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Rikosvahinkolaki

N:o 1204

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Rikoksella luonnolliselle henkilölle tai
kuolinpesälle aiheutettu vahinko korvataan
valtion varoista siten kuin tässä laissa sää-
detään.

Lisäksi korvataan rikoksella oikeushenki-
lölle aiheutettu vahinko 7 ja 14 §:ssä tarkoi-
tetuissa tapauksissa.

2 §

Suomessa tehdyllä rikoksella aiheutetun va-
hingon korvaaminen

Korvausta suoritetaan Suomessa tehdyllä
rikoksella aiheutetusta vahingosta. Korvausta

ei kuitenkaan suoriteta, jos vahinkoa kärsi-
neellä ei korvaushakemuksen tekohetkellä ole
eikä rikoksen tekohetkellä ollut asuinpaikkaa
Suomessa tai muussa Euroopan unionin jä-
senvaltiossa ja jos vahingon yhteys Suomeen
on muutoinkin vähäinen.

3 §

Suomen ulkopuolella tehdyllä rikoksella ai-
heutetun vahingon korvaaminen

Jos rikos on tehty Suomen ulkopuolella,
suoritetaan korvausta vain henkilövahingosta
ja kärsimyksestä. Korvauksen suorittamisen
edellytyksenä on, että rikoksen uhrilla oli
rikoksen tekohetkellä kotipaikka Suomessa ja
että hänen oleskelunsa Suomen ulkopuolella
johtui työstä, opiskelusta tai muusta näihin
verrattavasta syystä. Elatuksen menetyksestä
suoritettavan korvauksen edellytyksenä on
lisäksi, että myös elatukseen tai elatusapuun
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oikeutetulla taikka muutoin surmansa saaneen
elatuksen varassa olleella oli rikoksen teko-
hetkellä kotipaikka Suomessa.

Suomen ulkopuolella tehdyllä rikoksella
aiheutetusta henkilövahingosta ja kärsimyk-
sestä voidaan harkinnan mukaan suorittaa
korvausta muissakin kuin 1 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa, jos korvauksen suo-
rittamista on pidettävä perusteltuna ottaen
erityisesti huomioon rikoksen läheinen yhteys
Suomeen, rikoksentekijän ja rikoksen uhrin
välisen suhteen läheisyys, vahingon laatu
sekä vahinkoa kärsineen mahdollisuus saada
korvausta muualta.

2 luku

Korvattava vahinko

Henkilövahinko ja kärsimys

4 §

Henkilövahingon kärsineelle suoritettavat
korvaukset

Henkilövahingon kärsineelle suoritetaan
korvaus:

1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista
ja muista tarpeellisista kuluista;

2) ansionmenetyksestä;
3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäi-

sestä haitasta;
4) pysyvästä haitasta.
Henkilövahingon kärsineelle suoritetaan li-

säksi kohtuullinen korvaus henkilövahingon
yhteydessä vahingoittuneista vaatteista ja
muista henkilökohtaisista käyttöesineistä.

Sairaanhoitokustannuksina korvataan myös
sairaanhoitoon välittömästi liittyvästä lääkin-
nällisestä kuntoutuksesta aiheutuvat kustan-
nukset.

5 §

Korvauksen määrääminen henkilövahingosta

Korvaus ansionmenetyksestä määrätään
vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun
2 a ja 2 b §:ssä säädettyjen perusteiden
mukaan. Korvaus on kuitenkin enintään 125
euroa päivältä vähennettynä korvaukseen oi-

keutetulle samalta ajalta tulevan ansiotulon
määrällä.

Korvaus kivusta ja särystä sekä muusta
tilapäisestä haitasta ja pysyvästä haitasta
määrätään vahingonkorvauslain 5 luvun 2 c
§:ssä säädettyjen perusteiden mukaan. Kor-
vaus kivusta ja särystä sekä muusta tilapäi-
sestä haitasta on kuitenkin enintään 10 000
euroa vähennettynä 19 §:ssä tarkoitetun muu-
alta tulevan korvauksen määrällä.

6 §

Henkilövahingon kärsineen läheiselle suori-
tettavat korvaukset

Henkilövahingon kärsineen läheiselle kor-
vataan tarpeelliset kulut ja ansionmenetys
vahingonkorvauslain 5 luvun 2 d §:ssä sää-
dettyjen perusteiden mukaan. Korvaus an-
sionmenetyksestä on kuitenkin enintään
125 euroa päivältä vähennettynä korvaukseen
oikeutetulle samalta ajalta tulevan ansiotulon
määrällä.

7 §

Työnantajalle suoritettava korvaus

Työnantajalle korvataan palkka tai sitä
vastaava korvaus, jonka työnantaja on mak-
sanut henkilövahingon kärsineelle työkyvyt-
tömyysajalta. Korvaus on kuitenkin enintään
125 euroa päivältä.

Jos henkilövahinko on aiheutettu rikok-
sella, josta syyttäjä saa nostaa syytteen
ainoastaan asianomistajan vaatimuksesta,
korvauksen suorittaminen työnantajalle edel-
lyttää, että asianomistaja on ilmoittanut esi-
tutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle vaati-
vansa rikokseen syyllistyneelle rangaistusta
tai muutoin pyytänyt esitutkinnan toimitta-
mista.

8 §

Kuolemantapauksen johdosta suoritettavat
korvaukset

Hautaamisesta aiheutuneet ja siihen liitty-
vät kustannukset korvataan vahingonkorvaus-
lain 5 luvun 3 §:ssä säädettyjen perusteiden
mukaan.
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Elatuksen menetyksestä suoritetaan korva-
usta vahingonkorvauslain 5 luvun 4 §:ssä
säädettyjen perusteiden mukaan.

Surmansa saaneen läheiselle kuolemanta-
pauksen seurauksena aiheutuneesta henkilö-
vahingosta johtuvat tarpeelliset sairaanhoito-
kustannukset ja muut tarpeelliset kulut sekä
ansionmenetys korvataan vahingonkorvaus-
lain 5 luvun 4 b §:ssä säädetyin edellytyksin.
Sairaanhoitokustannuksina korvataan myös
sairaanhoitoon välittömästi liittyvästä lääkin-
nällisestä kuntoutuksesta aiheutuvat kustan-
nukset. Korvaus ansionmenetyksestä on enin-
tään 125 euroa päivältä vähennettynä korva-
ukseen oikeutetulle samalta ajalta tulevalla
ansiotulolla. Tämän momentin nojalla lähei-
selle suoritetaan korvausta yhteensä enintään
5 000 euroa vähennettynä 19 §:ssä tarkoitetun
muualta tulevan korvauksen määrällä.

9 §

Kärsimyksen korvaaminen

Loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä
suoritetaan korvaus sille:

1) jonka seksuaalista itsemääräämisoike-
utta on rikoksella loukattu tai jonka vapautta
muuten on rikoksella loukattu;

2) jonka henkilökohtaista koskematto-
muutta on erityisen vakavasti loukattu tapon,
murhan tai surman yrityksellä, törkeällä pa-
hoinpitelyllä tai sen yrityksellä taikka muulla
näihin rinnastettavalla rikoksella.

Korvaus kärsimyksestä määrätään vahin-
gonkorvauslain 5 luvun 6 §:n 2 momentissa
säädettyjen perusteiden mukaan. Korvaus on
kuitenkin enintään 3 000 euroa vähennettynä
19 §:ssä tarkoitetun muualta tulevan korva-
uksen määrällä. Seksuaalirikoksen uhrille
voidaan kuitenkin suorittaa korvausta enin-
tään 8 000 euroa vastaavasti vähennettynä.

10 §

Korvauksen enimmäismäärä

Vahinkoa kärsineelle suoritetaan saman
vahinkotapahtuman perusteella korvauksia
henkilövahingosta ja kärsimyksestä yhteensä
enintään 51 000 euroa vähennettynä 19 §:ssä
tarkoitettujen muualta tulevien korvausten
yhteismäärällä.

Edellä 1 momentissa mainittuun enimmäis-
määrään ei sisällytetä ansionmenetyksestä tai
elatuksen menetyksestä toistuvina suorituk-
sina maksettavia korvauksia.

11 §

Korvauksen suorittamistapa

Henkilövahingon perusteella suoritettava
korvaus vastaisuudessa aiheutuvasta ansion-
menetyksestä tai elatuksen menetyksestä
maksetaan toistuvina suorituksina. Korvaus
voidaan kuitenkin maksaa kertasuorituksena,
jos se on korvauksen määrä huomioon ottaen
tarkoituksenmukaista.

Kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä
haitasta tai pysyvästä haitasta maksetaan
kertakorvaus. Korvaus pysyvästä haitasta voi-
daan kuitenkin maksaa kokonaan tai osittain
toistuvina suorituksina, jos se on aiheellista
ottaen huomioon vahinkoa kärsineen olosuh-
teet ja korvauksen määrä.

Kärsimyksestä maksetaan kertakorvaus.

12 §

Korvauksen muuttaminen

Jos 4, 6 tai 7 §:n taikka 8 §:n 2 tai 3
momentin perusteella suoritettavan korvauk-
sen määräämisen perusteena olleet olosuhteet
ovat olennaisesti muuttuneet korvauksen
määräämisen jälkeen, korvauksen määrää tai
sen suorittamistapaa voidaan muuttaa. Ker-
takorvausta ei kuitenkaan voida tämän pykä-
län nojalla alentaa.

Toistuvina suorituksina maksettavaa kor-
vausta koskeva muutos voidaan erityisestä
syystä määrätä tulemaan voimaan takautu-
vasti. Korvausta voidaan kuitenkin korottaa
aikaisintaan korvauksen korottamista koske-
van hakemuksen vireille tulosta lukien tai, jos
asiaa on sitä ennen käsitelty tuomiois-
tuimessa, korvauksen korottamista koskevan
kanteen vireille tulosta lukien. Korvausta
voidaan alentaa tai sen suorittaminen lopettaa
aikaisintaan siitä lukien, kun korvauksen
saaja on ollut velvollinen tekemään 46 §:ssä
tarkoitetun ilmoituksen.
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Esinevahinko ja taloudellinen vahinko

13 §

Laitokseen sijoitetun aiheuttama esineva-
hinko

Tämän lain nojalla korvataan esinevahinko,
jonka on aiheuttanut:

1) vanki, pidätetty, viranomaisen huostassa
oleva kiinniotettu tai muuten rikoksen joh-
dosta vapautensa menettänyt henkilö;

2) mielisairauden tai muun mielentervey-
denhäiriön, mielentilatutkimuksen, tartunta-
taudin, kehitysvammaisuuden, päihteiden
käytön, päihtymyksen taikka muun näihin
verrattavan syyn vuoksi tahdostaan riippu-
matta laitokseen sijoitettu tai säilöön otettu
henkilö;

3) ulkomaalaislain (301/2004) 121 §:n no-
jalla säilöön otettu henkilö; taikka

4) lastensuojelulain (683/1983) nojalla
huostaanotettu ja laitoshuoltoon sijoitettu
lapsi.

Korvauksen saaminen edellyttää lisäksi,
että 1 momentissa tarkoitettu henkilö on
aiheuttanut vahingon ollessaan vankilassa tai
muussa laitoksessa, ollessaan sijoitettuna lai-
toksen ulkopuolella tai lomalla taikka karat-
tuaan laitoksesta tai viranomaisen huostasta.

14 §

Yhdyskuntapalveluun tai nuorisorangaistuk-
seen tuomitun aiheuttama esinevahinko

Tämän lain nojalla korvataan esinevahinko,
jonka yhdyskuntapalveluun tai nuorisoran-
gaistukseen tuomittu on aiheuttanut palvelu-
paikan tai työelämään ja työn tekemiseen
liittyvän perehtymispaikan järjestäjälle taikka
sivulliselle suorittaessaan yhdyskuntapalve-
luun tai nuorisorangaistukseen kuuluvaa työtä
tai tehtävää.

Palvelu- tai perehtymispaikan järjestäjälle
korvataan myös se, mitä tämä on joutunut
maksamaan sivulliselle vahingonkorvauslain
3 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella korva-
ukseksi vahingosta, jonka yhdyskuntapalve-
luun tai nuorisorangaistukseen tuomittu on
aiheuttanut suorittaessaan yhdyskuntapalve-
luun tai nuorisorangaistukseen kuuluvaa työtä
tai tehtävää.

15 §

Korvausvastuun jakaminen

Jos esinevahingon aiheuttaneeseen tekoon
on osallistunut muukin kuin 13 tai 14 §:ssä
tarkoitettu henkilö, tämän lain nojalla suori-
tettava korvaus lasketaan jakamalla korvat-
tava vahinko tasan vahingon aiheuttajien
kesken, jollei vahingon aiheuttajien syylli-
syyden tai muiden seikkojen perusteella ole
aihetta jakaa korvausta muulla tavoin.

16 §

Esinevahingon ja taloudellisen vahingon har-
kinnanvarainen korvaaminen

Sen lisäksi, mitä 13 ja 14 §:ssä säädetään,
esinevahinko voidaan harkinnan mukaan kor-
vata kokonaan tai osaksi, jos vahinko on
määrältään huomattava ja jos sen syntymiseen
on vaikuttanut vahinkoa kärsineen iästä,
sairaudesta, vammasta tai muusta sellaisesta
syystä johtunut avuttomuus. Harkinnassa on
otettava huomioon vahinkoa kärsineen talou-
delliset ja muut olosuhteet.

Korvausta voidaan 1 momentissa säädetyin
edellytyksin suorittaa myös sellaisesta talou-
dellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä
henkilö- tai esinevahinkoon.

17 §

Korvauksen enimmäismäärä

Vahinkoa kärsineelle suoritetaan saman
vahinkotapahtuman perusteella korvauksia
esinevahingosta ja taloudellisesta vahingosta
yhteensä enintään 25 500 euroa vähennettynä
19 §:ssä tarkoitettujen muualta tulevien kor-
vausten yhteismäärällä.

Oikeudenkäyntikulut

18 §

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuimessa,
korvataan sille, jolle on aiheutunut tämän lain
nojalla korvattavaa vahinkoa, siltä osin kuin
harkitaan kohtuulliseksi, kulut tarpeellisista
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toimenpiteistä, joihin hän on ryhtynyt saa-
dakseen oikeutensa vahingonkorvaukseen
vahvistetuksi.

3 luku

Yhteiset säännökset korvauksen määrää-
misestä

19 §

Korvauksen toissijaisuus

Tämän lain nojalla suoritettavasta korva-
uksesta vähennetään korvaus, jonka hakija on
saman vahingon johdosta saanut tai ilmeisesti
on oikeutettu saamaan muun lain tai vapaa-
ehtoisen vakuutuksen perusteella, jollei 2 tai
3 momentista muuta johdu. Sama koskee
korvausta, jonka hakija on saanut tai kohtuu-
della saatavissa olevan selvityksen mukaan on
oikeutettu saamaan vieraan valtion lain pe-
rusteella.

Rikoksentekijältä tai vahingonkorvauslain
3 luvun 1 §:n 1 tai 3 momentin mukaan
korvausvelvolliselta tuleva vahingonkorvaus
vähennetään vain siltä osin kuin sitä on
suoritettu. Sama koskee vastapuolelta tulevaa
korvausta oikeudenkäyntikuluista.

Vakuutuksen perusteella suoritettavaa kuo-
lemantapaussummaa ei vähennetä tämän lain
nojalla suoritettavasta korvauksesta.

20 §

Perusvähennys

Vahinkoa kärsineelle saman vahinkotapah-
tuman perusteella suoritettavien korvausten
yhteismäärästä tehdään perusvähennys, jonka
määrä on 150 euroa.

21 §

Korko

Korvaukselle ei makseta korkoa.

22 §

Korvauksen sovittelu

Jos vahinkoa kärsineen puolelta on myö-

tävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon
aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on
myös ollut vahingon syynä, voidaan korva-
usta kohtuuden mukaan sovitella. Edellä 8 §:n
1 ja 2 momentissa tarkoitettuja korvauksia ei
kuitenkaan voida sovitella.

23 §

Rikosilmoitus ja tuomioistuinkäsittely

Jos vahinkoa kärsinyt ei ole ilmoittanut
rikoksesta poliisille eikä poliisi ole saanut
siitä muutenkaan tietää, korvausta suoritetaan
vain erityisestä syystä. Korvauksen suoritta-
mista ei kuitenkaan estä se, että asianomistaja
ei ole vaatinut rikokseen syyllistyneelle ran-
gaistusta tai että hän on peruuttanut rangais-
tusvaatimuksensa, jollei 7 §:n 2 momentista
muuta johdu.

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuimessa,
korvausta ei suoriteta vahinkoa kärsineelle,
joka on laiminlyönyt, mitä hänen kohtuudella
olisi pitänyt tehdä saadakseen oikeutensa
vahingonkorvaukseen tuomiolla vahviste-
tuksi.

4 luku

Korvausmenettely

24 §

Korvausviranomainen

Korvauksen myöntää ja suorittaa Valtio-
konttori.

25 §

Korvauksen hakeminen

Korvausta on haettava kirjallisesti kolmen
vuoden kuluessa siitä, kun korvausasiassa
annettiin lainvoimaiseksi tullut tuomio, tai,
jos asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa,
kymmenen vuoden kuluessa rikoksen teke-
misestä. Erityisestä syystä korvausta voidaan
hakea myöhemminkin.

Hakemus toimitetaan Valtiokonttorille. Ha-
kemuksen voi jättää myös Kansaneläkelai-
toksen paikallistoimistoon Valtiokonttorille
edelleen toimitettavaksi.
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26 §

Hakijan velvollisuus antaa selvityksiä

Korvaushakemukseen on liitettävä jäljen-
nös korvausasiassa annetusta tuomiosta. Jos
asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, ha-
kemukseen on liitettävä jäljennös esitutkin-
tapöytäkirjasta tai, jollei esitutkintapöytäkir-
jaa ole laadittu, muu luotettava selvitys
vahinkotapahtumasta. Hakijan on lisäksi an-
nettava Valtiokonttorille sellaiset muut asia-
kirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen korvaus-
asian selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuu-
della voidaan vaatia ottaen myös huomioon
Valtiokonttorin mahdollisuudet hankkia sel-
vitys.

Jos hakija on saman vahingon johdosta
saanut tai ilmeisesti on oikeutettu saamaan
korvausta muualta, hänen on ilmoitettava siitä
Valtiokonttorille.

Työnantajan on liitettävä korvaushakemuk-
seensa selvitys henkilövahingon kärsineen
työkyvyttömyydestä ja työkyvyttömyysajalta
maksamastaan palkasta sekä 1 momentissa
tarkoitettu selvitys vahinkotapahtumasta,
jollei selvityksen esittäminen ole henkilöva-
hingon kärsineen tekemän korvaushakemuk-
sen vuoksi tarpeetonta.

27 §

Korvausasian ratkaisemisen edellytykset

Korvausasiaa ei voida ratkaista ennen kuin
hakijan oikeus korvaukseen vahingosta vas-
tuussa olevalta on ratkaistu ensimmäisessä
oikeusasteessa tai syyte rikoksentekijää vas-
taan on päätetty jättää nostamatta. Korvaus-
asia voidaan kuitenkin ratkaista, jos syytettä
ei ole nostettu tai päätöstä syyttämättä jättä-
misestä ei ole tehty kuuden kuukauden
kuluessa siitä, kun poliisi sai rikoksesta
tiedon.

Jos hakijan oikeus 19 §:n nojalla vähen-
nettävään korvaukseen on perusteeltaan tai
määrältään riitainen tai muusta syystä epä-
selvä, tämän lain mukaisen korvausasian
ratkaisua voidaan lykätä, kunnes hakijan
oikeus vähennettävään korvaukseen on lopul-
lisesti ratkaistu. Tämä ei kuitenkaan koske
rikoksentekijältä tai vahingonkorvauslain 3

luvun 1 §:n 1 tai 3 momentin mukaan
korvausvelvolliselta tulevaa korvausta.

28 §

Ennakkokorvaus

Hakijalle on vaatimuksesta suoritettava
ennakkokorvausta, jos korvausasian ratkaisu
Valtiokonttorissa viivästyy hakijasta riippu-
mattomista syistä ja on ilmeistä, että hänellä
on tämän lain nojalla oikeus määrältään
merkittävään korvaukseen.

29 §

Hakemuskulujen korvaaminen

Hakijalle, jolle on asian tuomioistuinkäsit-
telyä varten myönnetty oikeusapua tai mää-
rätty oikeudenkäyntiavustaja oikeudenkäyn-
nistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 2
luvun 1 a §:n nojalla, suoritetaan vaatimuk-
sesta kohtuullinen korvaus tämän lain mu-
kaisen korvauksen hakemisesta aiheutuneista
kuluista. Samoin menetellään, jos asiaa ei ole
käsitelty tuomioistuimessa, mutta hakija täyt-
tää oikeusavun saamiselle säädetyt taloudel-
liset edellytykset.

Kulujen korvaamista vaativan on osoitet-
tava, että hänelle on 1 momentissa tarkoite-
tuin tavoin myönnetty oikeusapua tai mää-
rätty oikeudenkäyntiavustaja. Jos asiaa ei ole
käsitelty tuomioistuimessa, hakemukseen on
liitettävä oikeusaputoimiston antama selvitys
oikeusavun taloudellisista edellytyksistä.

30 §

Tuomioistuimen ratkaisun vaikutus korvaus-
päätökseen

Jos korvausta koskevaa asiaa on käsitelty
tuomioistuimessa, Valtiokonttorin on otettava
päätöksensä perustaksi tuomioistuimen asi-
assa antama ratkaisu.

Valtiokonttorin on poiketessaan korvauk-
sen hakijan vahingoksi tuomioistuimen kor-
vausasiassa antamasta ratkaisusta päätökses-
sään ilmoitettava poikkeamisen perusteet.
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5 luku

Valtion takautumisoikeus

31 §

Valtion takautumisoikeus

Hakijan oikeus korvaukseen vahingosta
vastuussa olevalta siirtyy valtiolle sinä päi-
vänä, jolloin Valtiokonttori on päättänyt
maksaa korvausta, ja enintään siltä osin kuin
korvausta on päätetty maksaa.

Jos vahingosta vastuussa oleva on 1 mo-
mentissa mainitun ajankohdan jälkeen mak-
sanut hakijalle korvausta, jonka saamiseen
tällä ei enää ollut oikeutta Valtiokonttorin
korvauspäätöksen vuoksi, valtiolla on maksua
vastaavalta osalta takautumisoikeus vain, jos
vahingosta vastuussa oleva tiesi tai hänen
olisi pitänyt tietää, ettei hakija enää ollut
oikeutettu saamaan maksua.

32 §

Takautumisoikeuteen perustuvan saamisen
perintä

Valtion takautumisoikeuteen perustuva
saaminen peritään sakon täytäntöönpanosta
annetun lain (672/2002) mukaisesti. Perintään
ei voida ryhtyä ennen kuin tuomio, jolla
vahingosta vastuussa oleva on velvoitettu
suorittamaan korvausta, on saanut lainvoi-
man. Vapautuksen tai helpotuksen myöntä-
misestä valtion takautumisoikeuteen perustu-
van saamisen suorittamisesta on lisäksi voi-
massa, mitä maksuvapautuslaissa (529/1980)
säädetään.

6 luku

Yhteistyö toisen Euroopan unionin jäsen-
valtion viranomaisen kanssa

33 §

Hakemuksen jättäminen

Hakija, jolla on asuinpaikka Suomessa, voi
jättää Valtiokonttoriin hakemuksen, joka kos-
kee toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa
tehdyllä tahallisella väkivaltarikoksella aiheu-

tetun vahingon korvaamista kyseisen valtion
rikosvahinkojen korvausjärjestelmästä.

34 §

Virka-apu toisen jäsenvaltion korvausviran-
omaiselle

Valtiokonttorin on toisen jäsenvaltion kor-
vausviranomaisen pyynnöstä:

1) järjestettävä korvausviranomaiselle tilai-
suus kuulla Suomessa olevaa korvauksen
hakijaa, todistajaa, asiantuntijaa tai muuta
henkilöä käyttäen puhelinta tai videoneuvot-
telua tai muulla tavalla; taikka

2) kuultava henkilökohtaisesti 1 kohdassa
mainittua henkilöä ja toimitettava kuulemi-
sesta laadittu selvitys korvausviranomaiselle.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu
kuuleminen voidaan järjestää vain kuultavan
suostumuksella.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu
kuuleminen toimitetaan noudattaen soveltu-
vin osin, mitä hallintolain (434/2003) 37 ja
40 §:ssä säädetään.

35 §

Asiakirjojen kieli

Toisen jäsenvaltion viranomainen voi toi-
mittaa Suomessa tehdyllä tahallisella väki-
valtarikoksella aiheutetun vahingon korvaa-
mista koskevan hakemuksen liiteasiakirjoi-
neen Valtiokonttorille suomen, ruotsin tai
englannin kielellä.

36 §

Kustannukset ja käännökset

Tässä luvussa tarkoitetussa asiassa ei peritä
maksua tai korvausta hakijalta eikä toisen
jäsenvaltion viranomaiselta.

Tarvittaessa Valtiokonttori huolehtii
omalla kustannuksellaan 33 §:ssä tarkoitetun
hakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen
kääntämisestä sellaiselle Euroopan yhteisön
toimielinten kielelle, joka on rikoksen teko-
paikkavaltion virallinen kieli tai jonka käyt-
tämisen hakemuksissa tekopaikkavaltio on
ilmoittanut hyväksyvänsä.
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37 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset 33 §:ssä tarkoitetun
hakemuksen tekemistä varten annettavasta
neuvonnasta, Valtiokonttorin ja toisen jäsen-
valtion viranomaisen välisessä yhteistyössä
käytettävästä kielestä sekä muutoin yhteis-
työn järjestämisestä annetaan valtioneuvoston
asetuksella.

7 luku

Muutoksenhaku ja takaisinperintä

38 §

Muutoksenhaku

Valtiokonttorin tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla vakuutusoikeuteen 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Ennakkokorva-
usta koskevaan päätökseen ei kuitenkaan saa
hakea muutosta valittamalla.

Valtiokonttori voi antaa päätöksensä tie-
doksi korvauksen hakijalle postittamalla sen
hakijan ilmoittamaan osoitteeseen. Hakijan
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitse-
mäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.

Jos valitus on saapunut 1 momentissa
säädetyn määräajan jälkeen, vakuutusoikeus
voi tästä huolimatta ottaa valituksen tutkitta-
vakseen, jos myöhästymiseen on ollut paina-
via syitä.

Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla.

39 §

Ylimääräinen muutoksenhaku

Jos Valtiokonttorin tai vakuutusoikeuden
tämän lain nojalla antama lainvoimainen
päätös perustuu virheelliseen tai puutteelli-
seen selvitykseen tai jos on ilmeistä, että
päätös on lain vastainen, vakuutusoikeus voi
Valtiokonttorin esityksestä tai asianosaisen
hakemuksesta poistaa päätöksen ja ottaa tai
määrätä Valtiokonttorin ottamaan asian uu-
delleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä mai-

nitun esityksen Valtiokonttori voi väliaikai-
sesti keskeyttää korvauksen maksamisen tai
maksaa sen esityksensä mukaisesti, kunnes
asia on uudelleen ratkaistu.

Ylimääräisestä muutoksenhausta on lisäksi
voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 31
luvussa säädetään.

40 §

Uudelleen käsittely uuden selvityksen perus-
teella

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn
korvauksen myöntämisestä tai myönnetyn
korvauksen lisäämisestä, ilmenee uutta sel-
vitystä, Valtiokonttorin on tutkittava asia
uudelleen. Valtiokonttori voi aikaisemman
lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää
evätyn korvauksen tai myöntää korvauksen
aikaisempaa suurempana. Myös vakuutusoi-
keus voi muutoksenhakuasiaa käsitellessään
menetellä vastaavasti.

41 §

Päätöksessä olevan virheen korjaaminen

Valtiokonttorin päätöksessä olevan asiavir-
heen ja kirjoitusvirheen korjaamiseen sovel-
letaan, mitä hallintolain 50—53 §:ssä sääde-
tään.

42 §

Korvauksen takaisinperintä

Jos korvausta on maksettu aiheettomasti,
Valtiokonttorin on korvauksen saajaa kuul-
tuaan velvoitettava tämä maksamaan aiheet-
tomasti maksettu korvaus takaisin.

Jos valtiolla ei 31 §:n 2 momentin nojalla
ole maksamansa korvauksen osalta takautu-
misoikeutta, Oikeusrekisterikeskuksen on
korvauksen saajaa kuultuaan velvoitettava
tämä maksamaan mainitussa lainkohdassa
tarkoitettua maksua vastaava osuus korvauk-
sesta takaisin.

Takaisinperinnästä voidaan osaksi tai ko-
konaan luopua, jos tämä katsotaan kohtuul-
liseksi ja korvauksen maksamisen ei ole
katsottava johtuneen hakijan tai hänen edus-

5276 N:o 1204



tajansa vilpillisestä menettelystä tai jos ta-
kaisin perittävä määrä on vähäinen.

Päätös takaisinperinnästä on tehtävä kol-
men vuoden kuluessa korvauksen maksami-
sesta. Päätös voidaan tehdä myöhemminkin,
jos hakijan tai hänen edustajansa havaitaan
toimineen asiassa vilpillisesti.

43 §

Takaisinperintää koskevan päätöksen täytän-
töönpano

Takaisinperintää koskeva Valtiokonttorin
lainvoimainen päätös pannaan täytäntöön niin
kuin lainvoimainen tuomio.

Takaisinperintää koskeva Oikeusrekisteri-
keskuksen lainvoimainen päätös pannaan täy-
täntöön sakon täytäntöönpanosta annetun lain
mukaisesti.

Aiheettomasti maksettu korvaus saadaan
periä takaisin myös siten, että se vähennetään
vastaisista korvaussuorituksista. Vähennystä
ei kuitenkaan saa tehdä korvauksesta, joka
suoritetaan kivusta ja särystä sekä muusta
tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta, kär-
simyksestä taikka sairaanhoitokustannuksista,
hautauskustannuksista tai muista henkilöva-
hingosta aiheutuneista kuluista. Kulloinkin
suoritettavasta korvauserästä ei saa ilman
korvauksen saajan suostumusta vähentää
enempää kuin kuudesosan siitä korvauserän
osasta, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun
korvauserästä on pidätetty ennakko ennakko-
perintälain (1118/1996) nojalla tai lähdevero
rajoitetusti verovelvollisen tulon verottami-
sesta annetun lain (627/1978) nojalla.

8 luku

Erinäiset säännökset

44 §

Siirtokielto

Sopimus, joka tarkoittaa tähän lakiin pe-
rustuvan oikeuden siirtämistä toiselle tai sen
panttaamista, on mitätön.

45 §

Korvauksen suorittaminen vajaavaltaiselle

Vajaavaltaiselle tuleva korvaus suoritetaan
hänen edunvalvojalleen. Korvaus voidaan
kuitenkin suorittaa vajaavaltaiselle itselleen,
jos korvaus koskee hänen hallinnassaan ol-
lutta omaisuutta tai hänellä muutoin on oikeus
määrätä korvauksesta.

Valtiokonttorin on ilmoitettava vajaavaltai-
sen kotikunnan holhousviranomaiselle vajaa-
valtaiselle tulevasta vähäistä suuremmasta
korvauksesta.

46 §

Ilmoitusvelvollisuus

Jos korvauksen saajan olosuhteissa tapah-
tuu sellainen muutos, joka voi aiheuttaa
korvauksen alentamisen tai sen suorittamisen
lopettamisen, hänen on viipymättä ilmoitet-
tava siitä Valtiokonttorille.

47 §

Valtiokonttorin oikeus saada tietoja

Valtiokonttorilla on salassapitosäännösten
ja -määräysten estämättä oikeus pyynnöstä
saada maksutta:

1) tuomioistuimelta sen hallussa olevat
korvausasian selvittämiseksi välttämättömät
asiakirjat; sekä

2) poliisi-, kriminaalihuolto-, vankein-
hoito- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
viranomaisilta ja laitoksilta, säilöön otettujen
ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksi-
köstä annetussa laissa (116/2002) tarkoite-
tulta säilöönottoyksiköltä, Eläketurvakeskuk-
selta, eläke- ja vakuutuslaitoksilta sekä kor-
vauksen hakijan työnantajalta, työttömyys-
kassalta tai muulta etuuden myöntäjältä kor-
vausasian selvittämiseksi välttämättömät tie-
dot.

48 §

Rahamäärien tarkistaminen

Edellä 5—10, 17 ja 20 §:ssä mainitut
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rahamäärät tarkistetaan valtioneuvoston ase-
tuksella kolmivuotiskausittain rahan arvon
muutosta vastaavasti.

49 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006. Sen 9 §:n 1 momentin 2 kohta
tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä
tammikuuta 2008.

Tällä lailla kumotaan 21 päivänä joulu-
kuuta 1973 annettu rikosvahinkolaki
(935/1973), jäljempänä aikaisempi laki, sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

50 §

Siirtymäsäännökset

Ennen lain voimaantuloa tehdyllä rikok-
sella aiheutetun vahingon korvaamiseen so-
velletaan aikaisempaa lakia ja sen nojalla
annettuja säännöksiä, jollei 2—6 momentista
muuta johdu.

Lain 12 §:n 1 momenttia sovelletaan myös
kertakorvaukseen, joka perustuu ennen lain

voimaantuloa tehdyllä rikoksella aiheutettuun
vahinkoon. Ennen lain voimaantuloa tehdyllä
rikoksella aiheutetun vahingon perusteella
toistuvina suorituksina maksettavan korvauk-
sen muuttamiseen sovelletaan aikaisemman
lain 22 §:n 1 momenttia.

Lain 4 lukua sekä 47 §:ää sovelletaan
korvausasiassa, joka on tullut vireille lain
voimaantulon jälkeen. Jos määräaika hakea
korvausta ennen lain voimaantuloa tehdyllä
rikoksella aiheutetusta vahingosta on aikai-
semman lain 15 §:n mukaan pidempi kuin
tämän lain 25 §:n 1 momentin mukaan,
noudatetaan kuitenkin aikaisempaa lakia.

Lain 5 ja 7 lukua sovelletaan päätökseen,
joka on annettu lain voimaantulon jälkeen.

Lain 6 lukua sovelletaan, jos korvausta
haetaan 1 päivänä heinäkuuta 2005 tai sen
jälkeen tehdyllä rikoksella aiheutetusta va-
hingosta.

Lain voimaantulon jälkeen ei sovelleta,
mitä rikosvahinkoasetuksen (63/1999) 8 §:ssä
säädetään lausunnon pyytämisestä rikosva-
hinkolautakunnalta.

Muussa lainsäädännössä olevalla viittauk-
sella aikaisempaan lakiin tarkoitetaan lain
tultua voimaan viittausta tähän lakiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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L a k i

N:o 1205

henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun lain

(513/2004) 2 §:n 2 momentti sekä 3 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

2 §

Neuvottelukunnan tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Neuvottelukunnalla on salassapitosäännös-

ten ja -määräysten estämättä oikeus pyyn-
nöstä saada tuomioistuimelta maksutta sen
tuomio, jossa on tuomittu maksettavaksi
korvausta henkilövahingosta tai kärsimyk-
sestä. Sama koskee neuvottelukunnan oike-
utta saada liikennevahinkolautakunnasta an-
netun lain (441/2002) 1 §:ssä tarkoitetulta
liikennevahinkolautakunnalta ja potilasvahin-
kolain (585/1986) 11 §:ssä tarkoitetulta poti-
lasvahinkolautakunnalta niiden lausunnot
sekä Valtiokonttorilta sen päätökset, jotka
koskevat henkilövahingon tai kärsimyksen
korvaamista.

3 §

Neuvottelukunnan kokoonpano

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnassa
on puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Puheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen
tulee olla vakinaisia tuomareita, jotka valtio-
neuvosto määrää tehtävään enintään viideksi
vuodeksi kerrallaan. Lisäksi neuvottelukun-
nan jäseniä ovat liikennevahinkolautakunnan
ja potilasvahinkolautakunnan puheenjohtajat.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

HE 192/2005
LaVM 16/2005
EV 186/2005
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L a k i

N:o 1206

sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sakon täytäntöönpanosta 9 päivänä elokuuta 2002 annetun lain (672/2002) 1 §:n

7 kohta, 2 §:n 4 momentti ja 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetyssä järjestyksessä pan-
naan täytäntöön seuraavat seuraamukset:
— — — — — — — — — — — — —

7) rikosvahinkolain (1204/2005) 31 §:n
mukaiseen valtion takautumisoikeuteen pe-
rustuva saaminen vahingosta vastuussa ole-
valta ja saman lain 42 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun takaisinperintää koskevaan pää-
tökseen perustuva valtion saaminen korvauk-
sen saajalta.

2 §

Seuraamusten täytäntöönpanokelpoisuus

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 §:n 7 kohdassa tarkoitettujen

saamisten täytäntöönpanokelpoisuudesta sää-
detään erikseen.

5 §

Maksutilaisuuden varaaminen

Tässä laissa säädetyssä järjestyksessä täy-
täntöön pantavan sakon ja muun rahamääräi-
sen seuraamuksen (saatavan) ensimmäisenä
asteena määräävän viranomaisen, itseperin-
nästä huolehtivan viranomaisen ja 1 §:n
7 kohdassa tarkoitettujen saamisten osalta
Oikeusrekisterikeskuksen on varattava mak-
suvelvolliselle tilaisuus maksaa rahamäärä
heti.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
HE 192/2005
LaVM 16/2005
EV 186/2005

Neuvoston direktiivi 2004/80/EY (32004L0080); EYVL N:o L 261, 6.8.2004, s. 15
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1207

Valtiokonttorin ja toisen Euroopan unionin jäsenvaltion viranomaisen välisestä yhteis-
työstä rikosvahinkojen korvaamisessa

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään
29 päivänä joulukuuta 2005 annetun rikosvahinkolain (1204/2005) 37 §:n nojalla:

1 §

Neuvonta

Valtiokonttorin on rikosvahinkolain
(1204/2005) 33 §:ssä tarkoitetuissa tapauk-
sissa annettava hakijalle olennaiset tiedot
oikeudesta hakea korvausta sekä tarpeelliset
hakemuslomakkeet.

Valtiokonttorin on hakijan pyynnöstä an-
nettava tälle yleistä neuvontaa ja tietoa siitä,
miten korvaushakemus täytetään ja mitä
asiakirjoja hakemukseen on mahdollisesti
liitettävä.

2 §

Hakemuksen lähettäminen

Valtiokonttorin on vastaanotettuaan rikos-
vahinkolain 33 §:ssä tarkoitetun hakemuksen
lähetettävä se liiteasiakirjoineen viipymättä
toimivaltaiselle korvausviranomaiselle siinä
Euroopan unionin jäsenvaltiossa, jonka alu-
eella rikos on tehty.

Valtiokonttorin on lähettäessään hakemuk-
sen käytettävä rikoksen uhreille maksettavista
korvauksista annetun neuvoston direktiivin
2004/80/EY, jäljempänä rikosuhridirektiivi,
14 artiklassa tarkoitettua lomaketta.

3 §

Lisäselvitys

Jos toisen jäsenvaltion korvausviranomai-
nen pyytää hakijalta lisäselvitystä, Valtio-
konttorin on tarvittaessa annettava hakijalle

yleistä neuvontaa siitä, miten pyyntöön vas-
tataan.

Valtiokonttorin on hakijan pyynnöstä toi-
mitettava 1 momentissa tarkoitettu lisäselvi-
tys viipymättä toisen jäsenvaltion korvausvi-
ranomaiselle ja tarvittaessa liitettävä mukaan
luettelo toimitetuista asiakirjoista.

4 §

Toisesta jäsenvaltiosta saapunut hakemus

Jos toisen jäsenvaltion viranomainen on
toimittanut Valtiokonttorille hakemuksen,
joka koskee Suomessa tehdyllä tahallisella
väkivaltarikoksella aiheutetun vahingon kor-
vaamista, Valtiokonttorin on viipymättä toi-
mitettava hakijalle ja hakemuksen lähettä-
neelle viranomaiselle:

1) ilmoitus hakemuksen vastaanottami-
sesta;

2) tieto asian käsittelystä vastaavasta yh-
teyshenkilöstä tai yksiköstä; sekä

3) arvio hakemuksen käsittelyajasta.
Valtiokonttorin on lähetettävä 1 momen-

tissa mainitun hakemuksen johdosta annettu
päätös rikosuhridirektiivin 14 artiklassa tar-
koitettua lomaketta käyttäen hakijalle ja ha-
kemuksen lähettäneelle viranomaiselle viipy-
mättä sen jälkeen, kun päätös on tehty.

5 §

Asiakirjojen kieli

Valtiokonttorin on lähetettävä rikosvahin-
kolain 6 luvussa ja tässä asetuksessa tarkoi-
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tetut asiakirjat toisen jäsenvaltion korvausvi-
ranomaiselle sellaisella Euroopan yhteisön
toimielinten kielellä, joka on kyseisen jäsen-
valtion virallinen kieli tai jonka käyttämisen
se on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee
vastaavasti asiakirjojen lähettämistä sellai-
selle toisen jäsenvaltion viranomaiselle, joka
on 4 §:ssä tarkoitetuin tavoin toimittanut
hakemuksen Valtiokonttorille.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske
Valtiokonttorin päätöstä eikä rikosvahinko-
lain 34 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tusta kuulemisesta laadittua selvitystä. Val-
tiokonttori määrää, mitä Euroopan yhteisön
toimielinten kieltä mainitussa selvityksessä
käytetään.

6 §

Yhteysviranomainen

Rikosuhridirektiivin 16 artiklassa tarkoi-
tettu yhteysviranomainen on Suomessa Val-
tiokonttori.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Tätä asetusta sovelletaan, jos korvausta
haetaan 1 päivänä heinäkuuta 2005 tai sen
jälkeen tehdyllä rikoksella aiheutetusta va-
hingosta.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos Antti T. Leinonen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1208

oikeusavusta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
lisätään oikeusavusta 23 päivänä toukokuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen

(388/2002) 26 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

26 §
— — — — — — — — — — — — —

Oikeusaputoimisto antaa korvauksenhaki-
jan pyynnöstä tämän asetuksen mukaisista
oikeusavun taloudellisista edellytyksistä sel-
vityksen, jonka perusteella Valtiokonttori voi

ratkaista hakijan oikeuden korvaukseen ha-
kemuskuluista rikosvahinkolain (1204/2005)
29 §:n 1 momentin nojalla.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos Antti T. Leinonen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1209

alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrästä

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään
31 päivänä toukokuuta 1974 annetun vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n 2
momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 509/2004:

1 §
Vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun

2 b §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoite-
tun ansiotulon määrä on:

1) vahinkoa kärsineen täytettyä 18 vuotta
6 290 euroa;

2) vahinkoa kärsineen täytettyä 23 vuotta
29 060 euroa;

3) vahinkoa kärsineen täytettyä 35 vuotta
34 060 euroa.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2006.
Tätä asetusta sovelletaan, kun korvaus

ansionmenetyksestä määrätään vuonna 2006.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos Antti T. Leinonen
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