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EDUSKUNNAN VASTAUS 145/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion
vahingonkorvaustoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi valtion vahingonkorvaustoiminnasta
sekä
eräiksi
siihen
liittyviksi
laeiksi
(HE 159/2014 vp).

Valiokuntakäsittely
Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 17/2014 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
valtion vahingonkorvaustoiminnasta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan valtioon kohdistuvan
vahingonkorvausvaatimuksen käsittelyyn, jos
vaatimus perustuu valtion viranomaisen virheeseen tai laiminlyöntiin taikka toimintaan, josta
valtio vastaa tahallisuudesta tai huolimattomuudesta riippumatta. Kun kyse on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioon tai ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1990) 39 artiklan mukaiseen sovintoratkaisuun perustuvasta
korvauksesta taikka muun kansainvälisen lainkäyttö- tai tutkintaelimen tuomioon tai päätökseen perustuvasta korvauksesta, lakia sovelletaan kuitenkin vain korvauksen maksamiseen
valtion varoista.
Tätä lakia ei sovelleta oikeuskanslerinvirastoon eikä eduskunnan oikeusasiamiehen kansHE 159/2014 vp
VaVM 17/2014 vp




liaan kohdistuviin vahingonkorvausvaatimuksiin eikä sellaisen esine- tai varallisuusvahinkoon perustuvan korvausvaatimuksen käsittelyyn, joka koskee:
1) puolustusvoimien toiminnassa kiinteistölle aiheutunutta vahinkoa tai sotilaallisesta kriisinhallinnasta johtuvaa vahinkoa;
2) poliisin ja rajavartiolaitoksen toiminnassa
aiheutunutta vahinkoa;
3) ulosotossa aiheutunutta vahinkoa;
4) maanmittaustoimituksessa
aiheutunutta
vahinkoa tai maanmittauslaitoksen ylläpitämien
rekistereiden virheestä tai puutteellisuudesta aiheutunutta vahinkoa;
5) verotukseen perustuvaa vahinkoa taikka
Tullin kantamien tullien, verojen ja maksujen
määräämisessä aiheutunutta vahinkoa; tai
6) liikenneväylien ylläpitämisestä johtuvaa
vahinkoa.
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Tämän lain soveltamisalaan kuuluvassa vahingonkorvaustoiminnassa toimivaltainen viranomainen on Valtiokonttori.

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 39 artiklan mukaiseen sovintoratkaisuun taikka muun kansainvälisen lainkäyttö- tai tutkintaelimen tuomioon tai
päätökseen perustuvasta korvauksesta ei kuitenkaan voida sopia vahinkoa kärsineen kanssa.
Valtiokonttorin ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla. Ratkaisuun tyytymätön voi
nostaa kanteen valtiota vastaan käräjäoikeudessa riita-asioista säädetyssä järjestyksessä. Valtiokonttorin tulee ilmoittaa tästä mahdollisuudesta hakijalle korvausratkaisun antamisen yhteydessä.

3§

5§

Kuuleminen

Hallintolain soveltaminen

Valtiokonttorin tulee ennen vahingonkorvausasian ratkaisua varata sille viranomaiselle,
jonka toimialalla vahinko on aiheutettu, tilaisuus tulla kuulluksi, jollei kuuleminen ole ilmeisen tarpeetonta.

Vahingonkorvausasioiden käsittelyyn Valtiokonttorissa sovelletaan hallintolakia (434/2003)
siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä.

4§

Voimaantulo

Tätä lakia ei sovelleta myöskään sopimukseen, valtion palvelussuhteeseen taikka julkisista hankinnoista annettuun lakiin (348/2007)
perustuvan vahingonkorvausvaatimuksen käsittelyyn.
2§
Toimivaltainen viranomainen

Korvausvaatimuksen ratkaisu ja valituskielto
Valtiokonttorin on annettava valtion varoista
maksettavasta vahingonkorvauksesta kirjallinen
ratkaisu. Maksettavasta vahingonkorvauksesta
voidaan sopia vahinkoa kärsineen kanssa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioon tai

6§

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa valtion viranomaiselle esitettyyn vahingonkorvausvaatimukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.
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Laki
syyttäjälaitoksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 31 § seuraavasti:

2
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31 §
Syyttäjälaitosta koskevien vahingonkorvausasioiden käsittely
Syyttäjälaitosta koskevien vahingonkorvausasioiden käsittelystä säädetään valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetussa laissa ( / ).

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa syyttäjälaitokselle esitettyyn vahingonkorvausvaatimukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

20

Laki
taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 4 §:n
muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun
lain (1213/1990) 4 §:n 2 momentti seuraavasti:
4§
— — — — — — — — — — — — — —
Valtion puhevaltaa tämän lain mukaisissa
korvausasioissa käyttää Valtiokonttori.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa esitettyyn
korvausvaatimukseen sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
20

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:

3

EV 145/2014 vp — HE 159/2014 vp

12 a §
Korvaus yhdyskuntapalveluun tuomitun aiheuttamasta vahingosta
— — — — — — — — — — — — — —
Valtiokonttorin on tehtävä selvitys 1 momentissa tarkoitetusta vahinkotapahtumasta. Korvauksen suorittaa Valtiokonttori.
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa Rikosseuraamuslaitokselle esitettyyn vahingonkorvausvaatimukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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Laki
rajavartiolain 80 d §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään rajavartiolain (578/2005) 80 d §:ään, sellaisena kuin se on laissa 749/2014, uusi
momentti
seuraavasti:
4
80 d §

gonkorvaustoiminnasta annetussa laissa (
säädetään.

Korvauksen suorittaminen
— — — — — — — — — — — — — —
Henkilöön kohdistuvan vahingon johdosta
korvausta suoritetaan siten kuin valtion vahin-

)

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa rajavartiolaitokselle esitettyyn vahingonkorvausvaatimukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

20

Laki
poliisilain 8 luvun 7 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään poliisilain (872/2011) 8 luvun 7 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

4

/
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8 luku
Vahingonkorvaus ja palkkio
7§
Korvauksen ja palkkion suorittaminen
— — — — — — — — — — — — — —
Henkilöön kohdistuvan vahingon johdosta
korvausta suoritetaan siten kuin valtion vahin-

gonkorvaustoiminnasta annetussa laissa (
säädetään.

/

)

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa poliisille esitettyyn vahingonkorvausvaatimukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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