus siltä, jonka tuomtotstuin on tuominnut 
maksuvelvolliseksi. Valtiokonttori käsittelee myös 
maksuvapautuslain (529/80) mukaiset asiat. 
Maksuvapautuslaki on soveltamisalaltaan yleinen, 
joten sitä voidaan soveltaa esimerkiksi tapaturma
viraston korvaamien vahinkojen takautumiskor
vausasioissa. 

Liikennevahinkoja koskevat korvausasiat ovat 
yhteydessä tapaturmavakuutuslainsäädännön 
mukaisiin korvausasioihin. Valtaosa tapaturmavi
raston hoitamista liikennevahinkoasioista ei kui
tenkaan kohdistu valtion henkilöstöön. 

Edellä esitetyn perusteella hallitus katsoo, että 
kaikki edellä tarkoitetut korvausasiat sotilas
vammalainsäädännön mukaisia korvausasioita lu
kuun ottamatta muodostavat sellaisen kokonai
suuden, että ne on syytä toiminnan tehostami
seksi keskittää saman viraston hoidettavaksi. 

1.1.2. Terveydenhuoltoon ja työsuojeluun 
liittyvät tehtävät 

Työterveyshuoltolaki (7 431 78) velvoittaa val
tion virastoja ja laitoksia järjestämään työterveys
huollon työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäise
miseksi. Työsopimussuhteessa valtioon olevilla on 
oikeus sairaanhoitoon valtion työntekijäin tervey
denhuollon ohjesäännön (486/79) mukaan. Vir
kamiehille annetaan sairaanhoitoa siten kuin val
tion virkamiesten sairaanhoidosta annetussa ase
tuksessa (566/84) säädetään. Eräiden virkamies
ryhmien sairaanhoidosta on säädetty vielä erik
seen. 

Edellä todetmihin säädöksiin perustuvan työ
terveyshuollon ja muun terveydenhuollon järjes
tämisvelvollisuuden virastot ja laitokset ovat täyt
täneet siten, että yli 100 000 valtion palvelukses
sa olevan terveydenhuolto on järjestetty 24:llä 
virastojen ja laitosten yhteiskäyttöön perustelulla 
työterveysasemalla, noin 30 000 terveydenhuolto 
virastojen ja laitosten omilla työterveysasemilla ja 
muiden kunnallisissa terveyskeskuksissa. 

Yh teiskä yttöön perustetut työterveysasemat 
toimivat niin sanottujen vastuuvirastojen organi
saatioissa. Asemista toimii 11 posti- ja telehalli
tuksen, neljä rautatiehallituksen, neljä eri läänin
hallitusten, kaksi valtiokonttorin, yksi valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen, yksi tie- ja vesira
kennushallituksen ja yksi Helsingin yliopiston 
alaisuudessa. Asemilla työskentelee noin 230 
henkilöä. 

Valtionhallinnon terveydenhuollon kehittämi
sessä on peruslinjana toiminnan keskittäminen 

yhdenmukaisen ohjauksen ja rationalisointiedel
lysten täyttämiseksi. Vastaisuudessa tämä linja 
merkitsee lähinnä sitä, että virastojen ja laitosten 
omat asemat muodostetaan asteittain yhteiskäyt
töön tarkoitetuiksi niin sanomiksi alueellisiksi 
työterveysasemiksi, jotka kaikki tulisivat aikaa 
myöten toimimaan vain yhden, siihen parhaiten 
soveltuvan viraston organisaatiossa. 

Kuten edellä on todettu, valtiokonttorin alai
suudessa toimii kaksi alueellista työterveys
asemaa. Valtiokonttorin tehtäviksi on eri vaiheis
sa annettu muitakin sellaisia keskitetyn henkilös
töhallinnon hallinto-, toimeenpano- ja valmiste
lutehtäviä, joiden myötä sille on syntynyt laaja 
henkilöstöhallintotehtävien asiantuntemus. Sen 
vuoksi terveydenhuoltoa kehitettäessä on tarkoi
tuksenmukaista siirtää muidenkin virastojen ja 
laitosten terveysasemia valtiokonttorin organisaa
tioon ja antaa sille muutenkin keskeinen asema 
virastojen ja laitosten terveydenhuollon järjestä
misessä. Tämän vuoksi hallitus katsoo, että val
tiokonttorin tehtäväksi tulisi antaa työterveys
huollon ja muun terveydenhuollon järjestäminen 
virastoille ja laitoksille. Käytännössä valtiokontto
ri voisi hoitaa tämän tehtävän paitsi perustamalla 
ja ylläpitämällä työterveysasemia, myös muulla 
tavoin, esimerkiksi hankkimalla tarvittavat palve
lut kansanterveyslaissa tarkoitetuilta terveyskes
kuksilta tai muilta palvelujen antamiseen oikeu
tetuilta laitoksilta tai henkilöiltä. 

Virastot ja laitokset vastaavat työnantajina pal
veluksessaan olevien työturvallisuudesta työtur
vallisuuslain (299/58) ja siihen perustuvien sää
dösten mukaan. Tämän velvollisuutensa täyttä
misessä varsinkin pienemmät virastot ja laitokset 
tarvitsevat ulkopuolista asiantuntija-apua muun 
muassa työsuojeluteknologian, työhygienian ja 
ergonomian alueella. Tarvittavan asiantuntija
avun ja muiden palvelujen järjestäminen tulisi 
antaa valtiokonttorin tehtäväksi. Tehtävissään 
valtiokonttori voisi käyttää omia henkilöresursse
ja~n, mutta myös hankkia palveluja muilla ta
vom. 

Valtion palveluksessa olevien työsuojelun ja 
terveydenhuollon yleinen järjestäminen ja kehit
täminen kuuluu valtiovarainministeriölle. Minis
teriön alaisena keskusvirastona valtiokonttorin 
tehtävänä olisi ministeriön avustaminen, mikä 
tapahtuisi seuraamalla terveydenhuollon ja työ
suojelun tilaa valtionhallinnossa ja tekemällä eh
dotuksia niiden yleisestä järjestämisestä ja kehit
tämisestä valtiovarainministeriölle ja suorittamal
la ministeriön määräämiä selvitys- ja valmistelu
tehtäviä. 
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Valtion virkamiesten ja työntekijäin työterveys
huoltoa ja työsuojelua koskevien asioiden käsitte
lemistä ja eri osapuolien työterveyshuoltoa ja 
työsuojelua koskevan yhteistoiminnan ylläpitä
mistä ja kehittämistä varten toimii valtiovarain
ministeriötä avustavana elimenä valtion työter
veys- ja työturvallisuusasiain neuvottelukunta, 
josta on säädetty asetuksella ( 101 7 3). Koska val
tiokoottorille edellä ehdotetut uudet tehtävät 
tekevät yhteistoiminnan entistäkin välttämättö
mämmäksi valtiokonttorin, virastojen ja laitos
ten, henkilöstöjärjestöjen ja valtiovarainministe
riön kesken, hallitus katsoo, että säännös yhteis
toimintaelimenä jatkavasta valtion työterveys- ja 
työturvallisuusasiain neuvottelukunnasta tulisi 
ottaa valtiokoottotista annettuun lakiin. Neuvot
telukunta toimisi valtiokonttorin yhteydessä. 

1.2. Ehdotetut muutokset 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 
tapaturmavirastosta siirrettäisiin valtiokoottorille 
valtion varoista suoritettavia tapaturmakorvauk
sia, liikennevahinkokorvauksia ja rikosvahinko
korvauksia koskevan lainsäädännön mukaiset teh
tävät. Koska edellä tarkoitettuja tehtäviä on sää
detty tapaturmaviraston hoidettavaksi varsin mo
nissa laeissa sekä näillä laeilla kumotuissa laeissa 
olevissa edelleen sovellettavissa säännöksissä, ei 
ole tarkoituksenmukaista erikseen muuttaa kai
kissa kyseisissä laeissa olevia tapaturmavirastoa 
koskevia säännöksiä. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että kyseisten tehtävien siirtämisestä valtiokootto
rille säädettäisiin laki tapaturmaviraston eräiden 
tehtävien siirtämisestä valtiokonttorille. Lakieh
dotuksen 1 §:ssä tarkoitetaan ensinnäkin seuraa
via säännöksiä: 

- korvausten antamisesta maailmansodan ai
kana erinäisiä vahinkoja kärsineille annetun lain 
(284/27) 3 §:n 2 momentti ja 4 §, 

- tapaturmavakuutuslain 30 §, 33 §:n 2 mo
mentti ja 36 §, 

- liikennevahingonkorvausta saavien invalii
dihuollosta annetun lain (391165) 8 §:n 1 ja 2 
momentti, 

- poliisilain (84/66) 26 §:n 3 momentti, 
- virkatehtävässä apuna olleelle henkilölle 

eräissä tapauksessa suoritettavasta tapaturmakor
vauksesta annetun lain (625/67) 1 §:n 2 mo
mentti, 

- eräiden liikennevahingonkorvausten sito-

misesta palkkatasoon annetun lain ( 8 7 51 71) 
3 §:n 1 momentti, 

- palo- ja pelastustoimesta annetun lain 
(559/75) 35 §:n 4 momentti ja 

- meripelastuspalvelusta annetun lain (628/ 
82) 9 §:n 3 momentti 

Lakiehdotuksen 1 §:ssä tarkoitetut edellä mai
nituilla laeilla kumotuissa laeissa olevat edelleen 
sovellettavat säännökset, joissa on säädetty tapa
turmavirastosta tai sitä edeltäneistä valtion tapa
turmatoimistosta ja valtion tapaturmalautakunta 
ovat: 

- työväen tapaturmavakuutuslain (271125) 
32 §, 

- työntekijäin tapaturmavakuutuslain (152/ 
35) 32 §, 35 §:n 2 momentti, 38 § ja 43 §:n 4 
momentti, 

- autovastuulain (408/37) 18 §, 
- ammattitautilain (139/ 39) 5 §:n 3 mo-

mentti ja 
- palolain (465/60) 45 §:n 4 momentti. 
Lain 1 §: n 2 momenttiin ehdotetaan säännöstä 

edellä tarkoitettuja korvausasioita koskevan lain
säädännön toimeenpanon valvonnasta ja tarkasta
misesta. Ehdotuksen mukaan muun muassa so
siaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle kuu
luvan edellä tarkoitetun lainsäädännön toimeen
panon valvonta ja tarkastaminen kuuluisivat 
edelleen sosiaali- ja terveysministeriölle. Näin 
ollen esimerkiksi valtion varoista suoritettavia 
tapaturmakorvauksia ja liikennevahinkokorvauk
sia koskevat hallintokantelut käsiteltäisiin edel
leen sosiaali- ja terveysministeriössä. 

Lain 2 ja 3 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi lain 
voimaantullessa ratkaisematta olevien hakemus
ten siirtymisestä valtiokoottorille sekä aikaisem
min myönnettyjen korvausten maksamisen, tar
kistamisen ja muiden niihin liittyvien tehtävien 
siirtymisestä lain voimaan tullessa valtiokonttoril
le. 

Lain 4 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi henkilös
tön asemasta siten, että tapaturmaviraston lak
kautettavan viran, pysyväisen toimen tai ylimää
räisen toimen haltija siirretään vastaavaan vir
kaan, toimeen tai ylimääräiseen toimeen valtio
konttorissa. 

Rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista 
annetun lain 14 §:n 2 momentin mukaan so
siaali- ja terveysministeriö asettaa tapaturmaviras
ton avuksi lautakunnan käsittelemään korvauk
sen myöntämistä koskevia periaatteellisia kysy
myksiä. Lautakunnan sijoittaminen sosiaali- ja 
terveysministeriön yhteyteen on johtunut siitä, 
että korvausasioiden käsittely on kuulunut so-
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siaali- ja terveysministeriön alaiselle tapaturmavi
rastolle. Kun rikosvahinkoasiat siirretään tapatur
mavirastolta valtiokonttorille, ei ole tarkoituksen
mukaista säilyttää lautakuntaa enää sosiaali- ja 
terveysministeriön yhteydessä. Lautakunta ehdo
tetaankin siirrettäväksi oikeusministeriön yhtey
teen. Tämä on perusteltua ennen muuta siksi, 
että rikosvahinkojen korvaamista koskevan lain
säädännön valmistelu kuuluu oikeusministeriöl
le. Lisäksi edellä mainittuun lakiin ehdotetaan 
tehtäväksi lakitekninen muutos. Kaikkia niitä 
säännöksiä, joissa mainitaan tapaturmavirasto 
tarkistettaisiin siten, että tapaturmaviraston tilal
le tulisi sana valtiokonttori. Tätä on pidetty 
tärkeänä siksi, että rikosten uhrit voisivat nähdä 
suoraan laista, mille viranomaiselle korvausasian 
käsittely kuuluu. 

Valtiokonttorista annettuun lakiin (18/78) eh
dotetaan tehtäväksi edellä tarkoitetusta tehtävien 
siirtämisestä ja muista uusista tehtävistä aiheutu
vat muutokset. Kyseisen organisaatiouudistuksen 
yhteydessä tullaan lisäksi muuttamaan hirvieläin
vahinkojen korvaamisesta annettua valtioneuvos
ton päätöstä siten, että myös näiden korvausasioi
den käsitteleminen siirtyy valtiokoottorille. 

2. Asian valmistelu 

Valtioneuvosto teki 19 päivänä joulukuuta 
1985 periaatepäätöksen, jonka mukaan vuoden 
1987 tulo- ja menoarvioesitys valmistellaan muun 
muassa siten, että tapaturmavirastosta siirretään 
tapaturmavakuutuslainsäädännön ja liikenneva
kuutuslainsäädännön mukaiset tehtävät 1 päivä
nä maaliskuuta 1987 lukien valtiokoottorille, 
jolle annetaan myös valtion työpaikkaterveyden
huollon täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät. Sa
malla siirretään tapaturmavirastosta valtiokontto
riin tapaturma- ja liikennevakuutuslainsäädän
nön mukaisia tehtäviä hoitanut henkilöstö sekä 
muut voimavarat. Periaatepäätöksen mukaan 
mainitut organisaatiomuutokset toteutetaan si
ten, että henkilöstön palvelussuhde valtioon jat
kuu ja että palvelussuhteen ehdot säilyvät entisel
lään. 

Esitys on valmisteltu tapaturmavirastosta val
tiokonttoriin ehdotettujen siirtojen osalta valtio
varainministeriön 17 päivänä huhtikuuta 1986 
asettamassa työryhmässä, jossa ovat olleet edus
tettuina valtiovarainministeriö, sosiaali- ja ter
veysministeriö, valtiokonttori ja tapaturmaviras
to. Muilta osin esitys on valmisteltu edellä maini
tun valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtio-

varainministeriön 26 päivänä huhtikuuta 1985 
asettaman valtiovarainministeriön hallinnonalan 
resurssihallinnon kehittämistyöryhmän ehdotus
ten toimeenpanon eräänä osana valtiovarainmi
nisteriössä. 

3. Esityksen organisatoriset Ja 
henkilö s töva ik utu ks et 

Esitykseen sisältyvien, tapaturmavirastosta ta
pahtuvien tehtäväsiirtojen toteuttaminen edellyt
täisi kahden uuden toimiston perustamista val
tiokonttorin henkilöstöhallinto-osastolle ja tapa
turmaviraston siviiliosaston lakkauttamista. Esi
tykseen sisältyvät organisaatiomuutokset merkit
sisivät yhteensä 72 viran, toimen ja tehtävän 
siirtämistä tapaturmavirastosta valtiokonttoriin. 
Henkilöstön siirto valtiokonttoriin toteutettaisiin 
siten, että henkilöstön palvelussuhde valtioon 
jatkuu ja että palvelussuhteen ehdot säilyvät 
entisellään. 

Valtiokonttorilie ehdotettuja työpaikkatervey
denhuoltoon ja työsuojeluun liittyviä uusia tehtä
viä varten on valtiovarainministeriöstä 1 päivänä 
kesäkuuta 1986 siirretty kuutta henkilötyövuotta 
vastaavat resurssit valtiokonttoriin. Muut uusista 
tehtävistä johtuvat vaikutukset toisaalta valtio
konttorissa ja toisaalta muissa virastoissa ja laitok
sissa ovat todettavissa sitä mukaa kuin valtiokont
torin toiminta näissä tehtävissä kehittyy. Uudet 
tehtävät edellyttävät muutoksia valtiokonttorin 
organisaatioon. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Koska esitykseen sisältyvän tehtäväsiirron to
teuttaminen ei edellytä lisähenkilöstön paikkaa
mista, esityksestä ei aiheudu jatkuvia lisäkustan
nuksia. Valtiokonttorilie on valmistunut vuonna 
1984 uusi toimitalo. Sen mitoituksessa on otettu 
huomioon esityksessä tarkoitetun suuruisen lisä
henkilöstön sijoittaminen valtiokonttorin tiloi
hin. Tehtäväsiirrosta arvioidaan aiheutuvan 
muuttokustannuksia 50 000 markkaa. Valtio
konttoriin tapaturmavirastosta siirtyvän henkilös
tön toimistokalusteiden ja konttorikoneiden han
kintoihin, kyseisestä siirrosta aiheutuvaarrpuhe
linvaihteen laajentamiseen asennuksineen sekä 
samoin siirrosta aiheutuvaan arkistohyllyjen 
hankkimiseen tarvitaan arvioilta 300 000 mark-
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kaa. Kyseisestä siirrosta aiheutuu siten kertakus
tannuksia arviolta 350 000 markkaa. 

Edellä tarkoitettu korvausasioiden keskittämi
nen valtiokonttoriin merkitsisi korvausasioiden 
käsittelyn rationalisointia ja tehostumista. Orga
nisaatiouudistuksen avulla voitaisiin muun muas
sa entistä paremmin hyödyntää tapaturmakor
vausasioiden käsittelyn yhteydessä saatavia tietoja 
kehitettäessä valtion henkilöstöön kohdistuvaa 
työsuojelua ja työpaikkaterveydenhuoltoa. Esitys 
antaa mahdollisuuden myös terveydenhuoltopal
velujen koordinoituun kehittämiseen ja tervey-

1. 

denhuoltoresurssien tarkoituksenmukaisempaan 
käyttöön. Näin ollen uudistuksista arvioidaan 
pitemmällä aikavälillä aiheutuvan säästöä. 

5. Voimaantulo 

Esitykseen sisältyvät lait ehdotetaan tuleviksi 
voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
tapaturmaviraston eräiden tehtävien siirtämisestä valtiokoottorille 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Mitä valtion varoista suoritettavia tapaturma

korvauksia ja liikennevahinkokorvauksia koskevis
sa laeissa taikka näillä laeilla kumotuissa laeissa 
olevissa edelleen sovellettavissa säännöksissä on 
säädetty tapaturmavirastosta tai sitä edeltäneistä 
valtion tapaturmatoimistosta ja valtion tapatur
malautakunnasta, koskee tämän lain voimaan 
tultua valtiokonttoria. 

Mitä tapaturmavirastoon kohdistuvasta, 1 mo
mentissa tarkoitetun lainsäädännön toimeenpa
noon liittyvästä valvonnasta ja tarkastamisesta on 
säädetty, koskee tämän lain voimaan tultua val
tiokonttoria. 

2 § 
Tapaturmavirastossa tämän lain voimaan tul

lessa ratkaisematta olevat 1 §:ssä tarkoitettujen 
säännösten mukaiset korvaushakemukset siirtyvät 
tämän lain voimaan tullessa valtiokonttorin käsi
teltäviksi ja ratkaistaviksi. 

3 § 
Tapaturmaviraston ennen tämän lain voimaan

tuloa myöntämien 1 §:ssä tarkoitettujen säännös
ten mukaisten korvausten maksaminen, tarkista
minen ja muut niihin liittyvät tehtävät siirtyvät 
tämän lain voimaan tullessa valtiokoottorille. 

4 § 
Tämän lain tullessa voimaan siirretään tapatur

maviraston lakkautettavan viran, pysyväisen toi
men tai ylimääräisen toimen haltija vastaavaan 
virkaan, toimeen tai ylimääräiseen toimeen val
tiokonttorissa. 

5 § 
Tämä laki tulee vmmaan päivänä 

kuuta 198 . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh

tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 
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2 . 
Laki 

rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista 21 
päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (935/73) 14 ja 15 §, 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 2 momentti, 
19 §:n 1 ja 3 momentti, 23 §:n 1 ja 3 momentti, 26 §:n 1 momentti sekä 27 §:n 1 ja 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 15 §, 19 §:n 3 momentti sekä 23 §:n 1 ja 3 momentti, 26 §:n 1 momentti 
sekä 27 §:n 1 ja 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (973/81) sekä 19 §:n 1 
momentti 20 päivänä tammikuuta 1984 annetussa laissa (63/84), näin kuuluviksi: 

Menettelysäännöksiä 

14 § 
Korvauksen myöntää ja suorittaa valtiokontto

n. 
Valtiokonttorin avuksi käsittelemään korvauk

sen myöntämistä koskevia periaatteellisia kysy
myksiä oikeusministeriö asettaa lautakunnan. 
Tarkempia määräyksiä lautakunnasta annetaan 
asetuksella. 

15 § 
Korvausta on haettava kirjallisesti valtiokontto

rilta kahden vuoden kuluessa siitä, kun hakija sai 
rikoksesta tiedon, kuitenkin viimeistään viiden 
vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. Erityisestä 
syystä valtiokonttori voi ottaa tutkittavakseen 
myöhemminkin tehdyn hakemuksen. 

16 § 
Korvaushakemukseen tulee liittää asian tuo

mioistuinkäsittelyssä syntyneet pöytäkirjat taikka, 
jos asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, esitut
kintapöytäkirjat, tai jollei niitä ole laadittu, muu 
luotettava selvitys tapahtumasta sekä selvitys va
hingosta ja muu tarpeellinen näyttö. Jos hakija 
saman vahingon johdosta jo on saanut tai ilmei
sesti on oikeutettu saamaan korvausta muualta, 
on hänen siitä ilmoitettava valtiokonttorille. Val
tiokonttori voi tarvittaessa vaatia, että hakijalle 
ennen korvausasian ratkaisemista toimitetaan lää
kärintarkastus. Valtiokonttorin määräämästä lää
kärintarkastuksesta tai muun selvityksen hankki
misesta aiheutuneet kulut suoritetaan valtion 
varoista. 

17 § 

Korvausasiaa ei voida ratkaista ennen kuin 

hakijan oikeus saada vahingosta vastuussa oleval
ta korvausta on ratkaistu ensimmäisessä oikeus
asteessa tai rikoksentekijä on päätetty jättää syyt
teeseen panematta. Jos tekijää ei ole kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun poliisi sai rikokses
ta tiedon, asetettu syytteeseen tai päätetty jättää 
syytteeseen panematta, valtiokonttori voi kuiten
kin ratkaista korvausasian. 

Valtion takautumisoikeus 

19 § 
Korvauksen hakijan oikeus vahingonkorvauk

seen vahingosta vastuussa olevalta siirtyy valtiolle 
sinä päivänä, jolloin valtiokonttori on päättänyt 
maksaa korvausta ja enintään siltä osin kuin 
korvausta on päätetty maksaa. 

Valtiokonttori edustaa valtiota takautumisoi
keuden käyttämistä koskevissa asioissa. 

En.näisiä säännöksiä 

23 § 
Jos korvausta on maksettu aiheettomasti tai 

liikaa, valtiokonttorin on korvauksen saajaa kuul
tuaan velvoitettava tämä maksamaan korvaus 
takaisin. Takaisinperimisestä voidaan luopua, jos 
periminen olisi kohtuutonta tai perittävä määrä 
on vähäinen eikä korvauksen myöntäminen tai 
maksaminen ole johtunut hakijan tai hänen 
edustajansa vilpillisyydestä. 

Takaisin penmtsta koskeva valtiokonttorin 
lainvoimainen päätös saadaan panna täytäntöön 
niin kuin lainvoimainen tuomio. 
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26 § 
Valtiokonttorin tämän lain nojalla antamasta 

päätöksestä saadaan valittaa vakuutusoikeuteen 
30 päivän kuluessa tiedoksi saamisesta. Valituk
sesta on muutoin voimassa, mitä muutoksen
hausta hallintoasioissa annetussa laissa ( 154/50) 
on säädetty. Valtiokonttorin 17 §:n 3 momentin 
ja 24 §:n nojalla tekemästä päätöksestä ei kuiten
kaan saa valittaa. 

27 § 
Jos tämän lain nojalla annettu lainvoimainen 

päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen 
selvitykseen taikka ilmeisesti ei ole lainmukai
nen, vakuutusoikeus voi valtiokonttorin esitykses
tä, asianosaista kuultuaan, tai sen hakemuksesta, 
jota asia koskee, poistaa päätöksen ja ottaa tai 
määrätä valtiokonttorin ottamaan asian uudel
leen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun esi
tyksen valtiokonttori voi, kunnes asia on uudel
leen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää korvauk
sen maksun tai maksaa sen esityksen mukaisin 
määrin. 

3. 

Aikaisemman päätöksen estämättä myös val
tiokonttori voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväk
si, jos kysymys on evätyn edun myöntämisestä tai 
myönnetyn edun lisäämisestä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Sosiaali- ja terveysministeriön 14 §:n 2 mo
mentin nojalla ennen tämän lain voimaantuloa 
asettama lautakunta toimii asettamispäätöksessä 
määrätyn toimikautensa loppuun, jollei oikeus
ministeriö erikseen toisin määrää. 

Tapaturmavirastossa tämän lain voimaan tul
lessa ratkaisematta olevat korvausasiat siirtyvät 
tämän lain voimaan tullessa valtiokonttorin käsi
teltäviksi ja ratkaistaviksi. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Mitä muissa rikosvahinkokorvauksia koskevissa 
säännöksissä on säädetty tapaturmavirastosta, 
koskee tämän lain voimaan tultua valtiokonttoria. 

Laki 
valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtiokonttorista 13 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain {18/78) 3 §:n 1 ja 2 

momentti sekä 
lisätään 1 §:n 1 momenttiin uusi 6 a ja 6 b kohta sekä 2 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

1 § 
Valtiokonttorin tehtävänä on: 

6 a) hoitaa valtion varoista suoritettavia tapa
turmakorvauksia, liikennevahinkokorvauksia ja 
rikosvahinkokorvauksia koskevan lainsäädännön 
mukaiset tehtävät; 

6 b) järjestää valtion virastoille ja laitoksille 
terveydenhuoltoa sekä siinä ja työsuojelussa tar
vittavia asiantuntija- ja muita palveluja; 

2 § 

Valtiokonttorin yhteydessä on terveydenhuol
toa ja työsuojelua koskevien asioiden käsittele-

m1sta Ja suna tarvittavaa yhteistoimintaa varten 
valtion työterveys- ja työturvallisuusasiain neu
vottelukunta, josta säädetään tarkemmin asetuk
sella. 

3 § 
Valtiokonttorissa voi olla pääjohtajan, johta

jan, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, 
suunnittelupäällikön, toimistopäällikön, ylilääkä
rin, toimistopäällikkönä, ylitarkastajan, erikois
tutkijan, asiamiehen, korvauslakimiehen, kam
reerin ja esittelijän virkoja sekä apukamreerin, 
osastosihteerin, toimistosihteerin, pääkirjanpitä
jän, kassanhoitajan, kirjanpitäjän, kanslistin, kir
jaajan, apulaiskanslistin, konekirjoittajan, toimis-
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tovirkailijan, vastaanottoavustajan, ylivahtimesta
rin, vanhemman vahtimestarin ja vahtimestarin 
totmta. 

Pääjohtajan, johtajan, osastopäällikön ja ylilää
kärin, toimistopäällikkönä virat voivat olla sopi
muspalkkaisia. 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1986 

Tämä laki tulee votmaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

Ministeri Pekka Vennamo 

2 360907Q 
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Liite 

2. 
Laki 

rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista 21 
päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (935/73) 14 ja 15 §, 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 2 momentti, 
19 §:n 1 ja 3 momentti, 23 §:n 1 ja 3 momentti, 26 §:n 1 momentti sekä 27 §:n 1 ja 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 15 §, 19 §:n 3 momentti sekä 23 §:n 1 ja 3 momentti, 26 §:n 1 momentti 
sekä 27 §:n 1 ja 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (973/81) sekä 19 §:n 1 
momentti 20 päivänä tammikuuta 1984 annetussa laissa (63/84), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

Menettelysäännöksiä 

14 § 
Korvauksen myöntää ja suorittaa tapaturmavi

rasto. 
Tapaturmaviraston avuksi käsittelemään kor

vauksen myöntämistä koskevia periaatteellisia ky
symyksiä sosiaali- ja terveysministeriö asettaa lau
takunnan. Tarkempia määräyksiä lautakunnasta 
annetaan asetuksella. 

15 § 
Korvausta on haettava kirjallisesti tapaturmavi

rastolta kahden vuoden kuluessa siitä, kun hakija 
sai rikoksesta tiedon, kuitenkin viimeistään vii
den vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. Erityi
sestä syystä tapaturmavirasto voi ottaa tutkitta
vakseen myöhemminkin tehdyn hakemuksen. 

16 § 
Korvaushakemukseen tulee liittää asian tuo

mioistuinkäsittelyssä syntyneet pöytäkirjat taikka, 
jos asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, esitut
kintapöytäkirjat, tai jollei niitä ole laadittu, muu 
luotettava selvitys tapahtumasta sekä selvitys va
hingosta ja muu tarpeellinen näyttö. Jos hakija 
saman vahingon johdosta jo on saanut tai ilmei
sesti on oikeutettu saamaan korvausta muualta, 
on hänen siitä ilmoitettava tapaturmavirastolle. 
Tapaturmavirasto voi tarvittaessa vaatia, että ha
kijalle ennen korvausasian ratkaisemista toimite
taan lääkärintarkastus. Tapaturmaviraston mää
räämästä lääkärintarkastuksesta tai muun selvi
tyksen hankkimisesta aiheutuneet kulut suorite
taan valtion varoista. 

14 § 
Korvauksen myöntää ja suorittaa valtiokontto

rz. 
Valtiokonttorz·n avuksi käsittelemään korvauk

sen myöntämistä koskevia periaatteellisia kysy
myksiä oikeusministeriö asettaa lautakunnan. 
Tarkempia määräyksiä lautakunnasta annetaan 
asetuksella. 

15 § 
Korvausta on haettava kirjallisesti valtiokontto

rz/ta kahden vuoden kuluessa siitä, kun hakija sai 
rikoksesta tiedon, kuitenkin viimeistään viiden 
vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. Erityisestä 
syystä valtiokonttori voi ottaa tutkittavakseen 
myöhemminkin tehdyn hakemuksen. 

16 § 
Korvaushakemukseen tulee liittää asian tuo

mioistuinkäsittelyssä syntyneet pöytäkirjat taikka, 
jos asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, esitut
kintapöytäkirjat, tai jollei niitä ole laadittu, muu 
luotettava selvitys tapahtumasta sekä selvitys va
hingosta ja muu tarpeellinen näyttö. Jos hakija 
saman vahingon johdosta jo on saanut tai ilmei
sesti on oikeutettu saamaan korvausta muualta, 
on hänen siitä ilmoitettava valtiokonttorz/le. Val
tiokonttorz· voi tarvittaessa vaatia, että hakijalle 
ennen korvausasian ratkaisemista toimitetaan lää
kärintarkastus. Valtiokonttorz"n määräämästä lää
kärintarkastuksesta tai muun selvityksen hankki
misesta aiheutuneet kulut suoritetaan valtion 
varoista. 



1986 vp. - HE n:o 154 11 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

17 § 

Korvausasiaa ei voida ratkaista ennen kuin 
hakijan oikeus saada vahingosta vastuussa oleval· 
ta korvausta on ratkaistu ensimmäisessä oikeus
asteessa tai rikoksentekijä on päätetty jättää syyt
teeseen panematta. Jos tekijää ei ole kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun poliisi sai rikokses
ta tiedon, asetettu syytteeseen tai päätetty jättää 
syytteeseen panematta, tapaturmavirasto voi kui
tenkin ratkaista korvausasian. 

Korvausasiaa ei voida ratkaista ennen kuin 
hakijan oikeus saada vahingosta vastuussa oleval
ta korvausta on ratkaistu ensimmäisessä oikeus
asteessa tai rikoksentekijä on päätetty jättää syyt
teeseen panematta. Jos tekijää ei ole kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun poliisi sai rikokses
ta tiedon, asetettu syytteeseen tai päätetty jättää 
syytteeseen panematta, valtiokonttori voi kuiten
kin ratkaista korvausasian. 

Valtion takautumisoikeus 

19 § 
Korvauksen hakijan oikeus vahingonkorvauk

seen vahingosta vastuussa olevalta siirtyy valtiolle 
sinä päivänä, jolloin tapaturmavirasto on päättä
nyt maksaa korvausta ja enintään siltä osin kuin 
korvausta on päätetty maksaa. 

Tapaturmavirasto edustaa valtiota takautumis
oikeuden käyttämistä koskevissa asioissa. 

19 § 
Korvauksen hakijan oikeus vahingonkorvauk

seen vahingosta vastuussa olevalta siirtyy valtiolle 
sinä päivänä, jolloin valtiokonttori on päättänyt 
maksaa korvausta ja enintään siltä osin kuin 
korvausta on päätetty maksaa. 

Valtiokonttori edustaa valtiota takautumisoi
keuden käyttämistä koskevissa asioissa. 

Erinäisiä säännöksiä 

23 § 
Jos korvausta on maksettu aiheettomasti tai 

liikaa, tapaturmaviraston on korvauksen saajaa 
kuultuaan velvoitettava tämä maksamaan korvaus 
takaisin. Takaisinperimisestä voidaan luopua, jos 
periminen olisi kohtuutonta tai perittävä määrä 
on vähäneo eikä korvauksen myöntäminen tai 
maksaminen ole johtunut hakijan tai hänen 
edustajansa vilpillisyydestä. 

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

26 § 
Tapaturmaviraston tämän lain nojalla anta

masta päätöksestä saadaan valittaa vakuutus
oikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksi saamisesta. 
Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muutok
senhausta hallintoasioissa annetussa laissa ( 154/ 
50) on säädetty. Tapaturmaviraston 17 §:n 3 
momentin ja 24 §:n nojalla tekemästä päätökses
tä ei kuitenkaan saa valittaa. 

23 § 
Jos korvausta on maksettu aiheettomasti tai 

liikaa, valtiokonttorin on korvauksen saajaa kuul
tuaan velvoitettava tämä maksamaan korvaus 
takaisin. Takaisinperimisestä voidaan luopua, jos 
periminen olisi kohtuutonta tai perittävä määrä 
on vähäinen eikä korvauksen myöntäminen tai 
maksaminen ole johtunut hakijan tai hänen 
edustajansa vilpillisyydestä. 

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

26 § 
Valtiokonttorin tämän lain nojalla antamasta 

päätöksestä saadaan valittaa vakuutusoikeuteen 
30 päivän kuluessa tiedoksi saamisesta. Valituk
sesta on muutoin voimassa, mitä muutoksen
hausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) 
on säädetty. Valtiokonttorin 17 §:n 3 momentin 
ja 24 §:n nojalla tekemästä päätöksestä ei kuiten
kaan saa valittaa. 
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Voimassa oleva laki 

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 keskeyt
tää korvauksen maksun tai maksaa sen esityksen 
mukaisin määrin. 

Aikaisemman päätöksen estämättä myös tapa
turmavirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltä
väksi, jos kysymys on evätyn edun myöntämisestä 
tai myönnetyn edun lisäämisestä. 

3. 

Ehdotus 

27 § 
Jos tämän lain nojalla annettu lainvoimainen 

päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen 
selvitykseen taikka ilmeisesti ei ole lainmukai
nen, vakuutusoikeus voi valtiokontton·n esitykses
tä, asianosaista kuultuaan, tai sen hakemuksesta, 
jota asia koskee, poistaa päätöksen ja ottaa tai 
määrätä valtiokontton·n ottamaan asian uudel
leen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun esi
tyksen valtiokontton· voi, kunnes asia on uudel
leen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää korvauk
sen maksun tai maksaa sen esityksen mukaisin 
määrin. 

Aikaisemman päätöksen estämättä myös val
tiokontton· voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväk
si, jos kysymys on evätyn edun myöntämisestä tai 
myönnetyn edun lisäämisestä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä' 
kuuta 198 . 

Sosiaali- ja terveysministeriön 14 §:n 2 mo
mentin nojalla ennen tämän lain voimaantuloa 
asettama lautakunta toimii asettamispäätöksessä 
määrätyn toimikautensa loppuun, jollei ozkeus
ministen'ö enkseen toisin määrää. 

Tapaturmavirastossa tämän lain voimaan tul
lessa ratkaisematta olevat korvausasiat siirtyvät 
tämän lain voimaan tullessa valtiokontton·n käsi
teltävzksi ja ratkaistavzksi. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Mitä muissa nkosvahinkokorvauksia koskevissa 
säännöksissä on säädetty tapaturmavirastosta, 
koskee tämän lain voimaan tultua valtiokontto
na. 

Laki 
valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtiokonttorista 13 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (18/78) 3 §:n 1 ja 2 

momentti sekä 
lisätään 1 §:n 1 momenttiin uust 6 a ja 6 b kohta sekä 2 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 
Valtiokonttorin tehtävänä on: 

6 a) hoitaa valtion varoista suoritettavia tapa
turmakorvauksia, lizkennevahinkokorvauksia ja 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

rikosvahinkokorvauksia koskevan lainsäädännön 
mukaiset tehtävät; 

6 b) järjestää valtion virastoille ja laitokszlle 
terveydenhuoltoa sekä szinä ja työsuojelussa tar
vittavia asiantuntija- ja muita palveluja; 

2 § 

3 § 
Valtiokonttorissa voi olla pääjohtajan, johta

jan, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, 
suunnittelupäällikön, toimistopäällikön, asiamie
hen ja kamreerin virkoja sekä apukamreerin, 
osastosihteerin, toimistosihteerin, pääkirjanpitä
jän, kassanhoitajan, kirjanpitäjän, kanslistin, kir
jaajan, apulaiskanslistin, konekirjoittajan, toimis
toapulaisen, ylivahtimestarin, vanhemman vahti
mestarin ja vahtimestarin toimia. 

Pääjohtajan, johtajan ja osastopäällikön virat 
voivat olla sopimuspalkkaisia. 

Valtiokonttorin yhteydessä on terveydenhuol
toa ja työsuojelua koskevien asioiden käsittele
mistä ja siinä· tarvittavaa yhteistoimintaa varten 
valtion työterveys- ja työturvallisuusasiain neu
vottelukunta, josta säädetään tarkemmin asetuk
sella. 

3 § 
Valtiokonttorissa voi olla pääjohtajan, johta

jan, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, 
suunnittelupäällikön, toimistopäällikön, ylilääkä
rin, toimistopäällikkönä, ylitarkastajan, erikois
tutkzjan, asiamiehen, korvauslakimiehen, kam
reerin ja esittelzjän virkoja sekä apukamreerin, 
osastosihteerin, toimistosihteerin, pääkirjanpitä
jän, kassanhoitajan, kirjanpitäjän, kanslistin, kir
jaajan, apulaiskanslistin, konekirjoittajan, toimis
tovirkazlijan, vastaanottoavustajan, ylivahtimesta
rin, vanhemman vahtimestarin ja vahtimestarin 
toimia. 

Pääjohtajan, johtajan, osastopäällikön ja ylilää
kän·n, toimistopäällikkönä virat voivat olla sopi
muspalkkaisia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 




