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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vahin-
gonkorvaustoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi la-
eiksi  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta se-
kä muutettavaksi syyttäjälaitoksesta annettua 
lakia, taisteluvälineiden siviilihenkilöille ai-
heuttamien tapaturmien korvaamisesta annet-
tua lakia sekä yhdyskuntapalvelusta annettua 
lakia. Mainituissa laeissa säädetään vahin-
gonkorvausasioiden käsittelystä. Ehdotetuilla 
laeilla valtaosa valtioon kohdistuvista vahin-
gonkorvausvaatimuksista keskitettäisiin Val-
tiokonttorin käsiteltäväksi. Näin parannettai-
siin valtion taholta vahinkoa kärsineiden oi-

keusturvaa ja luotaisiin järjestelmä, joka on 
sekä vahinkoa kärsineille että viranomaisille 
mahdollisimman selkeä. Pääosin Valtiokont-
torille keskitettynä valtion vahingonkorvaus-
toiminta olisi valtionhallinnon näkökulmasta 
lisäksi järjestetty mahdollisimman kustan-
nustehokkaalla tavalla. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2015. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Viranomaisen vastuu aiheuttamansa vahin-
gon korvaamisesta on osa sekä hallinto-
oikeuden että vahingonkorvausoikeuden tar-
joamaa oikeudellista suojaa. Oikeudesta vaa-
tia vahingonkorvausta oikeudenloukkaukses-
ta tai vahingosta, joka on aiheutunut virka-
miehen tai muun julkista tehtävää hoitavan 
henkilön lainvastaisesta toimenpiteestä tai 
laiminlyönnistä, säädetään perustuslain 
(731/1999) 118 §:ssä. Tarkemmin viran-
omaisen vahingonkorvausvastuusta sääde-
tään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Val-
tion korvausvastuu voi perustua myös jonkin 
muun lain säännökseen, oikeuskäytännössä 
vahvistettujen periaatteiden mukaiseen anka-
raan vastuuseen taikka valtiota velvoittavaan 
kansainväliseen sopimukseen.  

Tällä hetkellä valtioon kohdistuvia vahin-
gonkorvausvaateita käsittelee hajautetusti 
kulloinkin se viranomainen, jolle asia luon-
teensa puolesta kuuluu tai jonka tehtäväksi 
asian käsittely on säädöstasolla määrätty. Ha-
jautettu järjestelmä saattaa johtaa epäyhtenäi-
seen korvauskäytäntöön sekä erilaisiin me-
nettelytapoihin viranomaisten välillä, mikä 
vaarantaa vahinkoa kärsineiden yhdenmukai-
sen kohtelun. Myös vahingosta vastuussa 
olevan viranomaisen määrittäminen voi yk-
sittäistapauksessa olla hajautetussa järjestel-
mässä vaikeaa. 

Ehdotuksen tavoitteena on, että valtioon 
kohdistuvien vahingonkorvausvaatimusten 
käsitteleminen olisi kansalaisille yhdenmu-
kaista, käsittelevän viranomaisen osalta sel-
keää sekä valtion kannalta mahdollisimman 
tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta. 
Valtion viranomaisen virheeseen tai laimin-
lyöntiin tai valtion tuottamuksesta riippumat-
tomaan ankaraan vastuuseen perustuvien va-
hingonkorvausvaatimusten käsittely ehdote-
taan keskitettäväksi pääosin Valtiokonttorin 
tehtäväksi. Valtiokonttorissa ratkaistaisiin 
ensinnäkin kaikki henkilöön kohdistunutta 
vahinkoa koskevat korvausvaatimukset. Kes-
kitetyssä järjestelmässä ratkaistaisiin myös 
sellaiset esine- tai taloudellista vahinkoa 
koskevat valtion viranomaisen virheeseen tai 
laiminlyöntiin tai ankaraan vastuuseen perus-

tuvat vahingonkorvausvaatimukset, joita ei 
nimenomaisesti ole säädetty jätettäväksi kes-
kittämisen ulkopuolelle. Näin korvausmenet-
telyä selkiinnytettäisiin, korvauskäytäntö yh-
denmukaistuisi ja korvausasioiden käsittelys-
tä aiheutuvat kustannukset pienenisivät. Kes-
kitetty toiminta ja Valtiokonttorin erityisasi-
antuntijaorganisaation hyödyntäminen mah-
dollistaisivat myös koko toimintoalueen ke-
hittämisen sekä valtion vastuuvahinkoihin 
liittyvän riskienhallinnan. 

 
 

2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö  

Perustuslain 118 §:n mukaan jokaisella, jo-
ka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai va-
hinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtä-
vää hoitavan henkilön lainvastaisen toimen-
piteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus 
vaatia vahingonkorvausta julkisyhteisöltä 
taikka virkamieheltä tai muulta julkista teh-
tävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla tar-
kemmin säädetään.  

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n nojalla 
valtio vastaa vahingosta, joka on aiheutunut 
toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen 
vallan käyttämisenä. Näissä tapauksissa val-
tio on rinnastettu muihin työnantajiin tilan-
teissa, joissa valtioon palvelussuhteessa ole-
va henkilö on aiheuttanut vahingon virheel-
lään tai laiminlyönnillään. Korvausta vaati-
van on lähtökohtaisesti pystyttävä näyttä-
mään virhe tai laiminlyönti toteen. Vahin-
gonkorvauslain 3 luvun 2 §:n mukaan valtio 
on puolestaan velvollinen korvaamaan julkis-
ta valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyön-
nin johdosta aiheutuneen vahingon silloin, 
kun toimen tai tehtävän suorittamiselle sen 
laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudel-
la asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu.  

Vahingonkorvauslain ohella valtion vahin-
gonkorvausvastuu voi perustua jonkin muun 
lain säännökseen. Tällaisia säännöksiä sisäl-
tyy esimerkiksi ympäristövahinkolakiin 
(737/1994) sekä raideliikennevastuulakiin 
(113/1999), joiden mukainen valtion vahin-
gonkorvausvastuu määräytyy samalla tavoin 
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kuin minkä tahansa muun toimijan korvaus-
vastuu. Valtion korvausvastuu voi myös pe-
rustua lakiin, jossa valtiolle on nimenomai-
sesti säädetty vastuu sen toiminnassa ulko-
puoliselle aiheutuneesta vahingosta. Esimer-
kiksi taisteluvälineiden siviilihenkilöille ai-
heuttamien tapaturmien korvaamisesta anne-
tun lain mukaan (1213/1990) valtio on tuot-
tamuksesta riippumattomassa vastuussa ruu-
miinvammoista, jotka ovat aiheutuneet puo-
lustusvoimille kuuluvista taisteluvälineistä. 
Lisäksi on lainsäädäntöä, jossa tietyn valtion 
viranomaisen tehtäväksi on säädetty sellais-
ten vahinkojen korvaaminen, joiden syntymi-
seen viranomainen ei ole ollut osallisena. 
Näissä tapauksissa vahinko on aiheutunut 
luonnonvoimien tai jonkin muun valtion toi-
minnasta riippumattoman tekijän seuraukse-
na. Esimerkiksi yhdyskuntapalvelusta anne-
tun lain (1055/1996) 12 a §:n mukaan valtion 
varoista korvataan vahinko, jonka yhdyskun-
tapalveluun tuomittu on aiheuttanut palvelu-
paikan järjestäjälle tai sivulliselle.  

Valtion korvausvastuu voi perustua myös 
oikeuskäytännössä vahvistettujen periaattei-
den mukaiseen ankaraan vastuuseen. Esi-
merkiksi päätöksellään KKO 1995:53 kor-
kein oikeus velvoitti valtion uhkaavan polio-
epidemian torjumiseksi järjestetyn massaro-
kotuksen toimeenpanijana tuottamuksesta 
riippumatta korvaamaan rokotuksen aiheut-
taman yllättävän vahingon. 

Viranomaisen korvausasiassa vahingon-
korvauslain perusteella tekemä ratkaisu ei ole 
muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös, 
vaan tarvittaessa vahinkoa kärsinyt voi nos-
taa valtiota vastaan korvauskanteen yleisessä 
tuomioistuimessa riita-asioista säädetyssä 
järjestyksessä. Vahingonkärsijä voi valita 
tuomioistuintien myös vaatimatta korvausta 
ensin vahingon aiheuttaneelta viranomaiselta. 
Muuhun lainsäädäntöön saattaa sen sijaan si-
sältyä säännöksiä, joiden mukaan korvaus-
asiassa annettuun päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla. Esimerkiksi puolustusvoi-
mista annetun lain (551/2007) 14 §:n mukai-
seen korvauspäätökseen haetaan muutosta 
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölais-
sa (586/1996) säädetään. 

Kansallisen sääntelyn ohella myös Suomea 
velvoittavat valtiosopimukset ja muut kan-
sainväliset velvoitteet voivat perustaa valtiol-

le vahingonkorvausvastuun. Valtiolla on tie-
tyin edellytyksin myös korvausvastuu vahin-
gosta, jonka sen EU-oikeuden vastainen toi-
minta tai laiminlyönti on aiheuttanut yksityi-
sille. Jäsenvaltion korvausvastuu perustuu 
yksinomaan EU-tuomioistuimen oikeuskäy-
täntöön. Korvausvaatimus toteutetaan kansal-
lisia säännöksiä soveltaen ja myös korvattava 
vahinko määräytyy kansallisen oikeuden 
mukaisesti.  

Useat kansainväliset ihmisoikeussopimuk-
set sisältävät yksilövalitusjärjestelmän, jonka 
perusteella valtio voi olla velvollinen kor-
vaamaan aiheuttamansa ihmisoikeusloukka-
uksen. Merkittävin näistä sopimuksista Suo-
men kannalta on ihmisoikeuksien ja perusva-
pauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus 
(SopS 19/1990), jäljempänä Euroopan ih-
misoikeussopimus, jonka suojaamien oikeus-
hyvien loukkaamista koskeva valtion vahin-
gonkorvausvelvollisuus voi perustua Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuimen antamaan 
tuomioon tai päätökseen taikka valtion teke-
mään sovintoon tai valtion antamaan yksi-
puoliseen julistukseen. Ihmisoikeussopimus-
ten ohella myös muista kansainvälisistä so-
pimuksista voi seurata valtiolle vahingonkor-
vausvastuu. Tällainen on muun muassa Poh-
jois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden 
ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvi-
en valtioiden välillä niiden joukkojen ase-
masta tehty sopimus (SopS 65/1997). Lisäksi 
esimerkiksi Suomen ja Yhdistyneiden Kan-
sakuntien (YK) välillä tehdyt yhteistyöpöy-
täkirjat, jotka koskevat YK:n ja sen jäsenval-
tion välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia YK:n 
rauhanturvaoperaatioissa, sisältävät määrä-
yksiä vahingonkorvausvastuun jakautumises-
ta Suomen ja YK:n välillä, sekä myös siitä, 
miten vahingonkorvausvaatimukset käsitel-
lään. 

 
2.2 Käytäntö 

Valtion vahingonkorvausasioita käsitellään 
nykyisin useissa viranomaisissa. Vahingon-
korvausvastuun perustuessa sellaiseen valti-
on viranomaisen virheeseen tai laiminlyön-
tiin, josta valtio on vastuussa vahingonkor-
vauslain perusteella, korvausta vaaditaan sil-
tä viranomaiselta, jonka on väitetty aiheutta-
neen korvausvastuun perusteena olevan va-
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hingon. Tämä viranomainen vastaa myös va-
hingon selvittelytoimista samoin kuin mah-
dollisen korvauksen maksamisesta. Myös 
muuhun lainsäädäntöön perustuvissa tilan-
teissa on pääsääntönä, että korvausvastuussa 
on vahingon aiheuttanut viranomainen.  

Valtion puhevaltaa vahingonkorvausvaati-
muksen käsittelyssä käyttää asianomainen vi-
ranomainen tai viranomaisen pyynnöstä 
aluehallintovirasto. EU-oikeudelliseen va-
hingonkorvausvelvollisuuteen perustuvissa 
kanteissa puhevaltaa valtion puolesta käyttää 
asianomainen ministeriö ja Euroopan ihmis-
oikeussopimukseen perustuvissa korvausvaa-
timuksissa asian hoidosta vastaa asianomai-
nen ministeriö yhdessä ulkoasiainministeriön 
kanssa, joka myös käyttää valtion puhevaltaa 
sekä ihmisoikeustuomioistuimessa että EU-
tuomioistuimessa.  

Valtiokonttorin tehtävänä on valtiokontto-
rista annetun lain (305/1991) 2 §:n mukaan 
huolehtia valtion vahingonkorvausasioista. 
Valtiokonttori toimii valtion vakuutuslaitok-
sena lakisääteisen vakuutusturvan osalta sekä 
huolehtii useiden erityislakien mukaisista va-
hingonkorvaustoiminnoista. Esimerkiksi ri-
kosvahinkolain (1204/2005) sekä syyttömästi 
vangitulle tai tuomitulle valtion varoista va-
pauden menetyksen johdosta maksettavasta 
korvauksesta annetun lain (422/1974) mukai-
set korvausvaatimukset käsittelee Valtiokont-
tori. 

Valtiolle esitettiin vuonna 2012 noin 
2 000 viranomaisen toimintaan tai virheeseen 
perustuvaa vahingonkorvausvaatimusta. Näi-
den perusteella maksettiin korvauksia noin 
1,85 miljoonaa euroa. Maksettavat korvauk-
set jakautuvat suurimmalta osin neljälle hal-
linnonalalle; liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalalla maksettavat korvaukset ovat 
keskimäärin 450 000, oikeusministeriön hal-
linnonalalla 420 000, sisäasiainministeriön 
hallinnonalalla 300 000 sekä puolustusminis-
teriön hallinnonalalla keskimäärin 
200 000 euroa vuodessa. Valtiokonttori puo-
lestaan käsitteli vuonna 2012 yli 13 500 va-
hingonkorvausvaatimusta ja maksoi näiden 
perusteella korvauksia yli 55 miljoonaa.  

Vahingonkorvauksiin käytettävien määrä-
rahojen lisäksi valtio maksaa myös korvaus-
vaatimusten käsittelyyn liittyviä oikeuden-
käynti- ja muita asianajokuluja. Esimerkiksi 

vuonna 2011 poliisihallitus käytti näihin ku-
luihin yli 60 000 euroa ja oikeusministeriö 
yli 100 000 euroa.  

Viranomaiselle suoraan osoitetun korvaus-
vaatimuksen ohella vahinkoa aiheuttanut vir-
he tai laiminlyönti voi tulla esiin myös Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimelle tehtävi-
en valitusten taikka ylimmille laillisuusval-
vojille tehtävien kanteluiden yhteydessä. Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuin antoi vuon-
na 2011 viisi Suomea koskevaa tuomiota ja 
16 päätöstä, joiden perusteella valtio velvoi-
tettiin suorittamaan korvausta yhteensä lähes 
80 000 euroa. Oikeuskanslerin tai eduskun-
nan oikeusasiamiehen toimivaltaan ei kuulu 
määrätä maksettavaksi vahingonkorvauksia, 
mutta molemmat voivat tehdä toimivaltaisel-
le viranomaiselle esityksen tapahtuneen vir-
heen oikaisemiseksi tai epäkohdan korjaami-
seksi. Eduskunnan oikeusasiamies teki kaik-
kiaan 15 tällaista hyvitysesitystä vuonna 
2011. 

 
2.3 Ulkomaiden lainsäädäntö 

Ruotsissa valtiolle esitetyn vahingonkor-
vausvaatimuksen käsittelystä on säädetty ase-
tuksella (förordning 1995:1301 om handläg-
ging av skadeståndsanspråk mot staten). 
Korvausvaatimuksen ratkaisee joko oikeus-
kansleri, kammarkollegiet tai asianomaisen 
hallinnonalan keskushallintoviranomainen. 
Oikeuskanslerin ratkaistavaksi kuuluvat 
muun muassa virheellisestä viranomaisen an-
tamasta neuvonnasta ja muusta tietojenan-
nosta seuraava korvausvastuu sekä syyttö-
mästi vapautensa menettäneille maksettavat 
korvaukset. Kammarkollegiet puolestaan rat-
kaisee muun muassa tosiasiallisessa hallinto-
toiminnassa aiheutuneet henkilövahingot se-
kä kiinteistönmuodostamista ja lainhuutoa 
koskevat korvausasiat. Ne vahingonkorvaus-
vaatimukset, joita ei ole erikseen säädetty oi-
keuskanslerin tai kammarkollegietin käsitel-
täväksi, ratkaistaan siinä keskushallintovi-
ranomaisessa, jonka hallinnonalalla vahinko 
on aiheutunut. Keskushallintoviranomaisen 
on kuitenkin aina neuvoteltava asiasta oike-
uskanslerin kanssa, jos vahingon määrä on 
250 000 kruunua tai enemmän. Viranomaisen 
päätökseen tyytymätön ei voi hakea siihen 
muutosta valittamalla, vaan halutessaan hän 
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voi nostaa kanteen valtiota vastaan tuomiois-
tuimessa. Vaatimuksen esittäminen viran-
omaiselle ei ole edellytyksenä kannetielle. 

Norjassa valtiolle esitetyt vahingonkor-
vausvaatimukset ratkaisee vahingosta vas-
tuussa oleva viranomainen tai kyseisen hal-
linnonalan ministeriö. Mikäli asialla on kat-
sottava olevan periaatteellista merkitystä tai 
sen juridinen arviointi on erityisen vaativaa, 
asia tulee siirtää hallituksen asiamiehenä 
pääministerin toimistossa toimivalle rege-
ringsadvokatille. Koska budjettivastuu valti-
on varoista maksetuista vahingonkorvauksis-
ta kuuluu oikeusministeriölle, kunkin hallin-
nonalan tulee ilmoittaa oikeusministeriölle 
tietyn kruunumäärän ylittävien korvausten 
maksamisesta. Myös Norjassa asianomainen 
voi nostaa valtiota vastaan kanteen tuomiois-
tuimessa. 

Tanskassa järjestelmä on samankaltainen 
kuin Norjassa. Hallituksen asiamiehenä toi-
mivan kammeradvokatenin palvelut on ostet-
tu yksityiseltä asianajotoimistolta.  

Virossa valtiolle esitettävien vahingonkor-
vausvaatimusten käsittelystä on säädetty lail-
la (riigivastutuse seadus RT I 2001, 47, 260). 
Korvausvaatimus esitetään joko vahingon ai-
heuttaneelle viranomaiselle tai vaihtoehtoi-
sesti hallintotuomioistuimelle. Vaatimus voi-
daan käsitellä hallintotuomioistuimessa myös 
siinä tapauksessa, että vahinkoa kärsinyt ei 
ole tyytyväinen vahinkoa aiheuttaneen viran-
omaisen korvausasiassa antamaan ratkaisuun. 

 
 

2.4 Nykytilan arviointi 

Valtioon kohdistuvia vahingonkorvausvaa-
timuksia käsittelee valtionhallinnossa kul-
loinkin se viranomainen, jolle asia viran-
omaisen tehtävien puolesta kuuluu tai jonka 
tehtäväksi asian ratkaiseminen on säädösta-
solla määrätty. Tällaisen järjestelmän etuna 
on, että vahingonkorvausasian ratkaisevalla 
viranomaisella on hyvä tietämys korvausvaa-
timuksen perusteena olevasta asiasta. Vahin-
gonkorvausvaatimukset voivat myös toimia 
viranomaiselle palautteena sekä sen vastaisen 
toiminnan suunnittelun ja vahinkojen ennal-
taehkäisyn välineenä.  

Hajautetusta järjestelmästä seuraa kuiten-
kin merkittäviä haittoja sekä vahinkoa kärsi-

neiden että valtionhallinnon näkökulmasta. 
Vahinkoa kärsineen on usein vaikea tietää, 
mikä viranomainen vahingosta on korvaus-
vastuussa ja mille viranomaiselle korvaus-
vaatimus pitäisi osoittaa. Vahinkoa kärsinyt 
saattaa myös kokea epäoikeudenmukaiseksi 
sen, että vahingon aiheuttanut viranomainen 
itse päättää, onko sillä asiassa vahingonkor-
vausvelvollisuutta ja kuinka suureksi se ai-
heuttamansa vahingon arvioi. Lisäksi korva-
uskäytännöt sekä viranomaisten erilaiset me-
nettelytavat voivat johtaa vahinkoa kärsinei-
den epäyhdenmukaiseen kohteluun, jolloin 
nämä joutuvat erilaiseen asemaan riippuen 
siitä, mikä viranomainen vahingon on aiheut-
tanut. Erityisen ongelmallista tämä on henki-
löön kohdistuneiden aineettomien vahinkojen 
osalta, joissa aiheutuneet vahingot eivät ole 
objektiivisesti rahalla mitattavissa. Hajaute-
tussa mallissa vahinkoa kärsineen oikeustur-
van toteutuminen edellyttääkin usein kanteen 
nostamista valtiota vastaan alioikeudessa. 
Käsitys tuomioistuinkäsittelyn korkeista kus-
tannuksista sekä käsittelyn pitkästä kestosta 
voi kuitenkin nostaa prosessikynnystä siten, 
että oikeusturvan tehokkuudelle asetetut vaa-
timukset saattavat käytännössä vaarantua. 
Vahingonkorvausvaatimuksen käsittely tuo-
mioistuimessa on myös valtion näkökulmasta 
merkittävästi kalliimpaa kuin asian käsittely 
hallintoviranomaisessa.  

Yksi hajautettuun järjestelmään liittyvistä 
ongelmista myös hallinnon näkökulmasta on 
korvausvaatimuksen kohdentaminen oikealle 
viranomaiselle. Viranomaisten välillä saattaa 
olla epätietoisuutta kulloinkin korvausvas-
tuussa olevasta viranomaisesta, mistä aiheu-
tuu asioiden tarpeetonta siirtelyä sekä käsitte-
lyn viivästymistä.  

Hajautetussa järjestelmässä vahingonkor-
vauspäätösten tekemiseen liittyvien yhtenäis-
ten hallinnollisten prosessien kehittäminen 
on vaikeaa ja esimerkiksi sovintoneuvotte-
luiden ja sovintosopimusten käyttämisessä 
saattaa olla viranomaisten välillä merkittäviä 
eroja. Nykymuotoisena valtion vahingonkor-
vausjärjestelmä voi myös johtaa päällekkäi-
siin tietojärjestelmäinvestointeihin eri viran-
omaisissa. Käytössä olevat tietojärjestelmät 
eivät myöskään välttämättä tue korvauspro-
sessia tai korvauspäätöksen tekemistä par-
haalla mahdollisella tavalla. Lisäksi hajaute-
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tusta mallista seuraa tilastotietojen puute sii-
tä, kuinka paljon ja minkä laatuisia vahinkoja 
valtion toiminnassa sattuu. Tästä johtuen ny-
kytilanne on myös riskienhallinnan näkö-
kulmasta epätyydyttävä, sillä vahinkojen val-
tiontasoinen seuranta, analysointi ja ennalta-
ehkäisy eivät ole mahdollisia. 

Hajautetussa järjestelmässä viranomaiset 
joutuvat selvittämään ja ratkaisemaan näille 
osoitetut vahingonkorvausvaatimukset myös 
silloin, kun korvausasioiden käsittely ei kuu-
lu niiden varsinaiseen ydintoimintaan. Tämä 
puolestaan saattaa johtaa viivästyksiin kor-
vausprosessissa. 

 
 

3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Valtion vahingonkorvaustoiminnan uudis-
tamisen ensisijaisena tavoitteena on parantaa 
vahinkoa kärsineiden oikeusturvaa. Tähän 
pyritään selkeyttämällä korvauksen hakupro-
sessia, edistämällä vahingonkärsijöiden yh-
denvertaista kohtelua sekä lisäämällä korva-
usprosessin ja annettavan korvauspäätöksen 
ennakoitavuutta sekä sisällöllistä laatua. Uu-
distuksella saadaan vahingonkorvausasia 
muun kuin vahingonaiheuttajan itsensä rat-
kaistavaksi, mikä on omiaan lisäämään va-
hinkoa kärsineen luottamusta päätöksenteon 
objektiivisuuteen. Näin vähennetään vahin-
gonkärsijöiden tarvetta viedä asia tuomiois-
tuimen ratkaistavaksi. 

Valtion näkökulmasta ehdotuksen tavoit-
teena on järjestää valtion vahingonkorvaus-
toiminta mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaisella, tehokkaalla ja hallintokustannuksil-
taan edullisella tavalla. Tavoitteena on myös 
varmistaa viranomaisille mahdollisuus kes-
kittyä niiden ydintoimintoihin vahingonkor-
vausasioiden käsittelyn jäädessä niiltä pois. 
Toiminnan tehostamisesta saatavat hyödyt 
tukevat osaltaan valtionhallinnon vaikutta-
vuus- ja tuloksellisuustavoitteiden saavutta-
mista.  

Pidemmällä tähtäimellä ehdotuksen tavoit-
teena on vähentää valtioon kohdistuvien va-
hingonkorvausvaatimusten määrää. Tehos-
tamalla prosessia tukevien tieto- ja maksujär-

jestelmien käyttöä saavutetaan luotettavat ti-
lastotiedot valtion varoista maksettujen va-
hingonkorvausten luonteesta ja määrästä. 
Vahinkotapahtumien analysointi puolestaan 
mahdollistaa vastuuvahinkoihin kohdistuvan 
riskienhallinnan ja tätä kautta vahinkojen 
määrän vähenemisen. 

 
 

3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Esityksen valmistelussa on ollut esillä 
kolme vaihtoehtoa; nykyisen hajautetun mal-
lin säilyttäminen, vahingonkorvaustoiminnan 
täydellinen keskittäminen sekä vahingonkor-
vaustoiminnan osittainen keskittäminen. 

Valtion vahingonkorvaustoiminta ei nykyi-
sin ole vahingonkärsijän sen paremmin kuin 
valtionkaan näkökulmasta järjestetty täysin 
tyydyttävällä tavalla. Nykyjärjestelmän säi-
lyttäminen merkitsisi tulevaisuudessakin 
puutteita vahinkoa kärsineiden yhdenvertai-
sessa kohtelussa sekä epätietoisuutta kulloin-
kin korvausvastuussa olevasta viranomaises-
ta. Siitä seuraisi myös tehottomuutta tietojär-
jestelmien hyödyntämisessä sekä tarpeetto-
mia kustannuksia sellaisten asioiden edetessä 
tuomioistuimeen, jotka olisivat ratkaistavissa 
edullisemmin hallintoviranomaisessa.  

Valtion vahingonkorvaustoiminnan täydel-
lisen keskittämisen myötä korvausvaatimus-
ten käsittely olisi kaikkien hallinnonalojen 
osalta yhdenmukaista ja korvausasian ratkai-
seva viranomainen olisi aina tiedossa. Yhdel-
le viranomaiselle keskittämistä voidaan pitää 
erityisen tavoiteltuna henkilöön kohdistuvien 
vahinkojen osalta.  

Vaikka järjestelmän selkeyden sekä vahin-
koa kärsineiden oikeusturvan kannalta olisi 
tavoiteltavaa, että kaikki valtiolle esitetyt va-
hingonkorvausvaatimukset käsiteltäisiin yh-
dessä viranomaisessa, tulee keskittämisessä 
kuitenkin pyrkiä kokonaisuuden kannalta 
tarkoituksenmukaisimpaan ratkaisuun. Tä-
män vuoksi eräät toiminnot voisivat jäädä 
tässä vaiheessa keskittämisen ulkopuolelle 
henkilöön kohdistuvien vahinkojen korvaus-
toimintaa lukuun ottamatta. Samalla on kui-
tenkin huolehdittava siitä, että järjestelmästä 
tulee niin kattava, että uudistukselle asetetut 
tavoitteet voidaan saavuttaa. 
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3.3 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan keskitettäväksi pää-
osin Valtiokonttorin tehtäväksi sellaisten va-
hingonkorvausvaatimusten käsittely, joissa 
vaatimus perustuu valtion viranomaisen vir-
heeseen tai laiminlyöntiin taikka toimintaan, 
josta valtio vastaa tuottamuksesta riippumat-
toman ankaran vastuun perusteella. Valtion 
keskitetyn vahingonkorvaustoiminnan piiris-
tä ehdotetaan hoidettavaksi myös niiden kor-
vausten maksaminen, jotka perustuvat Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioon 
tai tuomioistuimessa saavutettuun sovinto-
ratkaisuun. Myös muun kansainvälisen lain-
käyttö- tai tutkintaelimen tuomioon tai pää-
tökseen perustuvat korvaukset ehdotetaan 
maksettavaksi valtion keskitetyn vahingon-
korvaustoiminnan piiristä. 

Valtion keskitetyn vahingonkorvaustoi-
minnan piiriin eivät siis kuulu vahingot, jotka 
ovat syntyneet nimenomaisen viranomais-
päätöksen seurauksena. Tällainen on esimer-
kiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun 
lain (702/2003) mukainen torjuntapäätös, 
jonka elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa 
kasvintuhoojien torjumiseksi tai niiden le-
viämisen estämiseksi. Torjuntapäätöksestä 
aiheutuvat kustannukset ja vahingot korva-
taan valtion varoista. 

Keskitetyn korvaustoiminnan piiriin eivät 
myöskään kuulu vahingot, joiden syntymi-
seen viranomaistoiminta ei ole lainkaan vai-
kuttanut. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi 
peto- tai riistaeläimen aiheuttamat vahingot 
sekä poikkeuksellisesta luonnonolosuhteesta 
aiheutuneet vahingot.  

Lisäksi erilaisten hyvitysluonteisten korva-
usten maksaminen ei kuulu keskitetyn kor-
vaustoiminnan piiriin. Tällaisia hyvityksiä 
ovat esimerkiksi tasa-arvolain (609/1986) 
11 §:n ja yhdenvertaisuuslain (21/2004) 9 §:n 
mukaiset hyvitykset. 

Tässä vaiheessa keskittämisen ulkopuolelle 
on myös perusteltua jättää sellaisten valtion 
viranomaisen virheeseen tai laiminlyöntiin 
perustuvien korvausvaatimusten käsittely, 
joissa toiminta jo nykyisellään huomioi suu-
relta osin keskittämiselle asetetut tavoitteet. 
Täten ulosottomenettelyssä aiheutuneiden 
vahinkojen käsittely, maanmittaustoimituk-
sissa taikka maanmittauslaitoksen ylläpitä-

mien rekistereiden virheestä tai puutteelli-
suudesta aiheutuneiden vahinkojen käsittely 
sekä verotus- tai tullaustoiminnasta aiheutu-
neiden vahinkojen käsittely eivät sisälly lain 
soveltamisalaan. Myös poliisin toiminnasta 
aiheutunutta vahinkoa koskevat korvausvaa-
timukset jätetään keskittämisen ulkopuolelle. 

Lisäksi on tarkoituksenmukaista, että kes-
kittämisen ulkopuolelle jäävät sellaiset toi-
minnot, joissa vahingon aiheuttanut viran-
omainen rahallisen korvauksen sijaan itse 
korjaa tai muutoin hyvittää aiheuttamansa 
vahingon. Valtion keskitettyyn vahingonkor-
vaustoimintaan ei näin ollen sisälly puolus-
tusvoimien ja rajavartiolaitoksen toiminnassa 
kiinteistölle aiheutuneiden vahinkojen kor-
vausmenettely. Toiminta saattaa myös olla 
sopimuksiin perustuvaa, jolloin kyseisen 
korvausjärjestelmän selkeyden kannalta on 
tarkoituksenmukaista käsitellä vaatimukset 
asianomaisessa viranomaisessa. Tästä syystä 
sotilaallisesta kriisinhallinnasta aiheutunei-
den vahinkojen sekä liikenneväylien ylläpi-
tämisestä johtuvien vahinkojen käsittelyä ei 
ole perusteltua sisällyttää lain sovelta-
misalaan. 

Henkilöön kohdistuneiden vahinkojen kä-
sittely ehdotetaan keskitettäväksi myös edellä 
mainittujen toimintojen osalta. Näin erityi-
sesti aineettomista vahingoista aiheutuneet 
korvaukset voidaan määrittää mahdollisim-
man yhdenmukaisesti vahingon tosiasiallisen 
laadun perusteella.  

Asian luonteesta johtuen valtion sopimus-
perusteinen korvausvastuu sekä palvelussuh-
teeseen perustuva korvausvastuu jäävät kes-
kitetyn menettelyn ulkopuolelle. Sopimuspe-
rusteisella korvausvastuulla viitataan yksi-
tyisoikeudellisiin sopimuksiin. 

Tarkoituksenmukaista ei myöskään ole, et-
tä julkisista hankinnoista annetun lain 
(348/2007) mukainen menettely kuuluisi lain 
soveltamisalan piiriin. 

Ehdotuksen toteuttamiseksi esitetään sää-
dettäväksi laki valtion vahingonkorvaustoi-
minnasta. Samalla esitetään muutettavaksi 
syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 
31 §:ää sekä taisteluvälineiden siviilihenki-
löille aiheuttamien tapaturmien korvaamises-
ta annetun lain 4 §:n 2 momenttia. 

Yhdyskuntapalvelulain 12 a §:n mukaan 
Rikosseuraamuslaitos korvaa vahingon, jon-
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ka tuomittu on aiheuttanut tuottamuksellisesti 
yhdyskuntapalveluun kuuluvaa työtä tai teh-
tävää suorittaessaan. Näiden asioiden käsitte-
ly esitetään siirrettäväksi Valtiokonttorin teh-
täväksi ehdotetun lain tullessa voimaan. Mi-
käli katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, myös 
muiden viranomaisten käsittelemien korva-
usvaatimusten osalta voidaan asianomaisessa 
laissa tai muussa säädöksessä säätää, että 
korvausvaatimukset käsitellään jatkossa Val-
tiokonttorissa.  

 

4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskit-
täminen toteutettaisiin vuosien 2015—2018 
kehyspäätöksen mukaisesti, eikä sillä olisi 
kustannuksia lisääviä vaikutuksia. Siirtämällä 
eri hallinnonaloilla vahingonkorvausvaati-
musten ratkaisemiseen käytettäviä resursseja 
Valtiokonttoriin on mahdollista kattaa korva-
uksiin käytettävät määrärahat. Valtion vuo-
den 2015 talousarvioesityksessä siirrettäväksi 
ehdotetaan seuraavia määrärahoja: 
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Taulukko 1: Keskittämisessä Valtiokonttoriin siirtyvät korvausmäärärahat sekä tietojärjes-
telmän rakentamista varten siirrettävät määrärahat: 

 

Kirjanpitoyksikkö: talousarviotili/momentti Keskiarvo 
(2010-2012) 

Siirrettävä 
määräraha Siirto tietojärjestelmään 

Valtioneuvoston kanslia 23.01.01 2 000,00

OM: 25.01.20 353 031,00 200 000,00 25.01.01 15 000,00 

Rajavartiolaitos: 26.20.01 18 264,72 18 000,00  
Poliisihallitus: 26.10.01 5000,00 5000,00  
SM:n hallinnonala yhteensä 68 264,72 23 000,00 26.01.01 8 000,00 

Puolustusvoimat: 27.10.01 123 450,02 125 000,00  
Puolustushallinnon rakennuslaitos 1 754,51 0,00  
PLM:n hallinnonala yhteensä 125 204,53 125 000,00 27.10.01 10 000,00

Tulli: 28.10.02 72 975,05 2 000,00  
VM:n hallinnonala yhteensä 72 975,05 2 000,00 28.01.01 4 000,00 

Suomenlinnan hoitokunta: 29.80.03 13 559,88 1 000,00  
Museovirasto: 29.80.75 1 000,00 1 000,00  
OKM:n hallinnonala yhteensä 14 559,88 2 000,00 29.01.01 2 000,00 

MMM hallinnonala yhteensä 2 000,00 30.01.01 2 000,00 

Trafi: 31.20.01 6 947,42 5 000,00  
Tienpito 31.10.20 (henkilövahingot) 20 000,00  
Radanpito 31.10.20 (henkilövahingot) 15 000,00  
LVM:n hallinnonala yhteensä 6 947,42 40 000,00 31.01.01 0,00 

ELY-keskukset 32.01.02 20 462,31 20 000,00  
TE-toimistot 32.30.01 8 154,57 8 000,00  
TEM:n hallinnonala yhteensä 28 616,88 28 000,00 32.01.01 5 000,00 

STM 33.01.01 4 255,08 4 000,00   

THL 33.03.04 1 692,33 2 000,00   

STM:n hallinnonala yhteensä 5 947,42 6 000,00 33.01.01 2 000,00 

YM:n hallinnonala yhteensä  2 000,00 35.01.01 2 000,00 

Yhteensä 682 088,80 430 000,00  52 000,00 
 
 

Taulukon lähteenä on käytetty valtion raportointipalvelun (www.netra.fi) tietoja sekä kirjanpi-
toyksiköiden 20.2.2013 päivättyyn kyselyyn antamia vastauksia niiden maksamista vahingon-
korvauksista vuosina 2010–2012. Taulukossa on huomioitu vain ehdotetun lain myötä Valtio-
konttorille siirtyvien korvausten määrät. 
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Valtiokonttorin maksamien vahingonkor-
vausten kattamiseksi keskitettyyn menette-
lyyn kuuluvien kirjanpitoyksiköiden talous-
arviomäärärahoista siirretään vahingonkor-
vauksiin käytetyt määrärahat vuodesta 2015 
lukien Valtiokonttorin talousarvioon momen-
tille 28.50.50 (vahingonkorvaukset). Lähtö-
kohtana siirrettävien määrien arvioinnissa pi-
detään kirjanpitoyksikköjen vahingonkorva-
uksiin vuosina 2010—2012 keskimäärin 
käyttämää määrää. Arvioinnissa on huomioi-
tu merkittävät poikkeamat sekä se, että kes-
kittämisen jälkeenkin tietyille viranomaisille 
jää käsiteltäväksi eräitä vahingonkorvausvaa-
timuksia. Siirrettävä määrä saattaa näin ollen 
huomattavastikin poiketa vuosien 2010—
2012 keskiarvosta. Oikeusministeriöllä, 
Suomenlinnan hoitokunnalla sekä Tullilla on 
ollut vuonna 2010 maksettavanaan poikkeuk-
sellisen suuria korvauksia minkä lisäksi Tul-
lille jää edelleenkin joitakin korvausvaati-
muksia käsiteltäväkseen. Vaikka maa- ja 
metsätalousministeriö tai ympäristöministe-
riö ei tiettävästi ole korvannut kyseisellä tar-
kastelujaksolla keskitettyyn menettelyyn siir-
tyviä vahinkoja, on kuitenkin perusteltua siir-
tää myös niiden toimintamenoista Valtio-
konttorille vähäiseksi katsottava määrä mah-
dollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaami-
seksi. Korvausmäärärahojen siirto merkitsee 
yhteensä 430 000 euron lisäystä momentille, 
jolle vuonna 2013 on budjetoitu 39,185 mil-
joonaa euroa.  

Vahingonkorvaustoiminnan edellyttämän 
tietojärjestelmän liittäminen Valtiokonttorin 
korvaustietojärjestelmään edellyttää noin 
52 000 euron kertainvestointia. Rahoitus ke-
rätään vahinkomäärien suhteessa siirtämällä 
valtioneuvoston kanslian sekä hallinnonalo-
jen perustoimintamenomomenteilta yhteensä 
52 000 euroa Valtiokonttorin toiminta-
menomomentille 28.20.01. 

Vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen 
ei edellytä Valtiokonttorin henkilöstömää-
rään lisäämistä, vaan vahingonkorvausasioita 
käsittelevän henkilöstön riittävyys on mah-
dollista kattaa Valtiokonttorin sisäisin henki-
löstöjärjestelyin.   

Ehdotuksella arvioidaan olevan myönteisiä 
valtiontaloudellisia vaikutuksia. Valtion va-
hingonkorvaustoiminnan keskittämisellä sel-
kiinnytetään vahingonkorvausasioiden käsit-

telyä sekä tehostetaan niiden ratkaisemisessa 
noudatettavia hallinnollisia prosesseja. Tä-
män voidaan katsoa johtavan yhdenmukai-
sempiin korvauspäätöksiin sekä vähentävän 
tuomioistuimissa käsiteltävien vahingonkor-
vausvaateiden määrää sekä tarvetta käyttää 
hallinnon ulkopuolisia asianajajia. Valtion 
vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen 
mahdollistaa myös valtion vastuuvahinkoihin 
kohdistuvan kokonaisvaltaisen riskienhallin-
nan ja tätä kautta viranomaistoiminnassa ai-
heutuvien vahinkojen sekä valtiolle esitetty-
jen vahingonkorvausvaatimusten vähenemi-
sen, minkä vuoksi uudistus tuo hallinnolle 
kustannussäästöjä. 

 
 

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-
taan 

Ehdotuksen mukaan valtion vahingonkor-
vausvaatimukset hoidetaan jatkossa keskite-
tysti Valtiokonttorissa. Valtiokonttorissa on 
vahingonkorvausasioiden ratkaisuun erikois-
tunut organisaatio, johon valtion keskitetty 
vahingonkorvaustoiminta on sisällytettävissä 
ilman suuria organisatorisia muutoksia. Va-
hingonkorvaustoiminnan keskittäminen 
mahdollistaa Valtiokonttorissa olevan vahin-
gonkorvausoikeudellisen osaamisen nykyistä 
tehokkaamman ja kattavamman hyödyntämi-
sen. Keskittämisen myötä valtiolla on käy-
tössään vahingonkorvausasioihin erikoistu-
neita henkilöitä, jotka voivat virkatyönään 
hoitaa sellaisiakin asioita, joita varten aiem-
min on käytetty ulkopuolisia asiamiehiä.  

Vahingonkorvausasioiden keskittäminen 
Valtiokonttorille antaa muille viranomaisille 
mahdollisuuden keskittyä ydintehtäviensä 
hoitamiseen. Koska vahingon aiheuttanut vi-
ranomainen antaa Valtiokonttorille tiedot ta-
pahtuman tosiasioista, Valtiokonttorin ja 
muiden virastojen välinen yhteistyö lisään-
tyy. Vahingonkorvausvaatimukset voivat 
toimia viranomaiselle palautteena sekä sen 
vastaisen toiminnan suunnittelun ja vahinko-
jen ennaltaehkäisyn välineenä, joten on tar-
koituksenmukaista, että Valtiokonttori jat-
kossa raportoi hallinnonaloille näissä sattu-
neista vahingoista sekä tuottaa niille tietoa 
vahinkojen ennaltaehkäisemisen tueksi. 
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4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskit-
tämisellä parannetaan valtion viranomaisen 
toiminnan johdosta vahinkoa kärsineiden oi-
keusturvaa. Samalla edistetään korvauspää-
tösten yhdenmukaisuutta ja sisällöllistä laa-
tua sekä vahvistetaan kansalaisten luottamus-
ta valtion viranomaisten toiminnan oikeu-
denmukaisuuteen. Ehdotus mahdollistaa li-
säksi valtion viranomaistoiminnassa aiheutu-
vien vahinkojen tilastoinnin sekä vastaisten 
vahinkojen ennaltaehkäisyyn tähtäävän ris-
kienhallinnan. Tätä kautta ehdotuksella olisi 
mahdollista vähentää viranomaistoiminnassa 
aiheutuvia vahinkoja ja parantaa toiminnan 
laatua. 

Hallintotoiminnassa aiheutuneen vahingon 
korvaamisessa ei ole kysymys vain rahallisen 
hyvityksen saamisesta yksittäistapauksessa, 
vaan asialla on laajempaa yhteiskunnallista 
merkitystä hallinnon luotettavuuden ja oi-
keudenmukaisuuden kannalta. Järjestämällä 
valtioon kohdistuvien vahingonkorvausvaa-
timusten käsittely koko valtionhallinnossa 
yhdenmukaisella ja selkeällä tavalla voidaan 
joustavasti, tehokkaasti, oikeudenmukaisesti 
ja hallintokustannuksiltaan edullisesti korva-
ta sellaiset hallintotoiminnassa tapahtuneet 
vahingot, joissa korvausvastuun katsotaan 
kuuluvan valtiolle. 

Vahingonkorvausvaatimusten käsittelyn 
keskittäminen Valtiokonttoriin ei vaikuta va-
hingonkärsijän oikeuteen saada vaatimuksen-
sa käsitellyksi äidinkielellään suomeksi tai 
ruotsiksi. Kaksikielisenä valtion viranomai-
sena Valtiokonttori käsittelee sille esitettyjä 
korvausvaatimuksia nykyiseen tapaan mo-
lemmilla kansalliskielillä. 

 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Hallituksen esitys on valmisteltu valtiova-
rainministeriön 15 päivänä marraskuuta 2011 
asettamassa valtion vahingonkorvaustoimin-
nan jatkokehittämistyöryhmässä. Työryhmän 
tehtävänä oli arvioida valtion vahingonkor-
vaustoiminnan kehittämisvaihtoehtoja sekä 
laatia ehdotus valtion keskitetyn vahingon-
korvaustoiminnan toimeenpanemiseksi. Työ-

ryhmä koostui valtiovarainministeriön, oike-
usministeriön sekä Valtiokonttorin edustajis-
ta. 

Esityksen taustana on apulaisoikeuskansle-
rin ratkaisu 24/1/06 5 päivänä syyskuuta 
2008, jossa hän kiinnitti huomiota tarpeeseen 
selkeyttää valtioon kohdistettavien lainkäyt-
töä koskevien vahingonkorvausvaatimusten 
käsittelyyn liittyvää menettelyä. Tätä tehtä-
vää varten valtiovarainministeriö asetti 
8 päivänä lokakuuta 2009 valtion vahingon-
korvaustoiminnan kehittämistyöryhmän, jon-
ka muistio (VM:n julkaisuja 46/2010) val-
mistui ja luovutettiin valtiovarainministeriöl-
le 28 päivänä lokakuuta 2010. Muistiossa 
ehdotettiin valtion vahingonkorvaustoimin-
nan keskittämistä Valtiokonttorin tehtäväksi. 
Muistiosta pyydettiin lausunnot ministeriöiltä 
sekä valtioneuvoston oikeuskanslerilta, edus-
kunnan oikeusasiamieheltä ja Suomen asian-
ajajaliitolta. Suurin osa lausunnonantajista 
kannatti lähtökohtaisesti työryhmän ehdotus-
ta.  

 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Työryhmä on kuullut valmistelun yhtey-
dessä Liikennevirastoa, Lapin elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusta, Tullihallitusta, 
Poliisihallitusta, Maanmittauslaitosta, sisä-
asiainministeriötä, valtiovarainministeriötä, 
puolustusministeriötä, Puolustusvoimia sekä 
ulkoasiainministeriötä. Lisäksi työryhmä sai 
kirjalliset lausunnot oikeusministeriöltä, val-
tiovarainministeriön vero-osastolta, Poliisi-
hallitukselta, maa- ja metsätalousministeriöl-
tä sekä liikenne- ja viestintäministeriöltä. 

Työryhmän muistion (VM:n julkaisuja 
15/2013) valmistuttua valtiovarainministeriö 
pyysi siitä lausunnot valtioneuvoston kansli-
alta, ulkoasiainministeriöltä, oikeusministeri-
öltä, sisäasiainministeriöltä, valtiovarainmi-
nisteriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, 
maa- ja metsätalousministeriöltä, liikenne- ja 
viestintäministeriöltä, työ- ja elinkeinominis-
teriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, ym-
päristöministeriöltä, valtioneuvoston oikeus-
kanslerilta sekä eduskunnan oikeusasiamie-
heltä. Lausunnoista on laadittu yhteenveto. 

Lausunnonantajat pääasiassa pitävät ehdo-
tettua lakia tarpeellisena sekä kannattavat 
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vahingonkorvausasioiden keskittämistä Val-
tiokonttoriin. Eduskunnan oikeusasiamies 
suhtautuu lausunnossaan kriittisesti lakiehdo-
tukseen ja sen tarkoituksenmukaisuuteen.  

Esityksen taloudellisten vaikutusten osalta 
suurin osa lausunnonantajista toteaa, ettei 
esitetyille määrärahasiirroille ole estettä, mi-
käli lakiehdotus muutoin toteutuu esitetyn 
mukaisena.  

Lausuntopalautteen perusteella esityksen 
jatkovalmistelussa lakiehdotusta ja sen perus-
teluja on täsmennetty ja niihin on tehty joita-
kin lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Li-

säksi esityksen määrärahataulukon lukuja on 
tiettyjen hallinnonalojen osalta korjattu vas-
taamaan niiden todellisia vahingonkorvauk-
siin käyttämiä summia tai siltä osin, kun hal-
linnonala on vastustanut määrärahasiirtoja. 

Esitykseen on myös lisätty suhdetta perus-
tuslakiin tarkasteleva jakso. 

 
6  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki valtion vahingonkorvaustoi-
minnasta 

1 §. Soveltamisala. Lain 1 §:ssä määritel-
lään lain soveltamisala rajoituksineen.  

Pykälän 1 momentin ensimmäisen virkkeen 
mukaan lakia sovelletaan valtioon kohdistu-
van vahingonkorvausvaatimuksen käsitte-
lyyn, jos vaatimus perustuu valtion viran-
omaisen virheeseen tai laiminlyöntiin taikka 
toimintaan, josta valtio vastaa tahallisuudesta 
tai huolimattomuudesta riippumatta.  

Lain tarkoittamia valtion viranomaisia ovat 
valtion hallintoviranomaiset ja muut valtion 
budjettitalouden piiriin kuuluvat virastot ja 
laitokset mukaan lukien Ahvenanmaan maa-
kunnassa toimivat valtion viranomaiset, tuo-
mioistuimet ja muut lainkäyttöviranomaiset, 
eduskunnan virastot sekä tasavallan presiden-
tin kanslia. Lakia ei sen sijaan sovelleta välil-
lisen julkisen hallinnon toimijoiden, kuten 
Suomen Pankin tai Kelan, toimintaan. Myös 
budjetin ulkopuoliset rahastot ja valtion liike-
laitokset jäävät lain soveltamisalan ulkopuo-
lelle. 

Lain soveltamisala on rajattu ensinnäkin ti-
lanteisiin, joissa viranomaisen toiminnassa 
on tapahtunut virhe tai laiminlyönti. Lain so-
veltamisalan piiriin kuuluvat näin ollen tyy-
pillisesti vahingonkorvauslakiin perustuvat 
korvausvaatimukset. Soveltamisalan piiriin 
kuuluvat lisäksi valtion tuottamuksesta riip-
pumattomaan vastuuseen perustuvien vahin-
gonkorvausvaatimusten käsittely. Tällainen 
niin kutsuttu ankara vastuu voi perustua joko 
oikeuskäytännössä vahvistettuihin periaattei-
siin tai erityislainsäädäntöön, kuten taistelu-
välineiden siviilihenkilöille aiheuttamien ta-
paturmien korvaamisesta annettuun lakiin. 

Ehdotettua lakia ei sovelleta korvausvaati-
mukseen, joka perustuu luonnonvoimien ai-
heuttamaan vahinkoon. Tällaisia vahinkoja 
valtio korvaa esimerkiksi tukiluonteisten 
korvausjärjestelmien, kuten satovahinkojen 
korvausjärjestelmän, puitteissa. Tällaisiin tu-
kijärjestelmiin perustuvat valtiolle esitetyt 
korvausvaatimukset eivät ole ehdotetussa 
laissa tarkoitettuja vahingonkorvausvaati-

muksia. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät 
lisäksi tilanteet, joissa aiheutunut vahinko on 
syntynyt nimenomaisen viranomaispäätöksen 
seurauksena. Tällaisia ovat muun muassa vi-
ranomaisten tekemät suojelu- ja lunastuspää-
tökset.  

Momentin toisen virkkeen mukaan ehdotet-
tua lakia sovelletaan niiden korvausten mak-
samiseen, jotka perustuvat Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimen tuomioon taikka Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen 39 artiklan 
mukaiseen sovintoratkaisuun taikka muun 
kansainvälisen lainkäyttö- tai tutkintaelimen, 
esimerkiksi kansainvälisen tuomioistuimen 
tai merioikeustuomioistuimen, tuomioon tai 
päätökseen. Edellä mainittujen korvausten 
osalta asian käsittelystä vastaisi nykyiseen 
tapaan asianomainen ministeriö yhdessä ul-
koasiainministeriön kanssa. Valtiokonttori 
kuitenkin huolehtisi korvausten maksamises-
ta vahingonkärsijälle.  

Pykälän 2 momentti sisältää tyhjentävän 
luettelon lain soveltamisalan rajoituksista. 
Lain soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu 
ensinnäkin eduskunnan oikeusasiamiehen 
kanslia, sillä ei ole perusteltua, että oikeus-
asiamiehen valvontavaltaan kuuluva hallin-
toviranomainen arvioisi oikeusasiamiehen 
toimintaa vahingonkorvausoikeuden näkö-
kulmasta. 

Puolustusvoimilla on puolustusvoimista 
annetun lain 14 §:n mukaan oikeus tilapäises-
ti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään 
olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen har-
joitustoiminnan tai puolustusvalmiuden ko-
hottamisen kannalta välttämätöntä. Vastaava 
oikeus on rajavartiolaitoksella rajavartiolain 
(578/2005) 39 §:n nojalla. Momentin 1 koh-
dassa mainitusta toiminnasta kiinteistöille ai-
heutuneiden vahinkojen korvaaminen on jä-
tetty lain soveltamisalan ulkopuolelle. Sään-
nös kattaa harjoitustoiminnan, valmiuden 
kohottamiseen liittyvän toiminnan sekä ope-
ratiivisen toiminnan, kuten aluevalvontateh-
tävät. Aluevalvontaan liittyviä tehtäviä on 
erityisesti ilmavoimilla ja merivoimilla. La-
kia ei myöskään sovelleta sotilaallisesta krii-
sinhallinnasta annetun lain (211/2006) mu-
kaisesta toiminnasta aiheutuneiden vahinko-
jen korvaamiseen. 
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Momentin 2 kohdassa säädetään, että lakia 
ei sovelleta poliisilta vaadittavien vahinkojen 
korvausmenettelyyn. 

Momentin 3 kohdan mukaan lakia ei sovel-
leta ulosottokaaressa (705/2007) valtion kor-
vattavaksi säädettyjen vahinkojen korvaus-
menettelyyn.  

Momentin 4 kohdan mukaan lain sovelta-
misalan ulkopuolelle jäävillä maanmittaus-
toimituksilla tarkoitetaan kiinteistönmuodos-
tamislain (554/1995) mukaisia toimenpiteitä. 
Lakia ei myöskään sovelleta maakaaressa 
(540/1995) tarkoitetuista kirjaamisasioista 
taikka kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä 
tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 
(453/2002) 3 §:ssä tarkoitettuja tietoja kos-
kevista rekisterimerkinnöistä aiheutuvien va-
hinkojen korvaamiseen.  

Verotuksella tarkoitetaan verohallinnosta 
annetun lain (503/2010) 2 §:n mukaisten Ve-
rohallinnon toimivaltaan kuuluvien tehtävien 
hoitamista sekä Tullin kantamien tullien, ve-
rojen ja maksujen määräämisellä Tullin hal-
linnosta annetun lain (960/2012) 2 §:n mu-
kaisten verotukseen liittyvien tehtävien hoi-
tamista. Näistä toiminnoista aiheutuneiden 
vahinkojen korvaaminen ei kuuluisi ehdote-
tun 5 kohdan perusteella lain soveltamisalan 
piiriin. Momentin 5 kohdan perusteella lain 
soveltamisalan piiriin eivät kuuluisi myös-
kään tilanteet, joissa korvaushakemus koskee 
vahinkoa, jonka on väitetty aiheutuneen ve-
rotuksen yhteydessä siitä, että kansallinen 
lainsäädäntö tai menettely on ollut EU-
lainsäädännön vastainen. Tullimenettelyssä 
aiheutuvien muiden kuin Tullin kantamien 
tullien, verojen ja maksujen määräämisestä 
aiheutuneiden vahinkojen korvausmenette-
lyyn sovellettaisiin ehdotettua lakia. 

Momentin 6 kohdassa liikenneväylien yllä-
pitämisellä puolestaan tarkoitetaan maantie-
lain (503/2005) 9 §:n mukaista tienpitoa, ra-
talain (110/2007) 3 §:n mukaista radanpitoa 
sekä liikennevirastosta annetun lain 
(862/2009) 2 §:n mukaista vesiväylänpitoa, 
joissa ilmenneestä virheestä tai laiminlyön-
nistä aiheutuneet esine- ja taloudelliset va-
hingot käsiteltäisiin 6 kohdan mukaan niin 
ikään keskitetyn menettelyn ulkopuolella. 

Pykälän 2 momentissa lueteltujen sovelta-
misalan poikkeusten estämättä ehdotettua la-
kia sovelletaan kuitenkin eduskunnan oike-

usasiamiehen kansliaa koskevia korvausvaa-
timuksia lukuun ottamatta aina silloin, kun 
kysymyksessä on henkilövahinkoa tai kärsi-
mystä koskeva korvausvaatimus. Näin ollen 
esimerkiksi maanteiden kunnossapidossa il-
menneestä laiminlyönnistä aiheutunut henki-
lövahinko käsiteltäisiin keskitetyssä menette-
lyssä. Siinä tapauksessa, että samaan korva-
usvaatimukseen sisältyisi sekä esine- tai va-
rallisuusvahinkoa että henkilöön kohdistuvaa 
vahinkoa koskevia vaatimuksia, korvauspe-
ruste ratkaistaan esinevahinkoa koskevan 
vaatimuksen käsittelyn yhteydessä ja asian-
omainen viranomainen siirtää korvausvaati-
muksen Valtiokonttorille henkilöön kohdis-
tuvan vahingon määrittelemiseksi. Jos viran-
omainen katsoo, ettei korvausperustetta ole, 
henkilöön kohdistuvaa vahinkoa koskevaa 
vaatimusta ei luonnollisestikaan ole tarvetta 
siirtää Valtiokonttorin käsiteltäväksi, jollei 
sitä ole pidettävä esine- tai varallisuusvahin-
gosta riippumattomana erillisenä vahinkona. 

Pykälän 3 momentissa säädetään, että lakia 
ei sovelleta valtion sopimusperusteiseen vas-
tuuseen. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät 
siis muun muassa valtion hankintasopimuk-
sista sekä valtion ja kuntien välisistä yksi-
tyisoikeudellisista sopimuksista aiheutuneet 
vahingot. Lakia ei myöskään sovelleta valti-
on palvelussuhteeseen perustuvan korvaus-
vaatimuksen käsittelyyn, joten sekä valtion 
työsopimussuhteeseen että valtion virkasuh-
teeseen perustuvat vahingonkorvausvaati-
mukset käsiteltäisiin keskitetyn menettelyn 
ulkopuolella. Lakia ei sovelleta myöskään 
sopimussuhteesta tai palvelussuhteesta aiheu-
tuneen henkilövahingon korvaamiseen. Li-
säksi soveltamisalan ulkopuolelle jäävät jul-
kisista hankinnoista annetun lain mukaiseen 
tarjouskilpailuun liittyvät korvausvaatimuk-
set. 

2 §. Toimivaltainen viranomainen. Lain 
2 §:n mukaan toimivaltainen viranomainen 
lain soveltamisalaan kuuluvassa vahingon-
korvaustoiminnassa on Valtiokonttori. Val-
tiokonttorista annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (1155/2002) 11 §:n 1 momentin mu-
kaisesti Valtiokonttori myös kantaa ja vastaa 
valtion puolesta sekä valvoo valtion etua ja 
oikeutta silloin, kun lain soveltamisalaan 
kuuluvaa vahingonkorvausasiaa käsitellään 
tuomioistuimessa.  



 HE 159/2014 vp  
  

 

16 

3 §. Kuuleminen. Lain 3 §:n mukaan Val-
tiokonttorin on ennen korvausasian ratkaise-
mista kuultava sitä viranomaista, jonka toi-
mialalla vahinko on aiheutettu.  

Tällöin viranomaisen tulee selvittää Val-
tiokonttorille vahingon syntymiseen johta-
neet olosuhteet. Sen sijaan viranomaisen ei 
edellytetä selvittävän Valtiokonttorille tapa-
ukseen soveltuvia oikeusohjeita eikä muu-
tenkaan esittävän kantaansa vahingonkor-
vausvaatimukseen, mikäli viranomainen ei 
sitä yksittäistapauksessa pidä aiheellisena. 

Kuuleminen voisi kuitenkin olla ilmeisen 
tarpeetonta, mikäli viranomainen on jo toi-
mittanut mainitun selvityksen esimerkiksi 
vahingonkorvausvaatimuksen siirtämisen yh-
teydessä.  

Valtiokonttori arvioi valtion korvausvas-
tuun itsenäisesti.  

4 §. Korvausvaatimuksen ratkaisu ja vali-
tuskielto. Ehdotetun pykälän mukaan Valtio-
konttorin on annettava valtion varoista mak-
settavasta korvauksesta kirjallinen ratkaisu. 
Valtiokonttorin ratkaisu ei ole hallintopäätös, 
sillä Valtiokonttorin ehdotetun lain nojalla 
käsittelemät korvausasiat ovat yksityisoikeu-
dellisia riita-asioita eivätkä hallintolaissa tar-
koitettuja hallintoasioita. Valtiokonttorin rat-
kaisu voi myös olla Valtiokonttorin ja vahin-
koa kärsineen välinen sopimus vahingon pe-
rusteesta ja määrästä. Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen tuomioon taikka Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 39 artiklan mukai-
seen sovintoratkaisuun taikka muun kansain-
välisen lainkäyttö- tai tutkintaelimen tuomi-
oon tai päätökseen perustuvasta korvauksesta 
ei kuitenkaan voida sopia vahingonkärsijän 
kanssa. 

Koska Valtiokonttorin ehdotetun lain nojal-
la käsittelemät korvausasiat kuuluvat yleisen 
tuomioistuimen toimivaltaan, Valtiokonttorin 
ratkaisuun tyytymätön voi nostaa kanteen 
valtiota vastaan käräjäoikeudessa riita-
asioista säädetyssä järjestyksessä. Sama kos-
kee Valtiokonttorin päätöstä, jolla asia on jä-
tetty ratkaisematta tai käsittelemättä. 

Valtiokonttorin tulee korvausratkaisun an-
tamisen yhteydessä ilmoittaa korvausta vaa-
tivalle mahdollisuudesta nostaa kanne valtio-
ta vastaan. Tämä ilmoitus korvaa hallintolain 
47 §:n mukaisen valitusosoituksen antami-
sen.  

Korvausta vaativalla on myös oikeus nos-
taa valtiota vastaan kanne käräjäoikeudessa 
vaatimatta korvausta ensin Valtiokonttorilta. 

5 §. Hallintolain soveltaminen. Menette-
lyyn Valtiokonttorissa sovelletaan pykälän 
mukaan hallintolakia sikäli kuin ehdotetussa 
4 §:ssä ei toisin säädetä.  

6 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentissa 
säädetään lain voimaantulon ajankohdasta. 
Pykälän 2 momentin siirtymäsäännöksen 
mukaan ennen lain voimaantuloa valtiolle 
esitettyyn korvausvaatimukseen sovelletaan 
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä. 

 
1.2 Laki syyttäjälaitoksesta 

31 §. Syyttäjälaitosta koskevien vahingon-
korvausasioiden käsittely. Pykälän sisältö 
ehdotetaan korvattavaksi informatiivisella 
viittauksella ehdotettuun valtion vahingon-
korvaustoiminnasta annettavaan lakiin. 

 
1.3 Laki taisteluvälineiden siviilihenki-

löille aiheuttamien vahinkojen kor-
vaamisesta  

4 §. Pykälän toista momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että valtion puhevaltaa 
mainitun lain mukaisissa korvausasioissa 
käyttää Valtiokonttori. 

 
1.4 Laki yhdyskuntapalvelusta 

12 a §. Korvaus yhdyskuntapalveluun tuo-
mitun aiheuttamasta vahingosta. Pykälän 
2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että Valtiokonttori käsittelisi vastaisuudessa 
yhdyskuntapalveluun tuomitun tuottamuksel-
lisesti aiheuttamaan vahinkoon perustuvan 
korvausvaatimuksen. Lisäksi momentin kol-
mas virke, jonka perusteella määrältään 
5 000 euroa ylittävät vahingot on siirretty 
Valtiokonttorin käsiteltäväksi, ehdotetaan 
poistettavaksi tarpeettomana. 

 
2  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2015. Ennen lakien voimaan-
tuloa valtiolle esitettyjä korvausvaatimuksia 
ei siirretä Valtiokonttorin käsiteltäväksi, vaan 
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vaatimukset käsitellään lakien voimaan tul-
lessa voimassa olleiden säännösten mukai-
sesti. 

 
3  Suhde perustus laki in  

Perustuslain 118 §:n 3 momentin mukaan 
jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukka-
uksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun 
julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvas-
taisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, 
on oikeus vaatia tämän tuomitsemista ran-
gaistukseen sekä vahingonkorvausta jul-
kisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta 
julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin 
lailla säädetään. 

Esitys ei sisällä perustuslain kannalta mer-
kittäviä muutoksia lainsäädäntöön, mutta sii-

nä ehdotetaan säädettäväksi laki, joka turvaa 
tehokkaammin valtion viranomaisen virheen 
tai laiminlyönnin johdosta vahinkoa kärsi-
neiden oikeusturvaa ja näin myös osaltaan 
vahvistaa perustuslaissa jokaiselle turvattua 
oikeutta vaatia vahingonkorvausta julkisyh-
teisöltä. Vahingonkorvausasioiden keskittä-
minen pääasiassa yhdelle viranomaiselle sel-
keyttää vahingonkorvauksen hakuprosessia 
sekä edistää vahingonkärsijöiden yhdenver-
taista kohtelua. 

Hallitus katsoo, että lakiehdotus voidaan 
käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestykses-
sä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

valtion vahingonkorvaustoiminnasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan valtioon kohdistuvan 
vahingonkorvausvaatimuksen käsittelyyn, jos 
vaatimus perustuu valtion viranomaisen vir-
heeseen tai laiminlyöntiin taikka toimintaan, 
josta valtio vastaa tahallisuudesta tai huoli-
mattomuudesta riippumatta. Kun kyse on Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioon 
tai ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-
jaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 
(SopS 19/1990) 39 artiklan mukaiseen sovin-
toratkaisuun perustuvasta korvauksesta taik-
ka muun kansainvälisen lainkäyttö- tai tut-
kintaelimen tuomioon tai päätökseen perus-
tuvasta korvauksesta, lakia sovelletaan kui-
tenkin vain korvauksen maksamiseen valtion 
varoista. 

Tätä lakia ei sovelleta eduskunnan oikeus-
asiamiehen kansliaan kohdistuviin vahingon-
korvausvaatimuksiin eikä sellaisen esine- tai 
varallisuusvahinkoon perustuvan korvaus-
vaatimuksen käsittelyyn, joka koskee: 

1) puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
toiminnassa kiinteistölle aiheutunutta vahin-
koa tai sotilaallisesta kriisinhallinnasta johtu-
vaa vahinkoa; 

2) poliisin toiminnassa aiheutunutta vahin-
koa; 

3) ulosotossa aiheutunutta vahinkoa; 
4) maanmittaustoimituksessa aiheutunutta 

vahinkoa tai maanmittauslaitoksen ylläpitä-
mien rekistereiden virheestä tai puutteelli-
suudesta aiheutunutta vahinkoa; 

5) verotukseen perustuvaa vahinkoa taikka 
Tullin kantamien tullien, verojen ja maksujen 
määräämisessä aiheutunutta vahinkoa; tai 

6) liikenneväylien ylläpitämisestä johtuvaa 
vahinkoa. 

Tätä lakia ei sovelleta myöskään sopimuk-
seen, valtion palvelussuhteeseen taikka julki-
sista hankinnoista annettuun lakiin 
(348/2007) perustuvan vahingonkorvausvaa-
timuksen käsittelyyn. 

 
2 § 

Toimivaltainen viranomainen 

Tämän lain soveltamisalaan kuuluvassa 
vahingonkorvaustoiminnassa toimivaltainen 
viranomainen on Valtiokonttori.  

 
3 § 

Kuuleminen 

Valtiokonttorin tulee ennen vahingonkor-
vausasian ratkaisua varata sille viranomaisel-
le, jonka toimialalla vahinko on aiheutettu, ti-
laisuus tulla kuulluksi, jollei kuuleminen ole 
ilmeisen tarpeetonta. 

 
4 § 

Korvausvaatimuksen ratkaisu ja valituskielto 

Valtiokonttorin on annettava valtion va-
roista maksettavasta vahingonkorvauksesta 
kirjallinen ratkaisu. Maksettavasta vahingon-
korvauksesta voidaan sopia vahinkoa kärsi-
neen kanssa. Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimen tuomioon tai ihmisoikeuksien ja pe-
rusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleisso-
pimuksen 39 artiklan mukaiseen sovintorat-
kaisuun taikka muun kansainvälisen lainkäyt-
tö- tai tutkintaelimen tuomioon tai päätök-
seen perustuvasta korvauksesta ei kuitenkaan 
voida sopia vahinkoa kärsineen kanssa. 

Valtiokonttorin ratkaisuun ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Ratkaisuun tyytymä-
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tön voi nostaa kanteen valtiota vastaan kärä-
jäoikeudessa riita-asioista säädetyssä järjes-
tyksessä. Valtiokonttorin tulee ilmoittaa tästä 
mahdollisuudesta hakijalle korvausratkaisun 
antamisen yhteydessä.  

 
5 § 

Hallintolain soveltaminen 

Vahingonkorvausasioiden käsittelyyn Val-
tiokonttorissa sovelletaan hallintolakia 

(434/2003) siltä osin kuin tässä laissa ei toi-
sin säädetä.  

 
6 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa valtion vi-
ranomaiselle esitettyyn vahingonkorvausvaa-
timukseen sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

————— 
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2. 

Laki 

syyttäjälaitoksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 31 § seuraavasti: 

 
31 § 

Syyttäjälaitosta koskevien vahingonkorvaus-
asioiden käsittely 

Syyttäjälaitosta koskevien vahingonkor-
vausasioiden käsittelystä säädetään valtion 
vahingonkorvaustoiminnasta annetussa laissa 
(   /   ). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 

20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa syyttäjälai-

tokselle esitettyyn vahingonkorvausvaati-
mukseen sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä. 

————— 
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3. 

Laki 

taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 4 
§:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta an-

netun lain (1213/1990) 4 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Valtion puhevaltaa tämän lain mukaisissa 
korvausasioissa käyttää Valtiokonttori. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 
20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa esitettyyn 
korvausvaatimukseen sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

————— 
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4.  

Laki 

yhdyskuntapalvelusta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yhdyskuntapalvelusta annetun lain (1055/1996) 12 a §:n 2 momentti, sellaisena 

kuin se on laissa 641/2010, seuraavasti: 
 

12 a § 

Korvaus yhdyskuntapalveluun tuomitun ai-
heuttamasta vahingosta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtiokonttorin on tehtävä selvitys 1 mo-

mentissa tarkoitetusta vahinkotapahtumasta. 
Korvauksen suorittaa Valtiokonttori. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 
20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa Rikosseu-
raamuslaitokselle esitettyyn vahingonkor-
vausvaatimukseen sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

————— 
 

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2014 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

2. 

Laki 

syyttäjälaitoksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 31 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

31 § 

Syyttäjälaitosta koskevien vahingonkorvaus-
asioiden käsittely 

Valtakunnansyyttäjänvirasto käsittelee 
syyttäjälaitosta koskevat vahingonkor-
vausasiat. 
 

31 § 

Syyttäjälaitosta koskevien vahingonkorvaus-
asioiden käsittely 

Syyttäjälaitosta koskevien vahingonkor-
vausasioiden käsittelystä säädetään valtion 
vahingonkorvaustoiminnasta annetussa lais-
sa (   /   ). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuu-

ta 20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa syyttäjä-

laitokselle esitettyyn vahingonkorvausvaati-
mukseen sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä. 
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3. 

Laki 

taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 4 
§:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta an-

netun lain (1213/1990) 4 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Valtion puhevaltaa tämän lain mukaisissa 
korvausasioissa käyttää pääesikunta. 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Valtion puhevaltaa tämän lain mukaisissa 
korvausasioissa käyttää Valtiokonttori. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuu-

ta 20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa esitettyyn 

korvausvaatimukseen sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 
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4.  

Laki 

yhdyskuntapalvelusta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yhdyskuntapalvelusta annetun lain (1055/1996) 12 a §:n 2 momentti, sellaisena 

kuin se on laissa 641/2010, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 a § 

Korvaus yhdyskuntapalveluun tuomitun aihe-
uttamasta vahingosta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rikosseuraamuslaitoksen on tehtävä selvi-

tys 1 momentissa tarkoitetusta vahinkotapah-
tumasta. Korvauksen suorittaa Rikosseu-
raamuslaitos. Rikosseuraamuslaitos voi mak-
saa korvauksena samasta esine- tai henkilö-
vahingosta enintään 5 000 euroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 a § 

Korvaus yhdyskuntapalveluun tuomitun ai-
heuttamasta vahingosta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtiokonttorin on tehtävä selvitys 1 mo-

mentissa tarkoitetusta vahinkotapahtumasta. 
Korvauksen suorittaa Valtiokonttori. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuu-
ta 20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa Rikosseu-
raamuslaitokselle esitettyyn vahingonkor-
vausvaatimukseen sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 
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