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Laki
valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muutta-

misesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain

(530/2017) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 959/2020, ja
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 4 a ja 4 b § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Valtion virkamiehelle sekä hänen mukana seuraavalle perheenjäsenelleen ulkomaan
virkamatkan aikana tai lähetettynä ulkomailla oleskellessa aiheutunut vahinko korvataan
tämän lain mukaisesti. Mitä tässä laissa säädetään virkamiehestä, koskee myös tasavallan
presidenttiä ja valtioneuvoston jäsentä, valtioon työsopimussuhteessa olevaa, siviili- ja so-
tilaallisissa kriisinhallintatehtävissä olevaa, valtion viranomaisessa harjoittelua suoritta-
vaa sekä valtion viranomaisen toimeksiannolla ulkomaan matkalle lähtevää muuta henki-
löä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4 a §

Oikeus korvaukseen covid-19-rokotevahingosta

Edellä 1 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä on oikeus saada korvaus sairaudesta tai vammas-
ta, jonka sellainen Euroopan lääkeviraston hyväksymä covid-19-pandemian torjumiseksi
annettu rokote, jolle Euroopan komissio on antanut myyntiluvan, on todennäköisesti ai-
heuttanut (covid-19-rokotevahinko). Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että ulko-
maanmatkan tai ulkomailla oleskelun on tarkoitus kestää yli kolme kuukautta.

Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos vahingoittuneella on oikeus saada korva-
usta Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön myöntämän lääkevahinkovakuu-
tuksen perusteella.

4 b §

Korvaus covid-19-rokotevahingosta

Covid-19-rokotevahinko korvataan, jos vahingonkärsinyt on vahingon seurauksena:
1) ollut työkyvyttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 14 päivää tai jos hänen ruumiintoi-

mintonsa ovat muutoin olleet yhtäjaksoisesti heikentyneinä vähintään 14 päivää;
2) saanut pysyvän haitan tai sairauden; taikka
3) kuollut.
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EV 37/2021
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Korvauksen maksamiseen sovelletaan, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun
2, 2 a–2 d, 3, 4, 7 ja 8 §:ssä, 6 luvun 1 §:ssä sekä 7 luvun 3 §:ssä säädetään. Korvauksesta
vähennetään korvaus, jonka hakija on saman vahingon johdosta saanut tai ilmeisesti on oi-
keutettu saamaan tämän lain 4 ja 5–15 §:n, muun lain tai vakuutuksen perusteella.

Covid-19-rokotevahingon korvaamiseen 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauk-
sessa sovelletaan, mitä 10 ja 11 §:ssä säädetään.

Korvausta on haettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.
Enimmäiskorvaus covid-19-rokotevahingosta on neljä miljoonaa euroa kunkin vahin-

gonkärsineen osalta.
————

Tämä laki tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2021. Sen 4 a ja 4 b § ovat voimassa 31
päivään joulukuuta 2022.

Lain 4 a ja 4 b §:ää sovelletaan niihin covid-19-rokotevahinkoihin, jotka ovat aiheutu-
neet aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2021 annetusta rokotteesta ja joista on haettu kor-
vausta tämän lain 4 a ja 4 b §:n voimassa ollessa.
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