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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamiesten 
tapaturmakorvauksesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta. 

Samalla kumottaisiin valtion viran- ja toi
menhaltijain tapaturmakorvauksesta annettu 
laki. Valtion virkamiesten tapaturmakorvausta 

koskevien säännösten uudistaminen on tarpeen 
valtion virkamieslain johdosta. Lisäksi ehdote
taan eräitä asiallisia muutoksia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Tapaturmavakuutuslain (608/ 48) 3 § :n 
momentin mukaan julkisoikeudellisen virka
suhteen osapuolista on voimassa mitä kyseises
sä laissa on työnantajasta ja työntekijästä sää
detty. Jos toinen osapuoli on valtio tai evanke
lisluterilainen seurakunta, noudatetaan kuiten
kin, mitä erikseen on säädetty. 

Tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu valtion 
virkamiesten tapaturmakorvauksia sääntelevä 
laki on valtion viran- ja toimenhaltijain tapa
turmakorvauksesta annettu laki (154/35). Tä
män lain mukaan korvausoikeuden edellytyk
sistä, annettavista korvauksista ja niiden suo
rittamisesta sekä korvausasiain käsittelystä on 
voimassa mitä valtion työssä sattuneesta tapa
turmasta tai ammattitaudista on säädetty, jol
lei sanotussa laissa toisin säädetä. 

Valtion virkamieslain (755/86) voimaantulon 
johdosta ehdotetaan säädettäväksi laki valtion 
virkamiesten tapaturmakorvauksesta. Lain so
veltamisala olisi sama kuin voimassa olevan 
lain. Koska voimassa olevaa lakia sovelletaan 
myös muihin kuin valtion virkamieslaissa tar
koitettuihin virkamiehiin ja myös valtioneuvos-
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ton jäseniin, ehdotetaan, että nämä henkilö
ryhmät mainittaisiin myös ehdotetun lain 
1 §:ssä. Lakia sovellettaisiin valtion virkamies
laissa tarkoitettujen virkamiesten lisäksi tasa
vallan presidentin kanslian virkamiehiin, edus
kunnan virkamiehistä annetussa laissa (1255/ 
87) tarkoitettuihin virkamiehiin, eduskunnan 
oikeusasiamieheen ja apulaisoikeusasiamieheen 
ja valtioneuvoston jäseniin. Kansanedustajan 
oikeudesta tapaturmakorvaukseen on säädetty 
edustajanpalkkiosta annetun lain 5 a §:ssä 
(330/76). 

Asiasisällöltään ehdotettu laki olisi keskeisil
tä osin kumottavan lain mukainen. Uuteen 
lakiin ei kuitenkaan ehdoteta otettavaksi sään
nöstä, jonka mukaan valtioneuvostolla on val
ta päättää, että virkamiehelle suoritetaan kor
vausta muun kuin työtapaturman johdosta. 
Vapaa-ajan tapaturmien korvaaminen oli mah
dollista valtioon virka- ja työsuhteessa olevia 
henkilöitä kohdanneiden eräiden tapaturmien 
korvaamisesta annetun valtioneuvoston pää
töksen (21169) perusteella 1 päivästä tammi
kuuta 1969 lukien. Tämä päätös kumottiin 
vuoden 1977 alusta lukien samassa yhteydessä, 
kun tehtiin virkaehtosopimus valtion virkamie
hen kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuu-
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tusta vastaavasta edusta. Koska vapaa-ajan 
tapaturmien korvaaminen valtion virkamiehille 
ei enää tule kysymykseen, voidaan tätä tarkoit
tava säännös jättää pois uudesta laista. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti sen 
tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

Lain säätämiseen liittyen tulee myös uudis
tettavaksi valtioneuvoston päätös valtion vi
ran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvauslain 
toimeenpanosta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Valtion virkamiehellä ja hänen omaisillaan 

on oikeus valtion varoista saada tämän lain 
mukaista korvausta virkamiestä kohdanneesta 
työtapaturmasta tai ammattitaudista. 

Tätä lakia sovelletaan valtion virkamieslaissa 
(755/86) tarkoitettujen virkamiesten lisäksi ta
savallan presidentin kanslian virkamiehiin, 
eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa 
(1255/87) tarkoitettuihin virkamiehiin sekä 
eduskunnan oikeusasiamieheen ja apulaisoi
keusasiamieheen. 

Mitä tässä laissa on säädetty valtion virka
miehestä, sovelletaan myös valtioneuvoston jä
seneen. 

2§ 
Korvausoikeuden edellytyksistä, annettavista 

korvauksista ja niiden suorittamisesta sekä 
korvausasiain käsittelystä on voimassa, jos täs
sä laissa ei toisin säädetä, mitä valtion työssä 
sattuneesta tapaturmasta tai ammattitaudista 
on säädetty. 

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990 

3 § 
Jos virkamiehelle työtapaturmasta tai am

mattitaudista johtuvan työkyvyttömyyden ajal
ta maksettava palkka on pienempi kuin hänelle 
tämän lain mukaan suoritettava päiväraha oli
si, hänellä on oikeus saada erotus päivärahana. 

4§ 
Jos virkamies kuolee sinä aikana, jolta hä

nelle on maksettu etukäteen palkkaa, makse
taan hänen omaisilleen tämän lain mukaista 
perhe-eläkettä tämän ajan päättymisestä lu
kien. 

5 § 
Tarkempia määräyksiä tämän lain täytän

töönpanosta antaa tarvittaessa valtioneuvosto. 

6§ 
Tämä laki tulee voimaan paiVana 

kuuta 19 . Tällä lailla kumotaan valtion vi
ran- ja toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta 
12 päivänä huhtikuuta 1935 annettu laki (154/ 
35) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 


