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Ratkaistavana Käsittely 
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Täysistunto lähettänyt 05.02.2004 lakivaliokuntaan mietintöä varten 
 

Lakivaliokunta 

Saapunut 05.02.2004 
Käsittely päättynyt 12.05.2004 LaVM 1 /2004 vp 
 

 
 

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 
 

Asiantuntijasuunnitetma hyväksytty 
Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen, oikeusministeriö (K) 
- hallitussihteeri Pia Jokinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K) 
- oikeusneuvos Kari Kitunen, korkein oikeus (K) 
- hovioikeudenlaamanni Heikki Impivaara, Turun hovioikeus (K) 

- ma. laamanni Markku Räty, Vantaan käräjäoikeus (K) 
Jatkettu I käsittely 

12.02.2004      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- toimialajohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori (K) 
- linjanjohtaja Mailis Lappikoski, Valtiokonttori (K) 
- puheenjohtaja Kyösti Vihermaa, liikennevahinkolautakunta (K) 
- puheenjohtaja Juhani Kaivola, potilasvahinkolautakunta (K) 

 

- yksikönjohtaja Asko Nio, Liikennevakuutuskeskus ja 
Potilasvakuutuskeskus 
- vahinkovakuutuspäällikkö Hannu Ijäs, Suomen 
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry 

25.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- oikeustieteen tohtori Pauli Stählberg, 

(K) 26.02.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- asianajaja Jukka Suvanto, Suomen Asianajajaliitto (K) 
- varatuomari Riitta Silver, Raiskauskriisikeskus Tukinainen (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- Rikosuhripäivystyksen kirjallinen lausunto 

02.03.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- vammaisasiamies, lakimies Elina Akaan-Penttilä, Invalidiliitto ry (K) 
- asiamies Lauri Kerosuo, Suomen Journalistiliitto (K) 
- johtaja Valtteri Niiranen, Viestinnän Keskusliitto ry (K) 
- lakiasiain päällikkö Kirsi-Marja Okkonen, Yleisradio Oy (K) 
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- lakiasiainjohtaja Juha Vilanka, MTV Oy (K) 
03.03.2004      Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta. 
09.03.2004      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- tutkija Päivi Tillikka, (K) 
02.04.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen, 
oikeusministeriö Todettu asiantuntijakuuleminen 
päättyneeksi. 

12.05.2004 Yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- LaVM 1/2004 vp 
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ASIANTUNTIJASUUNNITELMA 
 
 

Perjantai 6.2.2004 klo 9.30 
 Oikeusministeriö 
 Sosiaali-ja terveysministeriö "   

Korkein oikeus 
 Turun hovioikeus 

* Vantaan käräjäoikeus 
 

Torstai 12.2.2004 klo 10.00 
 Kansaneläkelaitos 
 Valtiokonttori 
 Liikennevahinkolautakunta 
 Potilasvahinkolautakunta 
 Liikennevakuutuskeskus 
 Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry 

 

Keskiviikko 25.2.2004 klo 10.00 
 Professori Mika Hemmo 

• Oikeustieteen tohtori Pauli Stählberg 
 

Torstai 26.2.2004 klo 10.00 
 Kuluttajien vakuutustoimisto 
 Suomen Asianajajaliitto 
 Invalidiliitto ry 
 Raiskauskriisikeskus Tukinainen 
 Rikosuhripäivystys 

 

Tiistai 2.3.2004 klo 10.15 
 Suomen Journalistiliitto 
 Viestinnän Keskusliitto 
 Yleisradio Oy -   

MTV Oy 
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Lakivaliokunnalle HE 167/2003 vp 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI VAHINGONKORVAUSLAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI 
SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 167/2003 vp) - kuuleminen 6.2.2004 
 

Esityksen tausta ja nykytilan ongelmat 
 

 

 



 

 

Vahingonkorvauslaki on vuonna 1973 säädetty vahingonkorvausoikeudellinen yleislaki, jossa 
säädetään vahingon korvaamisesta sopimussuhteen ulkopuolella. Nyt käsiteltävänä olevassa 
esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi henkilöön kohdistuvan vahingon korvaamista koskeva 
sääntely, joka pääosin sisältyy lain 5 lukuun. 
 

Vahingonkorvauslain sääntely-ympäristössä on lain voimassaoloaikana tapahtunut 
merkittäviä muutoksia. Muun muassa erilaiset lakisääteiset vakuutusjärjestelmät ovat 
kehittyneet ja eräillä aloilla on säädetty erityislakeja, jotka osin syrjäyttävät ja osin 
täydentävät vahingonkorvauslain yleissääntelyä. 
 

Vahingonkorvauslain henkilövahingon korvaamista koskevat säännökset ovat niukat ja 
yleispiirteiset, minkä vuoksi olennainen osa korvauksen määräämiseen tosiasiallisesti 
vaikuttavista perusteista ei ilmene laista. Osin näistä syistä henkilövahingon korvaamista 
koskevan sääntelyn soveltaminen tuomioistuimissa ja erityisissä korvausjärjestelmissä on 
ollut toisinaan epäyhtenäistä. 

 

Esityksen tavoite ja keskeinen sisältö 
 

Esityksen tavoitteena on selkeyttää henkilöön kohdistuvien vahinkojen korvaamista koskevaa 
sääntelyä, edistää vahinkoa kärsineiden yhdenvertaista kohtelua sekä parantaa vahinkoa 
kärsineiden ja heidän läheistensä korvaussuojaa. Esityksen tavoitteena ei ole yleisesti 
vaikuttaa henkilövahingoista suoritettavien korvausten tasoon. 
 

Korvaussääntelyä selkeytettäisiin määrittelemällä henkilövahingon johdosta suoritettavien 
korvausten korvausaiheet nykyistä johdonmukaisemmin ja erottamalla henkilöön 
kohdistuneella loukkauksella aiheutettu kärsimys selkeästi henkilövahingosta erilliseksi 
korvausperusteeksi (5 luvun 1 §). 
 

Henkilövahingon eli lääketieteellisesti osoitettavissa olevan fyysisen tai psyykkisen 
terveydentilan häiriön kärsineellä olisi nykyiseen tapaan oikeus täyteen korvaukseen hänelle 
aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta, kuten sairaanhoitokustannuksista ja 
ansionmenetyksestä (5 luvun 2 ja 2 a §). 



 

 

Ansionmenetyksen määräämisessä noudatettavasta periaatteesta ja tyypillisesti huomioon 
otettavista seikoista säädettäisiin laissa tavalla, joka pääpiirteissään vastaa vahingonkorvauslain 
soveltamiskäytäntöä. Lapsena vaikeasti vammautuneiden osalta ehdotetaan säädettäväksi 
erikseen ansionmenetyskorvauksen määräämisestä viime kädessä vakioidun ansiotulon 
perusteella (5 luvun 2 b §). 
 

Henkilövahingon kärsineelle aiheutunut aineeton vahinko jaoteltaisiin yhtäältä vahingon 
jälkeisenä akuuttina sairausaikana aiheutuvaan tilapäiseen haittaan ja toisaalta vahinkoa 
kärsineen elämänlaatua hänen loppuelämänsä ajan heikentävään pysyvään haittaan (5 luvun 2 c 
§). Myös näiden korvausaiheiden osalta laissa säädettäisiin verrattain täsmällisesti korvausta 
määrättäessä huomioon otettavista seikoista. Korvausta korottavana tekijänä voitaisiin 
poikkeuksellisesti ottaa huomioon henkilövahingosta johtuva elämänlaadun erityinen 
heikkeneminen, kuten hyvin aktiivisen urheiluharrastuksen estyminen henkilövahingon 
seurauksena. 
 

Eräissä tapauksissa vahinkoa kärsineellä on oikeus korvaukseen henkilöön kohdistuvalla 
loukkauksella aiheutetusta kärsimyksestä. Oikeus korvaukseen kärsimyksestä ei riipu siitä, onko 
vahinkoa kärsineelle samalla teolla aiheutettu henkilövahinko, jonka johdosta hänellä voi olla 
oikeus korvaukseen muun muassa tilapäisestä ja pysyvästä haitasta. Korvaus kärsimyksestä 
määrättäisiin ehdotuksen mukaan yksinomaan objektiivisesti arvioitavissa olevien seikkojen 
perusteella. Korvausta määrättäessä olisi erityisesti otettava huomioon loukkauksen laatu, 
loukatun asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus. Samalla 
loukkauksen kohteeksi joutuneen oikeutta korvaukseen kärsimyksestä laajennettaisiin. 
Henkilöön kohdistuneen vakavan loukkauksen kohteeksi joutuneella olisi aina oikeus 
korvaukseen kärsimyksestä, jos loukkaus on ollut tahallinen tai johtunut törkeästä 
huolimattomuudesta. Tämä merkitsisi, että muun muassa törkeän pahoinpitelyn uhreilla olisi 
nykyisestä poiketen oikeus eri korvaukseen rikoksella aiheutetusta kärsimyksestä. Lisäksi 
ehdotetaan, että kärsimystä aiheuttaneen teon rangaistavuus ei enää olisi kärsimyksen 
korvattavuuden ehdoton edellytys. 
 

Henkilövahingon kärsineelle läheisen henkilön oikeutta korvaukseen vahinkoa kärsineen 
hoitamiseen liittyvistä kuluista ja ansionmenetyksestä ehdotetaan täsmennettäväksi (5 luvun 2 d 
§). Nykyisestä poiketen tahallisen tai törkeän huolimattoman teon seurauksena surmansa 
saaneelle erityisen läheisellä henkilöllä olisi oikeus korvaukseen sairaanhoitokustannuksista ja 
muista kuluista sekä ansionmenetyksestä, jos hänelle näytettäisiin kuolemantapauksesta 
aiheutuneen henkilövahinkona pidettävä psyykkisen terveydentilan häiriö (4 b §). Tällaisen 
läheisen oikeudesta saada erikseen korvausta kärsimyksestä säädetään 5 luvun 4 a §:n 1 
momentissa, jota ei ehdoteta muutettavaksi. Surmansa saaneen hautaamiseen liittyvien 
kustannusten korvaamista koskevaa säännöstä täsmennettäisiin tavalla, joka pääpiirteissään 
vastaa säännöksen nykyistä soveltamiskäytäntöä (5 luvun 3 §). 
 

Elatuksenmenetyksen korvattavuutta laajennettaisiin. Korvattavuuden edellytyksenä ei 
ehdotuksen mukaan enää olisi se, että elatussuhde on perustunut laissa säädettyyn 
elatusvelvollisuuteen. Siten esimerkiksi kotona täysipäiväisesti yhteisiä lapsia hoitanut 
avopuoliso voisi puolisonsa kuoleman johdosta saada korvausta tosiasiassa aiheutuneesta 
elatuksen menetyksestä, vaikkei hänellä ole lakiin perustuvaa oikeutta elatukseen (5 luvun 4 §). 

Laissa ehdotetaan selvyyden vuoksi säädettäväksi myös korvausten 
suorittamistavasta (5 luvun 7 §) ja lainvoimaisesti tuomitun korvauksen 
muuttamisesta (5 luvun 8 §) sekä vahinkoa kärsineen kuoleman vaikutuksesta 
korvauksen saamiseen (7 luvun 3 §). 

t 
Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta 

 

Erillisellä lailla (5. lakiehdotus) ehdotetaan perustettavaksi henkilövahinkoasiain 
neuvottelukunta, jonka tärkeimpänä tehtävänä olisi seurata tilapäisen ja pysyvän 
haitan sekä kärsimyksen korvaamista koskevaa oikeus- ja korvauskäytäntöä sekä 
antaa suosituksia suoritettavien kor\>austen määristä. Suositusten tulisi aina 
perustua oikeuskäytännössä yleisesti noudatettuun korvaustasoon, eikä 
neuvottelukunnan tehtäviin kuuluisi arvioida yleisen korvaustason 
asianmukaisuutta oikeuspoliittiselta kannalta. Neuvottelukunnan suositukset eivät 
olisi tuomioistuinta tai muuta korvausasian ratkaisijaa sitovia. 
 



 

 

Neuvottelukunnan jäsenet nimitettäisiin tuomioistuinlaitoksesta sekä erityisten 
korvausjärjestelmien piirissä toimivien lautakuntien puheenjohtajista. 

 

Muut esitykseen sisältyvät lakiehdotukset 
 

Edellä selostettujen ehdotusten lisäksi esitykseen sisältyy ehdotukset 
liikennevakuutuslain (279/1959), potilasvahinkolain (585/1986) ja 
raideliikennevastuulain (113/1999) muuttamisesta. Lakeihin ehdotetaan 
vahingonkorvauslain muuttamisesta johtuvia teknisluonteisia tarkistuksia. 

 

Esityksen taloudelliset vaikutukset 
 

Ehdotetun henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan toiminnasta arvioidaan 
aiheutuvan valtiolle noin 120 000 euron vuotuinen kustannus. 
 

Valtiontaloudellisten kustannusvaikutusten ohella ehdotusten toteuttamisesta 
aiheutuisi vakuutusjärjestelmille vakuutusalan tekemien arvioiden mukaan 5 -
1 0 miljoonan euron vuotuinen lisäkustannus, jolla ei kuitenkaan olisi 
merkittävää vaikutusta vakuutusmaksujen tasoon tai vastuuvakuutusten ehtoihin. 

 

Ehdotusten suhde rikosvahinkojen korvausjärjestelmään 
 

Henkilövahingon kärsineen rikoksen uhrin oikeus korvaukseen rikoksentekijältä 
määräytyisi nyt ehdotettujen säännösten nojalla. Tällaisten vahinkojen 
korvaamisesta valtion varoista säädetään puolestaan rikosvahinkolaissa 
(935/1973), jonka kokonaisuudistus on parhaillaan vireillä oikeusministeriössä. 
Uudistustyössä tullaan ottamaan kantaa muun muassa siihen, tulisiko nyt 
ehdotettavia korvaussuojan laajennuksia ulottaa rikosvahinkojen 
korvausjärjestelmään. 

 

Voimaantulo 
 

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ehdotetaan tuleviksi voimaan L1.2006. 
 

Lakien vahvistamisen ja niiden voimaantulon välisen ajan on oltava pitkähkö, 
jotta ehdotettuun sääntelyyn läheisesti liittyvät lainsäädäntömuutokset, kuten 
rikosvahinko 



 

 

lain uudistus, voitaisiin saattaa voimaan ehdotetun lainsäädännön kanssa samanaikaisesti. 
 

Lakeja sovellettaisiin niiden voimaantulon jälkeen tehdystä teosta tai laiminlyönnistä 
aiheutuneen vahingon korvaamiseen. Tuomitun tai sovitun korvauksen muuttamista koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin myös korvaukseen, joka perustuu ennen lain voimaantuloa 
tehdystä teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneeseen vahinkoon. 
SOSIAALI- JA 
TERVEYSMINISTERIÖ 
Vakuutusosasto 
Pia Jokinen 4.2.2004 HE 167/2003 
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Viite Lakivaliokunnan kokous 6.2.2004 
 
Asia HE 167/2003 VP LAIKSI VAHINGONKORVAUSLAIN MUUTTAMISESTA 

JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
Arvoisa valiokunnan puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet, 
 

Vakuutuksilla on keskeinen merkitys henkilövahinkojen korvaustoi-
minnassa, koska henkilövahinkoja korvataan erilaisista sekä 
lakisääteisistä, pakollisista että vapaaehtoisista 
yksityisvakuutuksista. Näissä vahinkojen korvattavuuden taustalla 
on vahingonkorvauslainsäädäntö. 
 
Esillä oleva HE 167/2003 vp perustuu oikeusministeriön asettaman 
henkilövahinkotoimikunnan mietinnössään (KM 2001:11) 
esittämiin ehdotuksiin. Toimikunta, jossa oli myös sosiaali- ja 
terveysministeriö edustettuna, oli mietinnön sisällöstä yksimielinen. 
Nyt annettu hallituksen esitys on toimikunnan ehdottamien 
muutosten mukainen. Myös liikennevakuutuslakiin ja 
potilasvahinkolakiin ehdotetut muutokset vastaavat toimikunnan 
ehdotuksia. 
 
Siten Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole esityksen suhteen huo-
mautettavaa ja ministeriö pitää esitystä kokonaisuudessaan 
kannatettavana. 
 
Ministeriö haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että 
vakuutusalalla toimii useita lautakuntia, joiden tehtävänä on omalla 
toimialallaan korvaustoiminnan ohjaus ja yhtenäisyyden 
edistäminen. Siten jatkotyöskentelyssä tulisikin kiinnittää erityistä 
huomiota ehdotetun neuvottelukunnan ja eri vakuutusalalla 
toimivien lautakuntien toimivaltaa koskeviin säännöksiin 
tulkintaongelmien ja päällekkäisyyksien estämiseksi. 



6.2.2004 

 

Kari Kitunen 
Oikeusneuvos 
Korkein oikeus 

Eduskunnan lakivaliokunta HE 167/2003 vp 
 
Asia: Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi (HE 

167/2003 vp) 
 
 

1. Yleistä 
 
Esityksessä ehdotetaan henkilövahingon, elatuksen menetyksen ja kärsimyksen korvaamista 
koskevien vahingonkorvauslain uudistamista. Esitys kohdistuu korkeimmankin oikeuden (KKO) 
tehtävien kannalta keskeisiin aineellisiin vahingonkorvaussäännöksiin. Esitys on siten tärkeä. 
 

Esitys perustuu pääosin 29.11.2001 valmistuneeseen henkilövahinkotoimikunnan mietintöön (KM 
2001:11). Toimin sanotun toimikunnan puheenjohtajana. KKO on antanut oikeusministeriölle 
lausunnon sanotusta mietinnöstä (KKO:n lausunto 20.3.2002 nro 715, diaarinumero 
OH2001/139). 
 
Käsittelen tässä lausunnossani eräitä esityksen keskeisiä osia ja niitä näkökohtia, joita KKO esitti 
edellä mainitussa lausunnossaan. 

 

2. Esityksen keskeiset tavoitteet 
 

Esityksen yleisenä tavoitteena on saada aikaan henkilöön kohdistuvien vahinkojen korvaamista 
koskeva selkeä ja johdonmukaisen sääntely, joka osaltaan parantaisi sekä vahinkoa kärsineiden 
että korvausvelvollisten oikeusturvaa. 
 

Keskeisenä tavoitteena on vahinkoa kärsineiden yhdenvertaisen kohtelun edistäminen. Tämä 
tarkoittaa ensinnäkin oikeus- ja korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämistä niin, että keskenään 
samanlaisissa tapauksissa korvaukset tosiasiallisesti määrätään samalla tavalla. Lisäksi pyritään 
siihen, että vahinkoa kärsineiden korvaussuojan tarpeen kannalta tosiasiallisesti merkitykseltään 
samankaltaisten vahinkojen korvattavuutta voidaan arvioida samalla tavalla. Tällöin esimerkiksi 
korvaukseen oikeutettua henkilöpiiriä ei tulisi rajoittaa pelkästään muodollisilla perusteilla. 
 

Keskeisenä tavoitteena on myös sääntelyn ymmärrettävyyden parantaminen. Tämä on toteutettu 
siten, että korvauksen määräämiseen vaikuttavat perusteet ilmenisivät nykyistä täsmällisemmin 
laista. 
 
Edelleen pyritään parantamaan rikosten uhrien, etenkin väkivaltarikosten uhrien vahin-
gonkorvausoikeudellista suojaa, samoin kuin rikosten uhrien läheisten korvausoikeudellis-ta 
asemaa. 
 

Kaikilta mainituilta osilta onkin tarvetta lainsäädännön uudistamiseen. Esitys on omiaan 
selkeyttämään ja täsmentämään vahingonkorvauslain 5 luvun systematiikkaa ja sisältöä sekä siten 
myös parantamaan sääntelyn ymmärrettävyyttä. Johdonmukainen ja riittävän 
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seikkaperäinen sääntely on myös omiaan edistämään yhdenmukaistaja ennakoitavaa oikeus- ja 
korvauskäytäntöä. 

 

3. Näkökohtia eräistä esityksen ehdotuksista 

3.1. Tilapäinen haitta ja pysyvä haitta 
 

Ehdotetun vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n mukaan määrättäisiin erikseen korvaus 3 kohdan 
nojalla tilapäisestä haitasta ja 4 kohdan nojalla pysyvästä haitasta. Korvattavaa haittaa olisivat 
paitsi kipu ja särky myös psyykkiset oireet sekä fyysisistä ja psyykkisistä syistä johtuva 
toiminnan vajavuus. 

 

I KKO:n lausunnossa todettiin olevan merkille pantavaa, että toiminnallinen haitta voisi 
tulla korvattavaksi, vaikka se ei olisi luonteeltaan pysyvää. Tältä osin esitys merkitsee 
korvausaiheen laajentamista nykyiseen verrattuna. KKO:n käsityksen mukaan ehdotetun 
säännöksen voidaan arvioida selkiyttävän soveltamiskäytäntöä ja nopeuttavan korvauksen 
määräämistä. 

3.2. Korvauksen määrääminen pysyvästä haitasta 
 

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 c §:n 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi perusteista, jotka 
otetaan huomioon määrättäessä korvausta pysyvästä haitasta. Momentin toisen virkkeen mukaan 
voitaisiin korvausta korottavana tekijänä ottaa huomioon henkilövahingosta vahinkoa kärsineelle 
aiheutunut elämänlaadun erityinen heikentyminen. Esityksessä on korotettu, että korvauksen 
määrääminen tällä perusteella voisi tulla kysymykseen vain poikkeuksellisesti. Esitys on tältä osin 
samansisältöinen henkilövahinkotoimikunnan ehdotuksen kanssa. 
 

KKO totesi lausunnossaan, että säännösehdotukseen sisältyvät kriteerit ovat varsin harkinnan- ja 
tulkinnanvaraiset. KKO kiinnitti erityistä huomiota siihen, että yleisten vahingon-
korvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvelvollisuus ei ulotu sellaisiin vahinkoa 
aiheuttaneen teon seurauksiin, jotka ovat vahingon aiheuttajan näkökulmasta ennalta-
arvaamattomia. Myöskään edellä mainitunlainen säännös ei saisi johtaa tähän periaatteeseen 
nähden ristiriitaiseen korvauskäytäntöön. KKO:n mukaan tähän olisi syytä kiinnittää huomiota 
ehdotuksen perusteluissa. 
 

Esityksen perusteluihin onkin nyt kirjoitettu (s. 43), ettei säännöksen soveltaminen myöskään 
saisi johtaa korvausvelvollisen näkökulmasta ennalta-arvaamattomaan korvausvas-tuuseen. 
Oikeus-ja korvauskäytännön yhtenäisyyden kannalta saattaisi olla aiheellista, että myös 
lakivaliokunta painottaisi mietinnössään - myös eräitä muita ehdotettuja säännöksiä ajatellen - 
vahinkoteon seurausten ennalta-arvattavuuden vaatimukseen vahingonkorvausvastuun 
perusteena. 

3.3. Läheisen oikeus korvaukseen kuluista ja ansionmenetyksestä 
 

Ehdotetussa vahingonkorvauslain 5 luvun 2 d §:ssä säädettäisiin henkilövahingon kärsineen 
läheisen oikeudesta korvaukseen hänelle aiheutuvista kuluista ja ansionmenetyksestä 
henkilövahingon kärsineen akuutin hoitovaiheen ajalta. Säännös merkitsee poikkeamista 
pääsäännöstä, jonka mukaan henkilövahingon johdosta suoritetaan korvauksia vain vahinkoa 
kärsineelle itselleen. Säännöksen soveltamisala olisi kuitenkin ajallisesti rajoitettu. 
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KKO piti lausunnossaan perusteltuna sitä, että läheinen, jolle on aiheutunut säännöksessä tarkoitettuja kuluja tai 
ansionmenetystä, olisi oikeutettu akuutin hoitovaiheen ajalta vaatimaan korvausta ja että korvaus 
myös määrättäisiin suoritettavaksi läheiselle itselleen. Säännöksessä tarkoitetun ajanjakson 
jälkeen mainitunlaisten kulujen ja ansionmenetyksen korvattavuutta joudutaan harkitsemaan 
ainakin osittain eri lähtökohdista, sillä mm. vahinkoa kärsineen velvollisuudelle rajoittaa vahinkoa 
joudutaan tällöin, pysyvämpiä hoitojärjestelyjä harkittaessa, antamaan enemmän merkitystä kuin 
akuutin toipumisvaiheen aikana. 

3.4. Läheisen oikeus kärsimyskorvaukseen 
 

Voimassa olevassa vahingonkorvauslain 5 luvun 4 a §:ssä on säännökset sen kärsimyksen 
korvaamisesta, mikä on aiheutunut surmansa saaneen läheiselle, kun kuolema on aiheutettu 
tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. 
 

KKO kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että kun on tehty se oikeuspoliittinen perus-
ratkaisu, että rikoksen uhrin läheiselle ryhdytään maksamaan kärsimyskorvausta, voidaan kysyä, 
onko korvattavuuden ala sopusoinnussa säännöksen perimmäisten arvojen kanssa. Läheiselle 
aiheutuneen kärsimyksen korvaaminen voisi olla toisinaan jopa perustellumpaa esim. silloin, kun 
henkilö on joutunut poikkeuksellisen raa'an seksuaalisen tai muun väkivallan kohteeksi kuin 
monissa sellaisissa tilanteissa, joissa kuolema on aiheutettu törkeästä huolimattomuudesta. 
 

Esityksessä ei ehdoteta muutosta mainittuun 4 a §:ään. Tätä ei tehnyt myöskään henkilövahinko 
toimikunta, vaikka korvattavuuden alan laajentamista harkituinkin. Viittaan tältä osin 
henkilövahinkotoimikunnan mietintöön (s. 91-92). 

3.5. Taloudellisen menetyksen korvaaminen surmansa saaneen läheiselle 
 

Ehdotetussa vahingonkorvauslain 5 luvun 4 b §:ssä säädettäisiin surmansa saaneen läheiselle 
kuolemantapauksen seurauksena aiheutuneen henkilövahingon perusteella suoritettavasta 
taloudellisen menetyksen korvauksesta. Säännös merkitsee korvaussuojan laajenemista. 
 

KKO kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, ettei säännöksestä ilmene ajallista rajoitusta 
mainitunlaisen vahingon korvattavuudelle. Esityksen perusteluissa todetaan tältä osin, että 
kuolemantapauksen seurauksena aiheutuneesta henkilövahingosta johtuvat taloudelliset 
menetykset pääasiassa rajoittuisivat kuolemantapausta välittömästi seuranneeseen aikaan. Tätä 
ilmentää myös se perusteluissa mainittu korvauksen tavoite siitä, että se olisi omiaan edistämään 
läheisen hakeutumista hoitoon pikaisesti ja siten puolestaan omiaan nopeuttamaan toipumista ja 
alentamaan henkilövahingosta aiheutuvia kustannuksia. Tämänkin säännösehdotuksen yhteydessä 
tulisi KKO:n mielestä kuitenkin kiinnittää selvemmin huomiota siihen, että korvausvelvollisuus ei 
yleisten periaatteiden nojalla voi ulottua en-nalta-arvaamattomiin vahinkoihin. 
 

Viittaan osion 3.2. viimeiseen kappaleeseen. 

3.6. Vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettu kärsimyskorvaus 
 

KKO otti lausunnossaan ensinnäkin kantaa Henkilövahinkotoimikunnan ehdottamiin 6 §:n 3 ja 4 
kohtiin. Säännökset ovat samansisältöiset hallituksen esityksessä. KKO totesi, että paitsi 
ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksesta myös merkittävästä puuttumisesta yksilön 
henkiseen koskemattomuuteen voisi ehdotuksen mukaan seurata korvausvastuu. Korvattavuuden 
edellytyksenä ei enää olisi, että loukkaus on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla. 
Kysymyksessä on merkittävä muutos kärsimyksen korvattavuuden edellytyksiin. KKO:n mielestä 
ehdotus saattaisi korvattavuuden piiriin sellaisia henkilöön kohdistuvia loukkauksia, joista 
aiheutuneen kärsimyksen korvaamista voidaan pitää perusteltuna. Ehdotuksen mukaan 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen kohdistuvan loukkauksen kuten myös ihmisarvon 
loukkauksen tulisi olla vakava. Erityisesti viimeksi mainitun osalta on perusteluissa korostettu 
säännöksen soveltamisalan suppeutta. KKO:n käsityksen mukaan tästä huolimatta on olemassa 
vaara, että ehdotuksen 3 ja 4 kohtiin nojautuvien korvausvaatimusten ala saattaisi käytännössä 
muodostua laajemmaksi kuin on tarkoitettu. Jotta näihin säännöksiin perustuva oikeuskäytäntö ei 
muodostuisi liian laaja-alaiseksi tai epäyhtenäiseksi, korvausvastuun synnyttävää menettelyä olisi 
pyrittävä perusteluissa täsmentämään. 
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Esityksessä ei ole henkilövahinkotoimikunnan mietintöä seikkaperäisemmin perusteltu 
korvausvastuun synnyttävää menettelyä. 
 

Erityisesti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tehtyjen kunnian ja yksityiselämän loukkausten 
perusteella tuomittavien kärsimyskorvausten osalta pyrittäisiin esityksen mukaan toteuttamaan 
ensisijaisesti vahinkoa kärsineen hyvittämisen tavoitetta, eikä kärsimyksestä määrättävien 
korvausten korottaminen olisi perusteltua hyötymistarkoituksessa tehtyjen kunnian ja 
yksityiselämän loukkausten ehkäisemiseksi. KKO:kin katsoi lausunnossaan, että vahinkoa 
kärsineelle kärsimyksestä suoritettavan korvauksen määrään ei saisi vaikuttaa korottavasti se, 
millaisen korvaustason voidaan arvioida vastaavan vahingonaiheuttajalle mahdollisesti koitunutta 
taloudellista hyötyä ja sitä kautta vaikuttavan ennaltaehkäisevästi vahingonaiheuttajan vastaiseen 
käyttäytymiseen. Vahinkoa kärsineelle aiheutettu kärsimys ja vahingonaiheuttajalle mahdollisesti 
koitunut taloudellinen hyöty on syytä pitää erillään. KKO yhtyi siihen näkemykseen, että tulisi 
tarkemmin selvittää mahdollisuuksia laajentaa menettämisseuraamuksen käyttöalaa. 

 

3.7. Korvausten muuttaminen 
 

KKO piti lausunnossaan tarpeellisena esitykseenkin otettua säännöstä vahingonkorvauslain 5 
luvun 8 §:ää korvausten tarkistamisesta muuttuneiden olosuhteiden perusteella. Esityksen 
mukainen lain voimaantulosäännös tältä osin vastaa KKO:n käsitystä. 

 

4. Henkilövahinkoasian neuvottelukunta 
 

KKO totesi lausunnossaan, että korvauskäytäntöjen yhtenäisyyttä ja vahinkoa kärsineiden 
yhdenvertaisuuden toteutumista voidaan edistää sillä, että tuomioistuimilla ja muilla kor-
vausvaatimuksia käsittelevillä elimillä on käytössään säännöllisesti tuotettua ajantasaista 
tutkimustietoa aineettomista vahingoista suoritettavaksi määrättyjen korvausten tasoista. Tietojen 
saaminen yleisissä tuomioistuimissa noudatetusta korvauskäytännöstä on tällä hetkellä vaikeaa, 
koska tilastotietoja tuomituista vahingonkorvauksista ei kerätä. Oikeus-ja korvauskäytännön 
systemaattinen seuranta onkin tarpeellista. Tällaisen tutkimustiedon tuottamiseen olisi KKO:n 
mielestä käytettävissä muitakin tahoja kuin neuvottelukunta. 
 

Johtopäätösten tekeminen tämän kaltaisen tiedon pohjalta kuuluu puolestaan ensisijaisesti niille 
tuomioistuimille ja muille elimille, joissa korvauskysymyksiä koskevia ratkaisuja tehdään. 
Tuomioistuinten ja mamittujen elinten tehtävien ja aseman kannalta ajatus korvausten 
määräämistä koskevien yleisten suositusten uskomisesta erityisen ulkopuolisen elimen tehtäväksi 
onkin periaatteelliselta kannalta ongelmallinen. Kun neuvottelukunnan nimenomaisena tehtävänä 
olisi antaa yleisiä suosituksia lain soveltajaa varten, niiden tosiasiallinen merkitys voisi 
muodostua varsin merkittäväksi ja korvausharkintaa kaavamaistavaksi. 
Esityksen, samoin kuin sen pohjana olevan henkilövahinkotoimikunnan ehdotuksen mukaan 
tarkoituksena olisi, että neuvottelukunnan harkintavalta jäisi korvaustasojen määrittelyssä 
suppeaksi. Tätä on perusteluissa kuvattu siten, että neuvottelukunnan tehtäviin ei kuuluisi 
korvausmääräsuositusten muuttaminen neuvottelukunnan itsensä tekemien oikeuspoliittisten 
uudelleen arviointien perusteella. KKO:n ennakkopäätöksistä ilmenevä korvaustaso olisi siten 
pohjana neuvottelukunnan suosituksille. KKO:n käytännön kautta tapahtuva korvaustasojen 
ohjaaminen perustuu siihen, millaisia yksittäistapauksia KKO saa valituslupahakemusten kautta 
käsiteltäväkseen ja millä tavoin niiden katsotaan valituslu-paharkinnassa soveltuvan 
ennakkopäätösten pohjaksi. Kun korvaustasoa ohjaavan käytännön syntyminen näin ollen jää 
tosiasiassa esille tulevien tapausten varaan, neuvottelukunnalla olisi monelta osin vain 
harvakseltaan käytettävissä korvaustasoa koskevia "maamerkkejä". Näin ollen sen harkinta 
suosituksia annettaessa muodostuisi korvaustasojenkin osalta varsin laajaksi. Suositusten 
korvausharkintaa kaavamaistava vaikutus voisi myös kasvaa. 
 

Suosituksia antaessaan neuvottelukunta joutuisi käytännössä ottamaan kantaa myös siihen, mitkä 
henkilöön kohdistuvat vahingot ovat eri korvausaiheiden puitteissa korvattavia, sekä tekemään 
tältä pohjalta johtopäätöksiä oikeasta korvaustasosta. KKO:n mielestä on aihetta epäillä, ettei 
neuvottelukunnan harkintavalta muodostuisi käytännössä niin suppeaksi kuin esityksenkin 
perusteluissa annetaan ymmärtää. 
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Ehdotukseen henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan perustamisesta liittyi siten KKO:n mielestä 
periaatteellisia ongelmia. Toisaalta tarve yhtenäisten soveltamiskäytäntöjen aikaansaamiseen on 
suuri, ja henkilövahinkojen täsmällisempi luokitteleminen sekä niiden tyypillisiä korvaustasoja 
"haarukoivien" ohjeellisten suositusten aikaansaaminen voi helpottaa tätä merkittävästi. Tältä 
kannalta neuvottelukunnan asettamista voitiin KKO:n mielestä puoltaa, joskin oli korostettava, 
että sen tehtävä ei saisi muodostua tosiasiallisestikaan norminannon luonteiseksi eikä 
korvauskäytäntöä aiheettomasti kaavamaistavaksi. 
 

Se mitä KKO:n lausunnossa sanottiin toimikunnan kokoonpanosta, on otettu huomioon 
esityksessä. KKO esitti lausunnossaan myös kysymyksen, eikö kokoonpanossa olisi tarpeen olla 
myös lääketieteellistä asiantuntemusta. Viimeksi mainittua kysymystä on käsitelty esityksessä (s. 
71). 
 

Henkilövahinkoasian neuvottelukunnan perustamiseen ja tehtäviin liittyy eittämättä yleisten 
tuomioistuinten lainkäytön kannalta ongelmia, jotka voidaan johtaa jo tuomioistuinten 
perustuslaillisesta asemasta. Lakivaliokunta voisikin mietinnössään painottaa selkeästi 
neuvottelukunnan suhdetta yleisiin tuomioistuimiin: neuvottelukunta olisi nimenomaisesti vain 
suosituksia - ei normeja - antava elin. Tämä on tärkeää siitä syystä, ettei syntyisi vähäisintäkään 
aihetta sellaiselle epäilylle, että neuvottelukunnalla pyritään horjuttamaan tuomioistuinten 
itsenäistä päätösvaltaa. 

 

5. Yhteenveto 
 

Esityksen mukaiset säännösehdotukset ovat monissa suhteissa selkeitä parannuksia nykytilaan ja 
niitä voidaan siten puoltaa. Tämä oli myös KKO:n lausunnossaan omaksuma kanta. Ehdotetut 
säännökset ovat tyypillisesti sellaisia, joiden soveltamiseen liittyy harkinnanvaraisuutta. Tämän 
kaltaisessa aineellisoikeudellisessa säännöstössä harkinnanvaraisuutta ei voida - eikä ole 
aihettakaan - välttää. 
 

Esityksessä on pääosin otettu huomioon ne huomautukset, jotka KKO esitti lausunnossaan. Niiden 
muutosten osalta, jotka esitykseen on tehty verrattuna henkilövahinkotoimikunnan mietintöön, ei 
minulla ole huomauttamista. 
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KKO:n mielestä myös ehdotusta henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan perustamisesta voidaan 
puoltaa korvauskäytäntöjen yhtenäisyyden edistämisen kannalta, joskin siihen liittyy edellä 
mainittuja osiossa 4 käsiteltyjä periaatteellisia ongelmia. 



2.2.2004 

 

Turun hovioikeus 
hovioikeudenlaamanni Heikki Impivaara 
 
 
 

Henkilövahingon korvaamista koskevat muutosehdotukset HE 167/2003 vp 

1. Yleistä 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan vahingonkorvauslain (VahL) 5 luvun 1 §:ää muutettavaksi siten, että nyt 
olemassa olevien VahL:n mukaan korvattaviin vahinkolajeihin lisätään omaksi korvausla-jikseen 
kärsimyksen korvaaminen. Tämä on omiaan vain sekoittamaan selkeää ja vakiintunutta systematiikkaa. 
Voimassaolevan lain mukaan korvataan henkilövahinko, esinevahinko ja ns. puhdas varallisuusvahinko. 
Mitään tarvetta näiden rinnalle nostaa omaksi hyvitettävien vahinkojen kategoriaksi kärsimystä ei ole. 
Asiahan on niin, että kärsimyksen korvaaminen on henkilövahingon korvaamista. 
 

Esityksessä on eräitä säännösehdotuksia, jotka parantavat muulle kuin välittömästi vahingon kärsineelle 
tästä henkilövahingosta vahingon kärsineiden asemaa. Näitä säännöksiä ovat esityksen pykälät 2d ja 4b. 
Muulle kuin välittömän vahingon kärsineelle kolmannelle henkilölle syntyneiden vahinkojen 
korvattavuuden alaa olisi syytä laajentaa ehdotetusta. Esimerkiksi törkeää ruumiillista koskemattomuutta 
loukkaavasta rikoksesta teon uhrin erityisen läheiselle henkilölle koitunut kärsimys tulisi saattaa 
korvausvastuun piiriin. Nyt näin ei ole eikä myöskään esityksen toteutuessa tule olemaan. 

2. Eräitä yksityiskohtia 

Ehdotettu 5 luvun 1 § 

Tästä on huomautettu edellisessä kohdassa. 

Ehdotettu 5 luvun 2 § 

Jos kärsimystä ei edellä esitetyn mukaisesti säädetä omaksi korvauslajikseen, pykälään on lisättävä 
maininta kärsimyksen korvaamisesta. 
 

Kannatettava uudistus on se, että tilapäisestä haitasta voidaan vastedes tuomita maksettavaksi korvausta. 
 
Ehdotettu 5 luvun 2c § 
 

Ehdotetussa pykälässä on lueteltu perusteet, joiden nojalla korvaus tilapäisestä ja pysyvästä haitasta 
määrätään. Hallituksen esityksen s. 41 todetaan, että korvausta tuomittaessa voidaan ottaa huomioon 
muitakin kuin ehdotetussa lakitekstissä mainittuja seikkoja. Kun tämä on tarkoitus, hyvän lain-
säädäntötekniikan mukaista on, että sanottu asia ilmenee suoraan itse lakitekstistä. 
 
Ehdotettu 5 luvun 2d § 
 

Pykäläehdotuksen mukaan henkilövahingon kärsineen erityisen läheisellä henkilöllä on oikeus korvaukseen 
kuluista ja ansionmenetyksestä, jotka hänelle on aiheutunut henkilövahingon kärsineen hoitamisesta. Sama 
koskee - eräin edellytyksin - muiden läheiselle syntyneiden kulujen korvaamis- 
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ta. Ehdotus koskee henkilövahingon kärsineen akuutin hoitovaiheen aikana läheiselle syntyneitä po. kuluja. 
Läheinen olisi oikeutettu ehdotuksen mukaan vaatimaan nämä kustannuksensa suoraan 
vahingonaiheuttajalta. Esityksen perusteluissa todetaan, että akuutin hoitovaiheen jälkeen läheiselle 
syntyneistä nyt kysymyksessä olevista kuluista läheinen ei voisi vaatia korvausta vahingosta vastuussa 
olevalta. 
 

Näiden kustannusten osalta korvausoikeus olisi henkilövahingon välittömästi kärsineellä. Jos hän saa 
perittyä vahingonaiheuttajalta korvauksia näistä menoista, välittömän henkilövahingon kärsijä olisi 
esityksen mukaan vastuussa läheiselleen näistä kuluista muun muassa perusteettoman edun saamista 
säätelevien periaatteiden nojalla. Esitys on keinotekoinen. Akuutinkin hoitovaiheen jälkeen läheiselle 
syntyneet pykälässä tarkoitetut kulut ovat koituneet suoraan hänelle itselleen, ei välittömän henkilövahingon 
kärsineelle. Näin ollen ei ole perusteltua tehdä edellä tarkoitettua eroa. Syy-yhteyttä koskevat periaatteet 
leikkaavat liian etäiset läheisen hoito- ja muut menot korvattavuuden ulkopuolelle. Turhan monimutkaista 
on lisäksi se, että akuutin hoitovaiheen jälkeen läheiselle koituneista kuluista välittömän vahingon kärsijän 
on ensin vaadittava korvausta vahingon aiheuttajalta ja läheisen on sen jälkeen vaadittava suoranaisen 
henkilövahingon kärsijältä korvauksesta vastuussa olevan tälle ehkä maksamia eriä. 
 

Ehdotettu 5 luvun 4 § 
 

Kannatettava on se muutosehdotus, että myös surmansa saaneen elatuksen varassa tosiasiallisesti ollut 
henkilö voi saada korvausta elatuksen menetyksestä. 
 
Ehdotettu 5 luvun 6 § 
 

Esityksen mukaan kärsimyskorvauksen käyttöalaa laajennettaisiin. Esitys on kannatettava. 
 

Pykälän 2 momentissa on säännökset korvauksen määrää harkittaessa huomioon otettavista seikoista. 
Hallituksen esityksen perusteluissa s. 62 todetaan, että 2 momentissa oleva luetteloa ei ole tyhjentävä, vaan 
muitakin seikkoja voitaisiin ottaa huomioon tuomittaessa korvausta kärsimyksestä. Tämä tulee ilmaista itse 
säädöstekstissä. 
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ASIA: Lausunto hallituksen esityksestä HE 167/2003 vp laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

 
 

Pyydettynä kannanottona asiakohdassa mainitusta hallituksen esityksestä 
käräjäoikeus esittää kunnioittaen seuraavan. 

 

Yleistä Käräjäoikeus keskittyy lausunnossaan arvioimaan lakiehdotusten merkitys- 
tä erityisesti käräjäoikeuksien tuomitsemistoiminnan kannalta. Vahingon-
korvauslainsäädäntö on käräjäoikeudessa päivittäin sovellettavaa oikeutta, 
suorastaan tuomitsemistoiminnan ydinaluetta. Vahingonkorvausvaatimukset, 
erityisesti henkilövahingoista aiheutuvat, käsitellään useimmiten rikosasian 
yhteydessä ns. adheesioperiaatteen mukaisesti. Tällöin säännösten selkeys on 
ensiarvoisen tärkeää jo sen vuoksi, että ratkaisut joudutaan usein tekemään 
kiireessä, sillä rikosasiassa tuomio tavallisesti julistetaan heti pääkäsittelyn 
jälkeen eikä korvauskysymykselle liitännäisvaatimuksena aina ole uhrattavissa 
enemmälti aikaa. Lisäksi rikosten uhreilla ei useinkaan ole avustajaa, joten 
tuomioistuimen on ohjattava heidän vaatimuksensa lain tarkoittamiin 
vahinkolajeihin. Edelleen on huomattava, että päätöksentekoon osallistuvilla 
lautamiehillä on käytännössä merkittävä osuus erityisesti 
vahingonkorvausratkaisun muotoutumisessa ja nämä kysymykset myös 
kiinnostavat heitä. Säännösten tulee olla niin selkeitä ja perustua yleisesti 
hyväksyttäviin käsityksiin, että puheenjohtaja kykenee selostamaan lautamiehille 
sovellettavat periaatteet ja ohjaamaan päätösneuvottelun oikeudenmukaiseen 
lopputulokseen. 
 

Esityksen perustavoitteena ilmoitetaan olevan selkeyttää ja täsmentää henkilöön 
kohdistuvien vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä ja siten parantaa sekä 
vahinkoa kärsineiden että korvausvelvollisten asemaa. Käräjäoikeus yhtyy tähän 
tavoitteeseen. Käräjäoikeus pitää ehdotuksia yleisesti ottaen onnistuneina. 
Seuraavassa otetaan esiin muutamia erilliskysymyksiä. 
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Vahingonkorvauslain 5 luvun rakenne 
 
Vahingonkorvauslain 5 lukuun on jo aikaisemmin lisätty 4 ja 5 §:n väliin 4 a §. 
Nyt lisättäisiin vielä 2 ja 3 §:n väliin 2 a, 2 b, 2 c ja 2 d § sekä 4 a § ja 5 §:n 
väliin 4 b §, minkä ohessa 6 §:n jälkeen tulisivat uudet 7 ja 8 §. Näin luvussa 
olisi todellisuudessa 14 pykälää, vaikka viimeinen pykälänumero olisi 8. 
Tällainen rakenne heikentää lain luettavuutta, mikä on sitä valitettavampaa kun 
on kysymys ydinlainsäädännöstä ja sellaisesta säännöstöstä, josta 
maallikoidenkin tulisi saada havainnollinen kuva. Valittu ratkaisu perustunee 
siihen, että nyt ei muuteta esinevahinkoa koskevaa 5 §:ää eikä myöskään 
surmansa saaneen läheisen oikeutta saada korvausta kuolemantapauksen 
aiheuttamasta kärsimyksestä koskevaa 4 a §:ää, muutoin kuin kumoamalla siitä 
nykyinen 2 momentti. Käräjäoikeus on jo henkilövahin-kotoimikunnan 
mietinnöstä aikanaan antamassaan lausunnossa esittänyt luettavuuden 
parantamiseksi harkittavaksi sellaista mahdollisuutta, että koko luku 
muutettaisiin ja pykälät numeroitaisiin juoksevasti. Ehdotuksella ei kuitenkaan 
ole ollut vaikutusta. Kieltämättä sen toteuttaminen tässä vaiheessa vaikeuttaisi 
hallituksen esityksen perusteluiden vertaamista lopulliseen lakiin. Jos näin 
kuitenkin tehtäisiin, olisi perusteltua samalla sijoittaa ehdotettu 4 b § ennen 
nykyistä 4 a §:ää. Tämä sijoitus olisi luontevampi, koska 4 b §:ssä on kysymys 
suoranaisista kustannuksista, jollaisia muissakin säännöksissä käsitellään ennen 
aineettoman vahingon korvaamista. Kenties voitaisiin myös ajatella, että 
esinevahinkoa koskeva 5 §, joka nyt jää henkilövahinkoa koskevien pykälien 
väliin, siirrettäisiin luvun viimeiseksi pykäläksi. 

 
5 luvun 2 § Säännöksessä eritellään henkilövahingon lajit. Käräjäoikeus pitää sään- 

nösehdotusta selkeänä ja onnistuneena erityisesti tilapäisen ja pysyvän haitan 
erottelun osalta. Nykyistä sääntelyä on rasittanut se, että omaksuttu 
mahdollisuus tuomita korvausta "kipuun ja särkyyn verrattavasta kärsimyk-
sestä" ei ole ilmennyt laista. 

 
5 luvun 2 c § Pykälän 1 momentissa säädetään kivun ja säryn sekä muun tilapäisen hai- 

tan korvaamisesta. Tämä on käytännössä kaikkein yleisimmin esiin tuleva 
korvauslaji, joka käräjäoikeuksissa esiintyy melkein aina pahoinpitelyri- 
koksen yhteydessä. Ehdotuksen mukaan korvausta määrättäessä ei saisi ot- 
taa huomioon vahinkoon johtaneen teon moitittavuutta, vaikka niin on oi- 
keuskäytännössä toisinaan tehty, mutta toisaalta vakavasta henkilökohtai- 
sen koskemattomuuden loukkauksesta olisi 6 §:n nojalla mahdollisuus saa- 
da lisäkorvausta kärsimyskorvauksen nimikkeellä. Valtaosa niistä tapauk- 
sista, joissa nykyään tuomitaan korvausta kivusta ja särystä tahallisen ri- 
koksen perusteella, jäisi kuitenkin 6 §:n soveltamisalan ulkopuolelle. Se 
kannanotto, että korvaus määrätään vahingon eikä siihen johtaneen teon pe- 
rusteella, on perusteltu, mutta moitearvostelun huomioimatta jättämistä tu- 
lisi eri yhteyksissä korostaa, jotta se ei jäisi oikeuskäytännössä huomaamat- 
ta. Jos moitittavuutta ei enää lainkaan otettaisi huomioon, tulisi tahallisten 
rikosten yhteydessä tuomittavien kipu- ja särkykorvausten oikeastaan las- 
o kea, vaikka toisaalta on paineita korottaa korvaustasoa. 

 

5 luvun 2 d § Pykälässä säädettäisiin henkilövahingon kärsineen läheisten oikeudesta 
saada korvausta heille uhrin hoitamisesta ns. akuuttivaiheen aikana aiheu-
tuneista kuluista ja ansionmenetyksestä. Tämäkin korvausvaatimus tulisi 
varmaan useimmiten esitettäväksi rikosprosessin yhteydessä. Tästä saattaa 
aiheutua tiettyjä prosessuaalisia ongelmia. Tähän astihan omaiset ovat käyt 
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täneet puhevaltaa oikeudenkäynnissä vain silloin, jos uhri on kuollut. Sellaista 
henkilövahingon kärsineen läheistä, joka katsoo itsellään olevan oikeus 2 d §:n 
mukaiseen korvaukseen, olisi oikeudenkäynnissä käsiteltävä asianomistajana. 
Jotta korvausvaatimus tulisi tuomioistuimen tietoon, tulisi tällaisia henkilöitä 
kuulla esitutkinnassa. Näin tuomioistuin voisi varata asianomaisille tilaisuuden 
esittää korvausvaatimuksensa. Jos läheisiä ei ennen pääkäsittelyä kuulla 
korvausvaatimuksista esitutkinnassa tai tuomioistuimen toimesta, saattaa 
vaatimusten käsitteleminen syyteasian yhteydessä estyä sen johdosta, että se 
vaarantaa pääkäsittelyn keskityksen. 

 
5 luvun 3 § Pykälä koskee hautauskulujen korvaamista. Perustelujen mukaan tarkoitus 

on vain kirjata nykyinen oikeustila lakiin. Esityksen mukaan korvaus hau-
taamisen yleiskustannuksista olisi yleensä tuomittava kuolinpesälle. Käy-
tännössä korvausta (rikosasian yhteydessä) kuitenkin tavallisesti vaatii se 
omainen, jonka hoidossa pesä on, useimmiten leski tai vanhemmat. Kuo-
linpesälle tuomitsemista vierastetaan, koska kuolinpesän asema oikeussub-
jektina on epäselvä. Olisikin harkittava, voitaisiinko korvaus aina määrätä 
maksettavaksi sitä vaativalle, jolloin korvauksen huomioon ottaminen pe-
sänselvityksessä jäisi kuolinpesän sisäiseksi asiaksi. Rikosasiassa asian-
omistajan syyteoikeutta käyttävät oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 
1 luvun 17 §:ssä mainitut omaiset (leski ja lapset, tai ellei näitä ole, vanhemmat 
ja sisarukset). Nämä omaiset esittävät korvausvaatimukset omissa nimissään 
eikä "kuolinpesää" erikseen kuulla. Toisaalta säännöksen sanamuotoa ei 
ehdoteta muutettavaksi, jolloin korvauksen tuomitsemistapa voi edelleen 
muotoutua oikeuskäytännössä. 
 
Ehdotuksen mukaan pykälään lisättäisiin toinen lause, jonka mukaan tietyillä 
surmansa saaneen läheisillä olisi oikeus korvaukseen heille aiheutuneista 
hautaamiseen liittyvistä kustannuksista. Säännös merkitsee tosiasiallista 
laajennusta korvausvelvollisuutteen, vaikka tämän tyyppisiä korvauksia on 
nykyisessä oikeudenkäytössäkin johonkin määrään saakka tuomittu. 
Käräjäoikeuden asia ei ole ottaa kantaa siihen, onko tällainen laajennus pe-
rusteltu. Tulkintavaikeuksia saattaa kuitenkin aiheutua esimerkiksi suru-
vaatteiden osalta. Tapojen vapauduttua ei yleensä ole enää välttämätöntä 
hankkia sellaisia suruvaatteita, joita ei voisi käyttää muissa juhlatilaisuuksissa. 
Ehdotuksen perustelujen mukaan korvattavien suruvaatteiden jäljellä oleva 
käyttöarvo olisi vähennettävä. Tämän arvioiminen on kovin harkinnanvaraista. 
Myös tämän säännöksen tarkoittamissa tilanteissa tulisi huolehtia siitä, että 
korvausvaatimukset tulisivat kartoitetuiksi jo esitutkinnassa. 

 

5 luvun 4 § Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaikilla surmatun elatuksen 
varassa tosiasiallisesti olleilla henkilöillä olisi oikeus korvaukseen. Kun 
korvauksesta voisi päästä osalliseksi henkilö, johon nähden surmansa saanut ei 
lain nojalla olisi elatusvelvollinen, korvaukseen oikeutettujen piiri ja 
korvauksen laskentaperusteet jäävät jossain määrin epämääräisiksi. Esi-
merkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa lain mukaan elatusvelvollinen vanhempi 
laiminlyö elatusvelvollisuutensa lasta kohtaan, minkä johdosta toisen 
vanhemman elämänkumppani tosiasiassa elättää lasta, saattaa jäädä 
epäselväksi, miten elatusvelvollisen elatusvastuu otetaan huomioon määrät-
täessä korvausta tosiasiallisen elättäjän kuoltua. Ehdotuksen perusteluissa ei 
ole otettu myöskään kantaa siihen, mikä vaikutus korvausvelvollisuuteen olisi 
sillä, että tällaisella tosiasiallisella elättäjällä olisi ollut mahdollisuus lopettaa 
elatuksensa milloin tahansa. Se että arvioinnissa lähdettäisiin siitä, että elatus 
"automaattisesti" olisi samanlaista ja yhtä pysyvää kuin elatus 
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velvollisen ollessa kysymyksessä, ei ole nykyoloissa itsestään selvää. 
Myönnettävä kuitenkin on, että ongelmia aiheuttavat tapaukset ovat harvi-
naisia. 

 
5 luvun 4 b § Lainkohdassa on kysymys surmansa saaneen läheiselle kuolemantapauksen 

seurauksena aiheutuneen henkilövahingon perusteella suoritettavista kor-
vauksista. Perustelujen mukaan edellytyksenä olisi lääketieteellisesti todet-
tavissa oleva terveydentilan häiriö, joka aiheuttaisi taloudellisia menetyksiä. 
Säännös lienee tarpeellinen, vaikka onkin omiaan mutkistamaan korva-
usjärjestelmää. Tässäkin tilanteessa asianomaisen kuuleminen syyteasian 
yhteydessä saattaa joskus tuottaa ongelmia niin kuin muissakin tilanteissa, 
joissa korvausoikeus suodaan harkinnanvaraiselle henkilöpiirille. Säännöstä 
sovellettaessa saattaa lisäksi olla vaikea mieltää, että korvaus voi törkeän 
huolimattomuuden perusteella tulla tuomittavaksi, vaikka tekoa ei rikosoi-
keudellisesti katsottaisi törkeäksi. Ongelma on tosin olemassa jo nykyisen 4 a 
§:n kohdalla. 
 
Säännöksen suhde jo nykyisessä laissa olevaan 4 a §:ään on ongelmallinen. 
Perusteluissa korostetaan, että 4 b §:ssä luotu korvausmahdollisuus on otettava 
huomioon 4 a §:ää sovellettaessa, mutta silti on pelättävissä, että korvaukset 
muodostuvat osin päällekkäisiksi. Tältäkin kannalta olisi parempi, että 
henkilövahingosta johtuvia kuluja koskeva säännös (4 b §) olisi laissa ennen 
kärsimystä koskevaa säännöstä (4 a §). Näin olisi helpompi mieltää, ettei 
kuluja enää oteta huomioon kärsimystä arvioitaessa. 

 
5 luvun 6 § Pykälässä laajennettaisiin henkilöön kohdistuvan loukkauksen uhrin oike- 

utta korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä ja kirjattaisiin 
lakiin oikeuskäytännössä hyväksyttyjä korvausperusteita. Laajennusta mer-
kitsee pykälän 1 momentin 3 kohdan säännös, jonka mukaan oikeus saada 
korvausta kärsimyksestä olisi myös sillä, jonka henkilökohtaista koskemat-
tomuutta on tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta loukattu. Tässäkään ta-
pauksessa teon ei välttämättä tarvitsisi rikosoikeudellisesti täyttää törkeän 
tekomuodon edellytyksiä, mikä aiheuttaa rajanveto-ongelmia. On kuitenkin 
perusteltua, että esimerkiksi törkeän pahoinpitelyn uhrille tulisi oikeus saada 
korvausta kivun ja säryn lisäksi myös kärsimyksestä. Tällöin päästäisiin 
keinotekoisesta ja lain sanamuotoon perustumattomasta käytännöstä tuomita 
kivusta ja särystä tuomittavan korvauksen yhteydessä korvausta kipuun ja 
särkyyn rinnastettavasta kärsimyksestä. 

 
5 luvun 8 § Lainkohdassa ehdotetaan tehtäväksi mahdolliseksi korvausten tarkistami- 

nen muuttuneiden olosuhteiden perusteella. Säännös on tarpeellinen. 
 
Pykälän mukaan kertakorvausta ei voida alentaa kysymyksessä olevan 
säännöksen nojalla. Perusteluissa todetaan, että sopimukseen perustuvan 
kertakorvauksen alentaminen voi kuitenkin tulla kysymykseen muulla pe-
rusteella esimerkiksi oikeustoimilain 36 §:n nojalla. Perusteluista ei selkeästi 
ilmene, minkä vuoksi kertakorvauksen alentamista muuttuneiden olosuhteiden 
vuoksi pykälän perusteella ei ole haluttu tehdä mahdolliseksi. Esimerkiksi 
nuorelle henkilölle pysyvästä haitasta määrätty korvaus saattaa lääketieteen 
kehityksen seurauksena osoittautua tosiasiassa ylimitoitetuksi. Jos tällaisesta 
korvauksesta tehtyä sopimusta voidaan sovitella korvausmäärää alentaen, 
tuntuisi luontevalta, että olosuhteiden olennaisesti muututtua myös tuomiolla 
vahvistettua korvausta voitaisiin alentaa. Muussa tapauksessa vahingon 
kärsinyt saattaa joissain tapauksissa päästä korvausvelvollisen kustannuksella 
selvästi parempaan asemaan kuin mitä korvausta 
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määrättäessä on voitu tarkoittaa. Korvauksensaajan palautusvastuuta ajatellen 
tulisi kuitenkin ottaa huomioon se, ettei palautusvelvollisuus muodostuisi 
kohtuuttomaksi. 

 
Laki henkilövahinkoasian neuvottelukunnasta 

 

Lakiehdotuksen mukaan perustettaisiin erityinen henkilövahinkoasian neu-
vottelukunta seuraamaan oikeus- ja korvauskäytäntöä sekä antamaan suosi-
tuksia henkilövahingosta johtuvan aineettoman vahingon korvaamisesta. Tähän 
asti tuomioistuimissa on korvauksia määrättäessä otettu lähtökohdaksi 
liikennevahinkolautakunnan normeista ja ohjeista ilmenevät suositukset, joista 
tosin on poikettu tapauksen laadun mukaan ja ottaen myös huomioon 
syyksiluettavuuden aste. Ehdotetun neuvottelukunnan suosituksista olisi 
tuomioistuimille varmasti suuri apu, erityisesti määrättäessä korvauksia 
kärsimyksestä, sillä niistä liikennevahinkolautakunta ei ole antanut ohjeita. 
Epäselväksi jää, mikä merkitys liikennevahinkolautakunnan suosituksilla olisi 
henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan perustamisen jälkeen. 
Tuomitsemistoiminnan kannalta olisi perusteltua, että tuomioistuimen ei enää 
tämän jälkeen tarvitsisi henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten 
rinnalla tukeutua muihin normeihin esimerkiksi liikennevahinkolautakunnan 
ohjeisiin. 

 

Rikosvahinkolaki ja vahingonkorvauslain suhde 
 
Esityksen perustelujen mukaan rikosvahinkolaki tultaisiin uudistamaan ennen 
nyt ehdotettujen muutosten voimaantuloa. Tämä onkin perusteltua. Nykyinen 
tilanne, jossa valtiokonttori ei ole sidottu tuomioistuimen ratkaisuun 
silloinkaan, kun korvaus ei perustu myöntämiseen vaan on ratkaistu 
täysimittaisessa tuomioistuinkäsittelyssä, on varsin ongelmallinen. Uudis-
tustyön yhteydessä voitaisiin myös harkita, tarvitaanko enää erillistä rikos-
vahinkolautakuntaa vai voitaisiinko sen tehtävät antaa perustettavalle hen-
kilövahinkoasiain neuvottelukunnalle. Tällä tavoin saatettaisiin kyetä yh-
dentämään tuomioistuinten ja valtiokonttorin korvauskäytäntöä. 
 
 
 
 

Määräaikainen laamanni   Markku Räty 
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VALTIOKONTTO
RI 12.2.2004 
 
 
 

EDUSKUNTA 
Lakivaliokunta 
HE 167/2003 
 
 
 
 
 

Valtiokonttorin lausunto HE:stä laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 

 
 
 
 

Valtiokonttorin Vakuutustoimiala hoitaa eri lakeihin perustuvia korvausasioita, joissa 
osassa korvaussäännösten taustalla vaikuttavat vahingonkorvauslain säännökset ja 
periaatteet. Valtiokonttori korvaa mm. rikoksen uhreille rikoksella aiheutetut vahingot 
rikosvahinkolain (935/1973) nojalla sekä valtion ajoneuvojen aiheuttamat 
liikennevahingot liikennevakuutuslain nojalla. Viimeksi mainittujen vahinkojen 
vähäisen (n. 700 kpl/v) lukumäärän vuoksi ja koska liikennevakuutuslain kannalta 
esitystä kommentoitaneen vakuutusyhtiöiden taholta, Valtiokonttorin lausunto 
kohdistuu vahingonkorvauslain muuttamista koskevaan esitykseen lähinnä 
rikosvahinkolain näkökulmasta. 
 
Rikosvahinkolain nojalla suoritetut korvaukset perustuvat pitkälti niihin korvauksiin, 
jotka tuomioistuin on vahingonkorvauslain perusteella velvoittanut rikoksen tekijän 
korvaamaan rikoksen uhrille. Vahingonkorvauslain 5 luvun sisällöllä on siten 
oleellinen merkitys valtion varoista rikoksen uhreille maksettaviin korvauksiin ja 
vahingonkorvauslain säännösten muuttuminen edellyttää myös useiden 
rikosvahinkolain säännösten muuttamista, vaikka rikosvahinkolain muutoksia ei ole 
ehdotettu tässä yhteydessä. Rikosvahinkolakiin muutokset pyrittäneen valmistelmaan 
ko. lain kokonaisuudistuksen yhteydessä, minkä korvaustoiminnan toimivuuden 
kannalta arvioiden pitäisi tulla voimaan mahdollisimman samanaikaisesti 
vahingonkorvauslain muutosten kanssa. 
Valtiokonttori on kiinnittänyt huomiota myös esitetyistä muutosehdotuksista 
rikosvahinkojen korvausjärjestelmän kautta valtiolle aiheutuviin kustannuksiin. 

 
 
Lukuja rikosvahinkolain mukaisesta korvaustoiminnasta 

Valtiokonttorille tehtyjen rikosvahinkolain mukaisten korvaushakemusten määrä 
vuonna 2000 oli 4759 ja maksettuja korvauksia 5,1 M€, vuonna 2003 hakemuksia 
5543 kappaletta ja maksettuja korvauksia oli 8,2 M€. 
 
 
Valtaosa korvauksista suoritetaan niin sanotuista aineettomista vahingoista. 
Esimerkiksi vuonna 2003 suoritettiin korvauksia kivusta ja särystä, kipuun ja särkyyn 
verrattavasta kärsimyksestä, pysyvästä viasta ja haitasta, pysyvästä kosmeettisesta 
haitasta, henkisestä kärsimyksestä ja läheiselle aiheutuneesta 

Va 11 iokOn ttOri S ÖRNÄISTEN RANTATIE 13. PL 14,00531 H ELSINKI, PUH. (09) 77 251, F AX (09) 772 5208 
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kärsimyksestä yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa eli noin 75 prosenttia kaikista 
rikosvahinkokorvauksista. 

 
 
 

Yleistä     Hallituksen esityksessä vahingonkorvauslain 5 luvun uudistamisen tavoitteena on saada 
aikaan henkilöön kohdistuvien vahinkojen korvaamista koskeva selkeä ja 
johdonmukainen sääntely. Tavoitteena on erityisesti vahinkoa kärsineiden 
yhdenvertaisen kohtelun edistäminen, sääntelyn ymmärrettävyyden parantaminen 
korvauksen määräämiseen vaikuttavista perusteista sekä erityisesti vakavien 
väkivaltarikosten uhrien ja näiden läheisten korvaus-oikeudellisen aseman 
selkeyttäminen ja parantaminen. 
 
Valtiokonttori pitää asetettuja tavoitteita samoin kuin valittuja toteuttamistapojakin 
pääosin perusteltuina ja kannatettavina. Säännösten kirjoittaminen aikaisempaa 
yksityiskohtaisemmiksi ja täsmällisemmiksi voi vähentää tarpeettomien valitusten 
tekemistä ja siten alentaa asioiden käsittelystä aiheutuvia kokonaiskustannuksia. 

 
 
Tarpeelliset sairaanhoitokustannukset ja muut tarpeelliset kulut 

Perustelujen mukaan lähtökohtana olisi edelleen täyden korvauksen periaate, esitys 
noudattaa pääosin vahinkonkorvauslain mukaista korvauskäytäntöä. Tarpeellisten 
tutkimus- ja hoitokulujen lisäksi korvattaviksi mainitaan voivan tulla terveyden 
palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä, kuten lääkinnällisestä 
kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset ja hoitoon tai tutkimukseen hakeutumisesta 
aiheutuvat matkakustannukset. Lisäksi korvattavaksi voivat tulla myös muut 
tarpeelliset henkilövahingosta aiheutuneet kulut: liikkumiseen tarpeelliset apuvälineet 
kuten auton hallintalaitteet, tavanomaiset kodinkoneet suoriutumisen auttamiseksi, 
opiskelua helpottavat apuvälineet ja asunnon muutostöistä aiheutuneet kustannnukset. 
Tältä osin Valtiokonttorin rikosvahinkolakiin perustuva korvauslinja on käytännössä 
ollut jonkin verran kapeampi. Korvauslajiin liittyy kysymyksiä, jotka Valtiokonttorin 
mielestä tulevat rikosvahinkolain uudistuskäsittelyssä vaatimaan erityisiä kannanottoja 
sen selkeäksi ratkaisemiseksi, mihin rikosvahinkojen korvaaminen valtion varoista 
kohdistetaan. 

 
 
Kipu ja särky ja/tilapäinen haitta; pysyvä haitta 

Lain 2 §:n 3 kohdassa henkilövahingon kärsineelle ehdotetaan suoritettavaksi 
korvausta kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta. Näiden sekä pysyvän 
haitan korvauksen määräämisen perusteista säädetään 2 c §:ssä Saman 
henkilövahingon perusteella ei esityksen mukaan tule määrätä erikseen korvausta 
kivusta ja särystä ja toisaalta korvausta muusta tilapäisestä haitasta, vaan näistä 
määrättäisiin kokonaisarvioon perustuen yksi korvaus. Tilapäinen haitta korvattaisiin 
vahinkoa kärsineelle siihen saakka, jolloin hänen terveyden tilansa on vahingon 
jälkeen palanut ennalleen tai muutoin vakiintunut. Jälkimmäisessä tapauksessa hänelle 
määrättäisiin korvaus pysyvästä haitasta ( 2 §:n 4 kohta). 
 
Tältä osin tulisi pyrkiä varmistumaan siitä, että kivusta ja särystä ja tilapäisestä haitasta 
käytännössäkin määrätään vain yksi kokonaiskorvaus. On ennakoitavissa, että 
korvauksia käytännössä tullaan hakemaan kummastakin korvauslajista erikseen. 
Valtiokonttori pitää esitystä haittakorvauksen jakamisesta tilapäiseen ja pysyvään 
perusteltuna ja johdonmukaisena. 

Alle 18 vuotiaana työkykynsä pysyvästi menettäneen ansionmenetyskorvaus 
Valtiokonttorin käsityksen mukaan lakiesityksen 2 b §:ssä ehdotettu menettely 
parantaa nuorena vammautuneelle henkilölle maksettavan korvauksen ennalta-
arvattavuutta säilyttäen kuitenkin tarvittaessa mahdollisuuden yksilölliseenkin 
korvauksen määrittelyyn. 

 
 

Korvaussuojan tai korvaukseen saamiseen oikeutettujen piirin laajentuminen 
Korvausoikeuden laajentumista merkitseviä säännöksiä ovat -henkilövahingon 
kärsineen läheisen oikeus saada korvaus vahinkoa kärsineen hoitamisesta ja muista 
vahingosta johtuvista toimenpiteistä aiheutuneista taloudellisista menetyksistä (2d §), 
- surmansa saaneen elatuksen varassa tosiasiallisesti olleen henkilön oikeus saada 
korvausta elatuksen menetyksestä (4 §), 
- tahallisen tai törkeän huolimattoman teon seurauksena surmansa saaneen henkilön 
läheisen oikeus saada korvaus hänelle kuolemantapauksen seurauksena aiheutuneesta 
henkilövahingosta johtuvista taloudellisista menetyksistä (4b §) , sekä 
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- sellaisen henkilön oikeus saada korvausta aiheutuneesta kärsimyksestä, jonka 
henkilökohtaista koskemattomuutta on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 
vakavasti loukattu (6 § 3 kohta). 
 
Surmansa saaneen läheisille ei nykyisin makseta korvauksia kuolemantapauksen 
heille itselleen aiheuttamista henkilövahingoista, joten tältä osin kyseessä on uusi 
korvauslaji. Koska ainakin tahallisen rikoksen seurauksena aiheutuvat 
kuolemantapaukset säännönmukaisesti näyttävät aiheuttavan surmansa saaneen 
läheisille jonkinasteista työkyvyttömyyttä sekä tarpeen käyttää sairaanhoitopalveluita, 
voidaan olettaa lakiesityksen 4b §:n mukaisia korvausvaatimuksia liittyvän 
useidenkin läheisten osalta lähes jokaiseen korvattavaan kuolemantapaukseen. 
 
Valtiokonttori pitää 2d ja 4b §:n säännöksiä vahingonkärsineen sekä surmansa 
saaneen läheisen asemaa parantavina ja perusteltuina. Valtiokonttori kiinnittää 
kuitenkin huomiota siihen, että säännökset lisäävät, erityisesti niihin liittyvän 
ansionmenetyksen korvaamisen johdosta, korvausvelvollisen maksutaakkaa 
mahdollisesti varsin merkittävästikin, jolloin tosiasialliseksi korvauksen maksajaksi 
tulee säännönmukaisesti jokin organisaatio kuten vakuutuslaitos tai valtio. Koska 
mainitunlaisten tarkkaan säänneltyjen korvausten hoitaminen on korvaustoiminnassa 
varsin työlästä, tulee tämä aiheuttamaan kasvavien korvausmenojen lisäksi 
lisääntyviä korvauksenhoitokuluja. 

 
 
Surmansa saaneen läheiselle maksettavan kärsimyskorvauksen suhde 4b §:n henkilövahingon 
korvaukseen. 

Vahingonkorvauslain 4a §:ää säädettäessä todettiin, että kärsimyskorvauksella 
läheinen voisi esimerkiksi kattaa asiantuntija-avusta aiheutuvia kustannuksia sekä 
rahoittaa ylimääräistä poissaoloa.   Kärsimyskorvaus on siis alun perin tarkoitettu 
pääosin samaan tarkoitukseen kuin nyt 4b §:ssä ehdotettu korvaus. Valtiokonttori ei 
pidä todennäköisenä, että surmansa saaneen läheisille tuomioistuimissa kärsimyksestä 
tuomittavat korvausmäärät laskisivat nykyisin tuomittavista määristä uuden 4b §:n 
tultua voimaan. Mainittujen säännösten päällekkäisyyden ja kustannusten rajaamiseen 
tulisi kiinnittää huomiota. 

Surmansa saaneen elatuksen varassa tosiasiallisesti olleen henkilön oikeudesta saada korvausta 
Valtiokonttorin käsityksen mukaan lakiesityksen 4 §:n säännös saattaa oikeuden 
elatuskorvaukseen satunnaisesta näytöstä riippuvaiseksi ja on siten 
korvausvelvollisen kannalta ennalta-arvaamaton sekä korvaukseen oikeutettujen että 
korvauksen määrän osalta. Vaikka rikosvahinkolaissa yleensä pyritään 
vahingonkorvauslakia vastaaviin korvausperusteisiin, Valtokonttori katsoo, että 
korvaukseen oikeutettujen piirin laajentamista ehdotetulla tavalla tulee tarkoin harkita 
rikosvahinkolain vastaavien säännösten muuttamista valmisteltaessa. 

 
 
Korvaus loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä, kun henkilökohtaista 
koskemattomuutta on vakavasti loukattu 

Valtiokonttorin rikosvahinkojen korvaustoiminnan kannalta merkittävä on 
lakiesityksen 6 §:n pykälän 3 kohta, jonka mukaan oikeus korvaukseen on sillä, jonka 
henkilökohtaista koskemattomuutta on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 
vakavasti loukattu. Valtiokonttori pitää mainittua säännöstä perusteltuna ja lain 
kokonaisuuteen hyvin sopivana. Se myös selventää nykyistä tilannetta 
kärsimyskorvauslajien käytössä. 

 
 

Erillinen laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta 
Valtiokonttori pitää hyvänä esitetyn yleisiä suosituksia antavan henkilövahinkoasian 
neuvottelukunnan perustamista samoin kuin sille esitettyjä tehtäviä. 

 
Kustannuksista 

 
Kokonaisuudessan Valtiokonttori pitää hallituksen esitystä pääosin hyvin harkittuna, 
joka parhaimmillaan selventää nykyistä henkilövahinkojen 
vahingonkorvausoikeudellista tilannetta. Siltä osin kun ehdotukset tulevat lisäämään 
vahingon aiheuttajan korvausvelvollisuutta, tulisi Valtiokonttorin käsityksen mukaan 
jo tässä vaiheessa harkita, kuinka vakuutusyhtiöt ja valtio, korvausten tosiasiallisina 
ja pääasiallisina maksajina, suhteuttavat toimintansa uuden vahingonkorvauslain 
vaatimuksiin. Koska valtio korvaa rikosvahinkolain nojalia merkittävän määrän 
rikoksella aiheutetuista henkilövahingoista, tulisi rikosvahinkolain riittävästi 
noudattaa vahingonkorvauslaista Ilmeneviä pääperiaatteita ollakseen yleisesti 
hyväksytty korvausjärjestelmä. Lisäksi suoritettavien korvausten tulisi olla riittävät 
yleiseen korvaustasoon nähden. Tämän vuoksi valtiolla tulisi olla valmius jo 
vahingonkorvauslain uudistuksen yhteydessä tästä johtuvaan rikosvahinkojen 



 

 

lisääntyvän korvausmenon ja korvausten hoidosta aiheutuvien kustannusten 
kattamiseen. 
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muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista 

 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnan kutsumana liikennevahinkolautakunnan edustajana saan 
kunnioittaen esittää seuraavaa: 
 
Henkilöön kohdistuvista vahingoista suoritettavia korvauksia koskevat säännökset 
sisältyvät vahingonkorvauslain (412/1974) 5 lukuun. Kyseiset säännökset ovat 
yleisluontoiset ja niukat. Suureksi osaksi korvauskysymykset on voimassa olevassa laissa 
jätetty korvaus- ja oikeuskäytännön varaan. Liikennevakuutusjärjestelmässä sovelletaan 
liikennevakuutuslaissa erikseen lueteltuja vahingonkorvauslain säännöksiä. 
 
Korvauskäytännön yhtenäistämiseksi liikennevahinkolautakunta on sille annetun tehtävän 
mukaisesti antanut erimuodoissa ohjeita ja normeja, joiden tarkoituksena on yhtenäistää 
korvauskäytäntöä eri vakuutuslaitoksissa. Liikennevahinkolautakunnan ohjeisto on 
tarkoitettu käytettäväksi liikennevahinkojen käsittelyssä, tästä huolimatta lautakunnan 
tuottamia normeja on kuitenkin sovellettu laajalti muussakin korvaustoiminnassa. 
 
Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta (HE 167/2003 vp) sisältää 
nykyisin voimassa oleviin säännöksiin nähden täydentäviä säännöksiä. Asian luonnosta 
johtuen korvauskysymykset jäävät kuitenkin tämänkin jälkeen huomattavalta osin 
korvaus- ja oikeuskäytännön varaan. Tässä suhteessa korkeimman oikeuden tehtävänä on 
antaa arvovaltaiset tulkinnat ra-janvetokysymyksissä. Koska massamenettelyssä niin kuin 
mm. liikennevakuutuksen korvauskäsittelyssä ilmenevät kaikki käytännön kysymykset 
eivät eri syistä voi tulla tuomioistuimien ratkaistaviksi, on suositusten ja soveltamisoh-
jeiden tarve jatkossakin olemassa. 

Käytännössä on ilmennyt myös tarve yhtenäistää eri lakisääteisten järjestelmien korvauskäytäntöä. 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan tätä varten perustettavaksi erityinen neuvottelukunta. Koordinoivan 
elimen perustaminen on perusteltua. 
 

Hallituksen esityksen sisältämät vahingonkorvauslain 5 luvun uudet säännökset antavat lain soveltajalle 
laajan harkintavallan. Esimerkkinä tästä mainittakoon lyhyesti kaksi kohtaa: 
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1. Esityksen 2 d §:n tarkoittaman korvauksen saaminen edellyttää eräiden sukulaisuus suhteiden ohella 
vaihtoehtoisesti erityistä läheisyyttä henkilöiden välillä ja lisäksi korvatta määrä on kohtuullinen osa 
tarpeellisista kuluista ja ansionmenetyksestä. 

2. Esityksen 4 § 3 momentin tarkoittaman kotityön huomioon ottaminen ja arvostaminen perustuu 
arviointiin, joka jää käytännön varaan. 
 
Hallituksen esityksen 2 b § 1 momentin 1-3 kohdissa tarkoitettujen korvausten suuruutta on vaikea 
ennakoida. Asialla on merkitystä esimerkiksi vammautuneen suunnitellessa varojensa käyttämistä tai 
hänen tehdessä pitkäaikaisia taloudellisia sitoumuksia. Lisäksi esityksen 2 b 1 momentin 4 kohdassa 
tarkoitetun korvauksen laskemiseen tulevat vaikuttamaan myöhempien työeläkelain muutosten 
mukanaan tuomat uudistukset. Säännöksen soveltaminen edellyttää joka tapauksessa 
työeläkelainsäädännön tuntemusta. Tässä vaiheessa ei voida tietää millaiseen lopputulokseen nyt esitetty 
uudistus lopulta voi johtaa yksittäistapauksissa. 
 
Kokonaisuutena ottaen hallituksen esitys HE 167/2003 vp laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja 
siihen liittyvät lait on edellä sanottukin huomioon ottaen perusteellisesti ja hyvin valmisteltu. Edellä 
esille otettuja yksittäisiä säännöksiä ei ole mahdollista kirjoittaa yksityiskohtaiseen, kaiken kattavaan 
muotoon. 
 
 
 
 
 
 
 
Kyösti Vihermaa 
Liikennevahinkolautakunnan 
puheenjohtaja 
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Hallituksen esitys He 167/2003 vp laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 
 

Asiantuntijakuuleminen 12.2.2004 klo 10 
Puheenjohtaja Juhani Kaivola 
Potilasvahinkolautakunta 
 

Puheenvuorona esitän kunnioittaen seuraavan. 
 

1. Yleistä 
 
Hallituksen esitys perustuu henkilövahinkotounikunnan (KM 2001:11) mietintöön. 
Potilasvahinkolautakunta on mietinnöstä oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa 
pitänyt perusteltuna, että valaingonkorvauslain 5 luvun säännökset uudistetaan. Lautakunta 
on myös yleisesti ottaen kannattanut rnietinnössä esitettyjä säännösehdotuksia ja kannattaa 
näin ollen myös hallituksen esityksen linjauksia. Hallituksen esityksessä tavoitteena on 
saada aikaan nykyistä täsmällisemmät korvauksen maattamista koskevat säännökset. 
Tavoite on kannatettava. Säänneltävästä aihepiiristä kuitenkin johtuu, että säännöksiin jää 
tulkinnanvaraisuutta. Omalta osaltaan tätä tulkinnanvaraisuutta vähentää se, että ehdotettu 
sääntely on tarkoitettu ymmärrettäväksi nykyisen oikeuskäytännön lähtökohdista, joita 
perusteluosassa on johdonmukaisesti selvitetty. Sen ohessa, että sääntely täsmentyy, 
korvausoikeus laajenisi harkitusti niin taloudellisen kuin aineettoman vahingon osalta. 
Samalla kuitenkin vahingonkorvausoikeudellinen korvausjärjestelmä entisestään 
monimutkaistuu., mikä ei sinällään ole hyvä asia. 
 

Periaatteelliselta kannalta monia merkittäviä muutoksia ei esitykseen näyttäisi sisältyvän. 
Kuitenkin esimerkiksi ansionmenetyskorvausta koskeva sääntely sisältää osin aivan uusia 
periaatteita lapsena pysyvästi työkykynsä menettäneiden osalta. Samoin esitystä 
henMlövahinkoasiain neuvottelukunnan perustamisesta voidaan pitää periaatteelliselta 
kannaltakin merkittävänä asiana. 
 

 



 

 

2. Eräitä yksityiskohtia potilasvahinkojen näkökulmasta 
 
Potilasvahinkolautakunta on omalta osaltaan pyrkinyt tuomaan jo 90-luvulla esille tarpeen 
uudistaa valiingonkorvauslain korvattavaa vahinkoa koskevia säännöksiä. 
PotilasvaJrinkolain korvausperusteista uudistettaessa ( Sosiaali-ja tenreysministeriön 
työryhmämuistio 1997:14 ja He 91/1998 vp) tuotiin esille tarve täsmentää 
henMlövahinkokorvauksen määräämistä koskevia säännöksiä. Potilasvahinkolakia 
sovellettaessa on noussut esiin sellaisia oikeudellisia ongelmakohtia, joita ei suomalaisessa 
vahingonkorvausoikeudellisessa oikeuskäytännössä ollut aiJsaiserrimin kohckttu. 
 

Hallituksen esityksessä potilasvahinkolain muuttamiseksi todetaan (He 91/1998 vp s. 9), 
että potilasvahiiikolakia sovellettaessa ongelmana on eräissä tilanteissa ollut se, mitä 
kaikkia ilmiöitä voidaan pitää korvattavana henldlövahinkona. Esimerkkinä on mainittu 
syövän diagnoosiviiveestä aiheutuva tilastollisen ennusteen heikkeneminen, 
kun mitään muuta haittaa ei ole todettavissa, ei-toivottu raskaus tai vammaisen lapsen 
syntymää sterilisaation, sikiön seulontatutkimuksen tai raskauden keskeytyksen 
virheellisyyden tai puutteellisuuden takia. Koska henldlövahingon määrittelyyn liittyviä 
ongelmia pidettiin laajoina ja myös yleiseen vahingonkorvausoikeuteen kuuluvina, ei 
lainsäädännöllistä puuttumista asiaan pidetty tuolloin perusteltuna. Ongelmat haluttiin 
jättää selvitettäväksi vahingonkorvauslain uudistamistyön yhteyteen (He 91/1998 vp s. 10). 
Näyttää kuitenkin siltä, että nämä kysymykset jäävät tämänkin esityksen jälkeen viime 
kädessä oikeuskäytännössä ratkaistavaksi. 
 

Korvausten suuruuden määrittely potilasvahinkoasioissa voi myös olla erityisen hankalaa, 
koska vahingot eivät yleensä ilmene yhtä äkillisinä ja selvinä kuin esimerkiksi 
liikenneonnettomuuksissa. Lisäksi korvauskysymys syntyy tilanteessa, jossa tavallisesti on 
olemassa haittaa aiheuttava sairaus tai vamma. Sen selvittäminen, johtuvatko jäljelle 
jääneet haitat hoidettavasta tai jostakin muusta sairaudesta vai onko kysymys hoidon 
aiheuttamasta uudesta henkilövahingosta, on usein vaikea lääketieteellinen 
arviointikysymys. Etenkin aineettomien korvausten maittamisessa laajasti käytössä oleva 
liikermevalu^olautakunnan normisto ei ole osoittautunut kovin hyväksi 
potilasvahinkoasioissa. Hallituksen esityksessä oleva muotoilu kivun ja säryn ja muun 
tilapäisen haitan hyvittämisestä sekä näihin liittyvät perustelut antavat mahdollisuuden 
monipuolistaa arviointiperusteita potilasvahirikoihin paremmin sopiviksi. 
 

Lakiesitykseen sisältyy ehdotus laiksi henkilövahinkoasiain neuvottelukunnaksi. 
Neuvottelukunnan tehtävänä olisi seurata henkilöön kohdistuvien vahinkojen korvaamista 
koskevaa oikeus-ja korvauskäytäntöä. Neuvottelukunnan tulisi selvittää, minkä suuruisia 
korvauksia erityyppisistä aineettomista vahingoista yleensä määrätään tuomioistuimissa ja 
korvauskäytännössä. Neuvottelukunnan tulisi jatkuvasti seurata oikeus-ja 
korvauskäytäntöä korvausten määrissä mahdollisesti tapahtuvien muutosten 
havaitsemiseksi. 
 

Neuvottelukunnalle kaavaillut tehtävät huomioon ottaen sen perustaminen vaikuttaa 
tarpeelliselta Esimerkiksi eräissä potilasvahinkolain soveltamispiiriin kuuluvissa 
tapauksissa on hovioikeuskäytännössä aikanaan merkittävästi ylitetty 
liikennevahinkolautakunnan normiston mukaan määräytyvät enimmäiskorvaukset 
aineettomissa vahingoissa. Se, minkä takia näin on menetelty, ei itsessään ilmene 
tuomioistuimen perusteluista. Potilasvahinkolakia koskevissa lainvalmisteluasiakirjoissa 
on korostettu, että aineettomien vahinkojen korvaustason tulisi vastata sitä, mikä on 
vakiintunut esimerkiksi liikennevakuutuskäytännössä. Sitternmin vastaavanlaisissa 
vahinkotapauksissa potilasvahinkolakiin perustuvassa käytännössä on noudatettu 
hovioikeudessa muodostunutta linjausta. Tietoa ei kuitenkaan ole, onko tällä käytännöllä 
ollut merkitystä esimerkiksi muiden korvausjärjestelmien piirissä. Neuvottelukunnan 
kautta tällaiset tapaukset tulisivat esille laajempaa pohdiskelua varten. Jonkin 
erityiskoivausjärjestelmän piirissä muotoutuva oikeus- ja korvauskäytäntö tulisi näin 
paremmin esiin ja todennäköisesti niiden vaikutus yleiseen korvaustasoon tulisi harkituksi 
aikaisempaa kattavammin. 
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Asia: hallituksen esitys (HE 167/2003 vp) laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 
 
 
 
 
 
Esitys on kannatettava. Kuten siinä todetaan, sillä selkeytetään niiden henkilövahinkojen korvaamiseen 
liittyvien kysymysten sääntelyä, joista uusia säännöksiä annetaan. Toisaalta yksityiskohtainen 
lisäsääntely vaikeuttaa kokonaisuuden hallitsemista ja lisää tältä osin vahingonkorvauslain (VahL) 
vaikealukuisuutta. 
 

Koska aineettomien arvojen arvostus on vahingonkorvausoikeuden alkuajoista lähtien yhteiskunnassa 
jatkuvasti kasvanut, on perusteltua, että niiden korvattavuudenkin alue hallittavasti laajenee. Tällainen 
kehitys on oikeustajun ja perusoikeusajattelun mukaista. Esityksessä ehdotetut laajennukset ovat 
maltillisia ottaen Suomessa noudatetun korvaustasonkin huomioon. 
 

Erityisen kannatettava on ehdotus henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan perustamisesta. Sillä olisi 
todennäköisesti merkittävä vaikutus oikeuskäytännön yhtenäisyyden varmistamisessa. Tällä hetkellä 
aineettomien vahinkojen korvaamisessa käytetään laajalti liikennevahinkolautakunnan antamaa 
normistoa. Lautakunta ei ole kokoonpanoltaan edustava ja sen normisto annetaan silmällä pitäen vain 
liikennevahinkoja, jotka lisäksi korvataan pakollisesta vakuutuksesta. 
 
 

Esityksellä ei pyritä vaikuttamaan niihin VahL:ssa säänneltyihin kysymyksiin, joista ei ehdoteta sääntelyä 
muutettavaksi. Tämä koskee muun muassa henkilövahingon käsitettä, jota ei pyritä määrittelemään. 
Esityksessä ei myöskään anneta lainkäyttä-jälle yleistä tulkintaohjetta, voidaanko ja tuleeko VahL:a 
kehittää tulkinnan avulla ja kuinka sidottu lainkäyttäjä tulkinnassaan on. Tästä haluan esittää seuraavan. 
 

VahL on vahingonkorvausoikeuden yleislaki, jota sovelletaan useissa eri tilanteissa. Sillä on oltava 
riittävän ohjaava vaikutus, mutta toisaalta se ei saa olla esteenä vahingonkorvausoikeuden kehittämiselle 
oikeuskäytännön avulla. Lain on oltava joustava. Tämän vuoksi laki on nähtävä enemmänkin raamilakina 
tai periaateiakina kuin kokoelmana tarkkarajaisia sääntöjä. Vahingonkorvausoikeuden tarkemman 
sisällön määrittely onkin alun perin tarkoitettu jättää oikeuskäytännön varaan. Tosin VahL sisältää myös 
useita säännöksiä, jotka eivät ilmaise mitään yleistä periaatetta ja ovat tarkkarajaisia. Niitä on nyt myös 
ehdotettu säädettäväksi lisää. 
 

Vaikka ehdotukset ovat kannatettavia, huoli siitä että VahL tulee käytännössä yhä suljetummaksi 
järjestelmäksi on olemassa. VahL:a on korkeimman oikeuden käytännössä tähän mennessä tulkittu 
ahtaasti, toisin kuin alun perin lainsäätäjä oli tarkoittanut. Tämän vuoksi korvausoikeuden kehittyminen 
on ollut hidasta, kuten esityksenkin sivulla 12 on varovaisesti todettu. Muun muassa aineettomien 
vahinkojen kor-vaamisalueen laajentaminen on jäänyt käytännössä lainsäätäjän tehtäväksi. Tätä ilmentää 
VahLriin vuonna 1999 tehty lisäys surmatun omaisille aiheutuvan henkisen kärsimyksen korvaamisesta. 
Myös nyt esitettävät muutokset ovat osin sellaisia, että ne olisi perustellusti voitu toteuttaa korkeimman 
oikeuden oikeuskäytännön avulla. Yhteiskunta kehittyy ja korvausoikeuden kehittämisen tarpeet eivät 
lopu tähän. Jos VahL tulkitaan tulevaisuudessakin suppeasti, on lainsäätäjä melko pian uusien muu-
tostarpeiden edessä ehdotuksessa säänneltyjenkin kysymysten osalta. 
 



 

 

Vahingonkorvausoikeudessa on pohjimmiltaan kyse siitä, miten vahingosta aiheutuvat haitalliset 
seuraukset jaetaan vahingonaiheuttajan ja vahingonkärsijän kesken. Se miten tämä jako on paras 
toteuttaa, muuttuu ajan kuluessa. VahL:a ei tulisi tulkita siten, että jos siinä ei ole jotain tilannetta tai 
seurausta erityisesti säännelty korvattavaksi, niin se ei voi olla korvattava. Päinvastoin lainkäyttäjällä on 
yleislain kohdalla oltava mahdollisuus tulkita lain säännöksiä avoimesti ja yhteiskuntakehitystä 
vastaavalla tavalla perusoikeudet huomioon ottaen. 
 

Tämän vuoksi lainsäätäjän tulisi selvästi ilmaista se, ettei jo säädetyillä eikä nyt säädettävillä VahL:n 
säännöksillä haluta rajoittaa korvausvastuun kehittämistä oikeuskäytännön avulla. Uusien säännösten 
antaminen ei saa olla merkki siitä, että korvausoikeutta ei voida kehittää kuin muuttamalla lakia. 
Lainkäyttäjällä on voitava olla mahdollisuus tulevaisuudessa myös tarpeen vaatiessa muuttaa tulkintaansa 
esimerkiksi siitä, onko pelkkä virustartunta tai epätoivottu raskaus henkilövahinko. Lainsäätäjän olisikin 
ilmaistava myös se, ettei nyt annettavalla lainmuutoksella ole tarkoitus lainsäätäjän toimesta siunata tai 
lyödä lukkoon korkeimman oikeuden aikaisempia ennakkopäätöksiä niiltä osin kuin sääntelyä ei ehdoteta 
muutettavaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunnioittavasti 
 
 

Pauli Stählberg Oikeustieteen 
tohtori 
Tuusula 

 

Suomen Asianajajaliitto HE 167/2003 vp 
asianajaja Jukka Suvanto #   _ y . i 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Hallituksen esitys henkilövahinkojen korvaamista koskevien vahingon-

korvauslain säännösten uudistamiseksi on tervetullut. Esitetty lainmuutos 

edistäisi huomattavasti yhdenmukaista ja ennakoitavaa korvauskäytäntöä ja 

oikeusvarmuutta henkilövahinkojen korvauskäytännössä. 
 

Tämän lisäksi lakiesitys parantaisi keskeisiltä osin vahingonkärsineiden 

oikeusasemaa. 
 

Oikeusvarmuutta lisäävänä keskeisimpänä muutoksena on korvauksen 

määräytymisperusteiden aiempaa yksityiskohtaisempi määrittely lain 
säännöksissä. Tästä huolimatta säännökset on kirjoitettu siten "avoimina", 
ettei korvausoikeutta tai sisältöä ole liiaksi sidottu muodollisiin tun-
nusmerkkeihin. 
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Korvauskäytännön yhtenäisyyden ja oikeusvarmuuden kannalta tervetullut 

on myös henkilövahinkojen korvausasiainneuvottelukunnan perustaminen. 

Tähänastisessa henkilövahinkokäytännössä sovellettavat ohjeet korvausten 
määriä harkittaessa ovat pitkälti perustuneet liikennevahinkolautakunnan 

normeihin ja ohjeisiin. Nämä ohjeet eivät kaikilta osin sovellu muiden kuin 

traumaperäisten henkilövahinkojen korvausmääriä arvioitaessa. Paljon 

keskustelua on käyty myös siitä, onko hyväksyttävää, että oikeuskäytäntöä 

ohjaavina normeina ovat erään kapean va-kuutussektorin puitteissa 

syntyneet ohjeistukset. Esitys loisi kokonaan uuden toimielimen, jonka 

tehtävänä olisi pyrkiä yhtenäistämään nykyisin jossain määrin kirjavaa 

henkilövahinkojen korvauskäytäntöä. Tavoitteen toteutuminen riittävästi 

edellyttää, että uudelle toimielimelle ohjataan riittävästi resursseja varsin 

laajan ja työläänkin tehtävän asianmukaiseksi toteuttamiseksi. 

Esitys sisältää kannatettavia säännöksiä vahingonkärsineen aseman 
parantamiseksi. Läheisen vahingonkorvausoikeudellisen suojan laajen-

taminen läheiselle kuolemantapauksen johdosta aiheutuneen psyykkisen 

vamman sairaanhoitokuluihin sekä ansionmenetykseen on tarpeellinen. Niin 

ikään kärsimyskorvauksen perusteiden yksityiskohtaisempi luetteleminen 

lainsäännöksessä sekä korvausoikeuden laajentaminen törkeiden 

väkivaltarikosten uhrien osalta on erittäin tarpeellinen. Myös lapsena 

vaikeasti vammautuneen henkilön ansionmenetyskorvauksen 

määräämisperusteiden säätäminen yksityiskohtaisesti laissa parantaa 

olennaisesti lapsena vaikeasti vammautuneiden henkilöiden asemaa. 
 

Tervetullut uudistus on mahdollisuus lainvoimaisesti tuomitun korvauksen 
muuttamiseen jos vahingonkärsineen terveydentilassa tai korvauksen 
määräämiseen vaikuttaneissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia korvauksen 
määräämisen jälkeen. Nykyisen lainsäädännön puitteissa 
henkilövahinkokorvauksiin puuttuminen on mahdollista vain tilanteissa, 
joissa oikeudenkäymiskaaren mukaisesti tuomion purun edellytykset 
täyttyvät. Tällöinkin vahingonkärsineen oikeuksien toteuttaminen edellyttää 
purkuhakemuksen tekoa korkeimmalle oikeudelle ja vasta mahdollisen 
korkeimman oikeuden purkupäätöksen jälkeen uutta oikeudenkäyntiä 
korvausten perusteista ja määristä. Nykyisellään menettely on hyvin raskas 

ja kustannuksia aiheuttava ja johtaa käytännössä usein siihen, ettei 
vahingonkärsinyt lähde toteuttamaan oikeuksiaan edes siinä tapauksessa, 
kun perusteet asian uudelleen käsittelylle ovat olemassa. 
 
 
Helsingissä, 25. helmikuuta 2004 
 
 
Kunnioittavasti 
 

Jukka Suvanto 
asianajaja, Helsinki 



 

 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen HE 167/2003 vp 
varatuomari Riitta Silver 
 
 
 
 
 
 

Arvoisa Eduskunnan lakivaliokunta 
 
 
 
 
 
 
 

Olemme antaneet oikeusministeriön lainvalmisteluosastolle lausunnon 
22.2.2002 koskien henkilövahinkotoimikunnan mietintöä KM 2001:11. Siinä 
esitetyn lisäksi haluamme kunnioittavasti tuoda esille vielä seuraavia huo-
mioita vahingonkorvauslain muutoksista: 
 
 
Vahingonkorvauslaki 5 luku 

Korvattava vahinko 
 
2 §  

Kohta 3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta on hyvin muo-
toiltu. Hyvä, että laissa selkeästi lukee sana "tilapäinen". Valitettavan usein 
vahingonkorvauslakia oikeuskäytännössä on tulkittu siten, että vaatimus 
haittakorvauksesta  on  hylätty,  ellei  ole  voitu  osoittaa  riittävästi  haitan  pysy-
vyyttä. 
 
Mustelmat tai muut ulkonäköä haittaavat vammat, jotka eivät jää pysyviksi, 
vaikeuttavat usein uhrin arkielämää mm. työpaikalla. Ne eivät kuitenkaan ole 
tulleet huomioiduiksi haittakorvauksissa. Tällaisia ulkonäöllisiä haittoja ei ole 
korvattu kosmeettisena haittanakaan, ellei kyseessä ole ollut arpikudos tai muu 
vastaava pysyvä vamma. 
 
Merkittävin muutos on se, että nyt rikoksen, mm. seksuaalirikoksen uhrin 
psyykkisen tilan häiriöstä esitettävien vaatimusten perustelut ja myös sitä 
koskevien myönteisten päätösten perustelut voidaan perustaa selkeämmin 
lakitekstiin. Hyvin usein vahingonkorvausvaatimus psyykkisen tilan häiriin-
tymisen  osalta  on  hylätty,  ellei  ole  voitu  osoittaa  tämän  tilan  pysyvyyttä.  
Etenkin seksuaalirikosten uhrien kohdalla psyykkisen tilan häiriö usein johtaa 
vaikeisiin elämänolosuhteisiin, jotka haittaavat uhrin selviytymistä arki-
elämästä, perhe-elämästä, opiskelusta, opintojen loppuun saattamisesta, 
harrastuksista jne. Tällaiset seuraukset ovat usein hyvin vakavia, mutta jotka 
onneksi nykyään voidaan yhä useammin parantaa asianmukaisen hoidon 
avulla eikä niistä siten aiheudu pysyvää haittaa. Tilapäinen haitta, joskus 
vaikkapa vain lyhyenkin aikaa kestävänä, on asianomistajalle kuitenkin 
merkittävä haitta. Toivommekin, että psyykkisen tilan häiriintyminen ymmär 

retään tulevaisuudessa vakavaksi haitaksi tilapäisenäkin. On tarkoituksen-
mukaista tuoda esille, että tilapäinen haitta voi olla sekä fyysinen että 
psyykkinen. 
 
2 d §  
 
Henkilövahingon kärsineelle erityisen läheisen henkilön oikeus saada kor-
vauksia tarpeellisista kuluista ja ansionmenetyksestä, jotka heille aiheutuvat 
henkilövahingon kärsineen hoitamisesta, on tarpeellinen uudistus. Toivomme, 
että mitään rikostyyppiä ei erikseen suljettaisi pois sovellettaessa tätä 
lainkohtaa käytännössä. "Erityinen syy" jää hieman epäselväksi käsitteeksi, 
mutta toivottavasti myös uhrin psyykkisen tilan vuoksi kuluja ja ansionmene-
tyksiä kokenut läheinen henkilö on korvauskäytännössä oikeutettu korvauksiin. 
 
4 b §  
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Kuolemantapauksen yhteydessä uhrin läheisten oikeus korvauksiin mm. oman 
terveydentilan häiriön hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista ja muistakin 
kuluista sekä ansionmenetyksestä on asianmukainen uudistus. 
 
6 §  

Olisimme toivoneet, että myös seksuaalinen itsemääräämisoikeus olisi kir-
joitettu suoraan lakitekstiin. Nyt sen soveltaminen jää yhä oikeuskäytännön 
tulkinnan varaan kuten tähänkin asti. Lain perusteluissa on tosin todettu, että 5 
luvun 6 §:n kohta 1) kattaisi myös seksuaalisen itsemääräämisoikeuden. Myös 
kohdat 3) ja 4) mitä ilmeisimmin soveltuisivat seksuaalirikoksiin. 
Ihmettelemme kuitenkin, miksi seksuaalista itsemääräämisoikeutta ei ole nähty 
sellaisena oikeushyvänä, joka olisi lisätty lakitekstiin kuten syrjintä. 
Seksuaalinen itsemääräämisoikeus olisi voitu lisätä kohtaan 1) tai kohtaan 3) 
tai kohtaan 4). Lisäys olisi selkeyttänyt lakitekstin lukemista ja soveltamista 
seksuaalirikosten ollessa kyseessä. Toivomme, että lainsäätäjä ei ole pitänyt 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta vähempiarvoisena oikeushyvänä ja sen 
vuoksi jättänyt sen edelleen tulkinnanvaraiseksi "piilokäsitteeksi". 
 
Lain perusteluissa on kiitettävästi huomioitu rauhaan kohdistuvana loukka-
uksena myös rikoslain 16 luvun 9 a §:n mukainen lähestymiskiellon rikkomi-
nen, mikä tapauskohtaisesti voi oikeuttaa asianomistajan saamaan vahin-
gonkorvauksia henkisestä kärsimyksestä. 
 
On valitettavaa, ettei 5 luvun 6 § edelleenkään pääsääntöisesti koske pa-
hoinpitelyn uhreja vaan edellyttää perustelujen mukaan jonkin erityispiirteen 
olemassaoloa, ellei kyseessä ole törkeä pahoinpitely. Lain perustelut jäävät 
jonkin verran epäselviksi tässä kohdassa. Se, onko kyseessä vakava henki-
lökohtaisen koskemattomuuden loukkaus, jää harkinnanvaraiseksi (HE 
167/2003 vp, sivu 58). Oikeuskäytännössä törkeän pahoinpitelyn ja pahoin-
pitelyn välinen raja on melko häilyvä, mutta molemmat teot aiheuttavat asi-
anomistajalle aivan yhtä lailla kärsimystä. Asianomistajan vahingonkorvaus-
vaatimus henkisestä kärsimyksestä pahoinpitelyn yhteydessä tulee oikeudessa 
useimmiten hylätyksi lakiin perustumattomana. 
Arvioitaessa henkisen kärsimyksen määrää olisi toivottavaa, että lakia val-
misteltaessa olisi perusteluissa enemmän kiinnitetty huomiota mm. seksu-
aalirikosten kohdalla nuorten ja alaikäisten uhrien asemaan sekä insestin uhrin 
asemaan. Olisi hyvä, mikäli lainvalmistelussa olisi huomioitu myös perheen 
sisäinen väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Esimerkeiksi olisi voitu ottaa 
vaikkapa vanhemman lapseen kohdistama seksuaalinen hyväksikäyttö tai 
puolison pahoinpitely, mitkä ovat yhteiskunnassamme yleisimpiä 
lähisuhdeväkivallan ilmenemismuotoja. 
 
Henkilövahinkotoimikunta 
 
Kuten aiemmassa lausunnossamme oikeusministeriön lainvalmisteluosastolle 
olemme todenneet, tulisi mielestämme toimikuntaan kuulua pysyvinä jäseninä 
myös kriisi- ja traumapsykologian edustaja ja psykiatrian erikoislääkäri. 
Painotamme käytännön kokemusta nimenomaan loukattujen am-
mattiauttamisesta. 

Laillisuusperiaate vahingonkorvauslain soveltamisessa 
 
Hallituksen esityksen perustavoitteena on ollut selkeyttää ja täsmentää 
henkilöön kohdistuvien vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä ja siten 
parantaa sekä vahinkoa kärsineiden että korvausvelvollisten asemaa. Onko 
mahdollista vielä miettiä, voitaisiinko vahingonkorvauslakia soveltaa taan-
nehtivasti laillisuusperiaatteen sitä estämättä rikosasioissa kuten seksuaali-
rikoksissa, jotka tulevat oikeuden käsittelyyn vahingonkorvauslain muutosten 
voimaantulon jälkeen, mutta joissa vahinkoa aiheuttanut teko/teot ovat 
tapahtuneet ennen muutosten voimaantuloa? 
 
 
 
Helsingissä, helmikuun 24. päivänä 2004 
 
 
 
Raiskauskriisikeskus Tukinainen 



 

 

 
 
 

HE 167/2003 vp 
 
 
 
 
 
Lakivaliokunnalle 
 
 
 
 
Rikosuhripäivystyksen kannanotto hallituksen esitykseen HE 167/2003 vp: 

1. Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta vastaa hyvin työryhmälle annettuihin ta-
voitteisiin. Vahingonkorvauslakia on selkeytettyjä korvauskenttää joiltain osin laa-
jennettu. 

2. Pidämme erityisen hyvänä, että laissa on nyt huomioitu entistä paremmin myös vä-
lillisiä kuluja korvattaviksi. 

3. Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta on mielestämme sen kokoonpanon 
osalta puutteellinen. Kokoonpanossa on huomioitu pelkästään lainopillinen asian-
tuntemus. Kärsimyksen korvauksen arvioinnissa olisi tarpeen, että myös henkisen 
kärsimyksen / psyykkisen häiriön ja / tai rikoksen uhreja käytännössä kohtaavien 
asiantuntemus olisi edustettuna neuvottelukunnan kokoonpanossa. 
 
 
Rikosuhripäivystyksen puolesta 24.2.2004 
 
 
 
Petra Kjällman 
Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja 
puh. 6123232 tai 040-5106210 
s-posti: petra.kjallman@rikosuhripaivystys.fi 

Kuluttajien vakuutustoimisto 
johtaja Irene Luukkonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lakivaliokunnalle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnan kuulemiskutsuun viitaten ilmoitan, että Kuluttajien vakuu-
tustoimiston edustaja lakimies Riitta Haapasaari on ollut jäsenenä oikeusministeriön la-
kiuudistusta HE 167/2003 vp valmistelleessa työryhmässä ja toimistolla ei ole asiassa 
enempää lausuttavaa. Lakiehdotus on asianmukainen. 
 
Kuluttajien vakuutustoimisto 
 
 

Irene Luukkonen 
johtaja 

mm 

 

mailto:petra.kjallman@rikosuhripaivystys.fi
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Viite Lausuntopyyntö 28.1.2004 

 
ASI
A 

Hallituksen esitys (167/2003) Eduskunnalle laiksi 
vahingonkor- 
vauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
 

Esityksessä ehdotetaan henkilövahingon, elatuksen menetyksen ja kärsimyksen 
korvaamista koskevien vahingonkorvauslain säännösten uudistamista. 
Invalidiliitto pitää esityksen mukaisia ehdotuksia 
henkilövahinkojen korvaussäännösten uudistamisesta oikeus-ja 
korvauskäytännön selkiyttämisessä ja henkilövahingon 
kärsineen sekä läheisen oikeussuojan parantamiseksi 
kannatettavina ja myönteisinä. Henkilövahinkojen korvauksilla on 
vammautuneen henkilön kohdalla olennainen merkitys elämän keskeisten 
perusedellytysten turvaamiseksi ja siten yhdenvertaisten perusoikeuksien 
toteutumiseksi. Perusoikeudet määrittelevät ne ihmisarvon loukkaamattomuuden 
periaatteet, jotka yhdessä yksilön vapauksien ja oikeuksien kanssa mahdollistavat 
yksilön itsemääräämisoikeuden toteutumisen. Näin ollen Invalidiliitto haluaa 
korostaa henkilövahinkojen korvausmenettelyn ja säädöspohjan perusoikeuksia 
toteuttavaa aspektia. 
 

Invalidiliitto yhtyy esityksen toteamukseen vahingonkorvauslain säätämisen 
jälkeen tapahtuneisiin runsaisiin muutoksiin lain soveltamisympäris-tössä. 
Sosiaalivakuutusjärjestelmä, muut lakisääteiset vakuutusjärjestelmät sekä 
vapaaehtoisten vakuutusten lisääntynyt tarjonta on tuonut oman vaikutuksensa 
asiayhteyteen. Invalidiliitto haluaa kuitenkin huomauttaa, ettei vammaisilla 
ihmisillä ole usein terveydentilasta johtuvien syiden perusteella mahdollisuuksia 
parantaa vakuutusturvaansa vapaaehtoisilla vakuutuksilla, jotka kattaisivat 
laajemmin niitä vahinkoja, joita he mahdollisesti rikoksen uhreina joutuvat 
kohtaamaan. Muutoinkaan vapaaehtoisten vakuutusten merkitystä ei tule korostaa 
eikä merkittävästi henkilön terveydentilaan ja sitä kautta kaikkeen toimintakykyyn 
vaikuttavia tapahtumia voida jättää kovinkaan laajalti näiden vakuutusten varassa 
korvattaviksi. 
 

Invalidiliitto pitää tärkeänä voimassa olevan niukan ja yleispiirteisen 
vahingonkorvauslakiin sisältyvän sääntelyn tarkentamista ja saattamista 
vastaamaan paremmin niin perustuslain 21 §:n oikeusturvavaatimusta 

INV,4LIDILirrTOr> 
Kumpulantie 1 A 6 krs. 
00520HELSINKI 
puh{09)6l3 191 fax (09) 
146 1443 
www.invalidiliitto.fi 
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FIN-00520 HELSINGFORS Finland 
tel+358 9613 191 
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www.invalidiliitto.fi 
INVMIDILmTOry 
National Association of the Disabled 
in Finland Kumpulantie 1 A 
FIN-00520 HELSINKI Finland 
phone+358 9 613 191 fax+358 9 146 
1443 
www.invalidiliitto.fi 
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kuin 80 § 1 momentin vaatimusta yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteiden säätämisestä lailla. Erityisen merkityksellistä tämä on 
erityislakeihin, kuten liikennevahinkolakiin ja potilasvahinkolakiin 
perustuvissa korvausjärjestelmissä, joissa käsittely nojautuu yleensä 
suuressa määrin kirjallisen selvitykseen. 

 
 

Henkilövahinkojen korvaaminen 
 

Invalidiliitto pitää esitystä korvattavista henkilövahingoista kokonaisuu-
dessaan hyvinä ja korvausjärjestelmää selventävinä. Psyykkisen 
henkilövahingon osalta säännösten tarkentaminen oikeusturvan 
kannalta on välttämätöntä. Myös tilapäisen ja pysyvän haitan 
nimenomainen erottaminen on kannatettava. 

 

Henkilövahingon kärsineelle suoritettavat korvaukset 
 

Sairaanhoitokustannusten ja muiden tarpeellisten kulujen osalta 
yhdymme esityksen perusteeseen täyden korvauksen periaatteesta ja 
toteamme, että lähtökohtana vahingonkärsineiden perusoikeuksien ja 
yhdenvertaisuuden takaamiseksi on edelleenkin oltava täyden 
korvauksen periaate. Vahinkoa kärsineelle tulee siis määrätä 
korvausta niin suuri määrä, että hän korvauksen ansiosta pääsee 
samaan taloudelliseen asemaan, jossa hän olisi, jollei 
vahinkotapahtumaa olisi sattunut. Esityksen mukaisesti säännöstä 
tultaisiin kuitenkin täsmentämään siten, että korvausvelvollisuus 
koskisi vain tarpeellisia kustannuksia. Hallituksen perustelutekstin 
mukaan tarpeellisuusvaatimuksen sisällyttämisellä säännökseen ei 
pyritä rajoittamaan sairaanhoitokustannusten ja muiden kulujen 
korvattavuutta nykyiseen verrattuna. Kuitenkin esityksen 
yksityiskohtaisissa perusteluiden mukaan kulujen tarpeellisuutta 
koskeva vaatimus merkitsisi sitä, että vahinkoa kärsineen on 
korvattavan vahingon määrän rajoittamiseksi ensisijaisesti pyrittävä 
käyttämään yhteiskunnan vammautuneille tarjoamia sosiaali- ja 
terveydenhuolto palveluita, vasta toissijaisesti yksityisten palvelujen 
kautta. Invalidiliitto katsoo, ettei lähtökohdaksi tule asettaa jo 
olemassa olevan korvaustason huonontamista. Erityisesti, kun 
säädettävällä lailla pyritään parantamaan vahingonkärsineen 
oikeudellista asemaa ja pitäytymistä täyden korvauksen 
periaatteessa. Täyden korvauksen periaate tulee siten toteutua aina 
vähintään HE:n 32-33 sivuilla esitetyissä tarpeellisten kulujen 
korvaamisessa. Vaikeavammaisten ihmisten kohdalla esimerkiksi 
korvattavilla apuvälineillä ja asunnon muutostöillä toteutetaan elämän 
keskeisimpiä perusedellytyksiä oikeudesta valita asuinpaikka, 
liikkumisvapaus, itsemääräämisoikeus jne. Tällöin vahingosta 
määrättävällä korvauksen määrällä on tosiasiallinen vaikutus 
vahingonkärsineen perusoikeuksien toteutumisessa. 
Invalidiliiton näkemyksen mukaan yksityisen terveydenhuoltopalvelun 
käyttämisestä aiheutuvat lisäkustannusten korvattavuus on taattava 
tapaukissa, joissa nimenomaan yksityisen terveydenhuoltopalvelun 
käyttäminen on vahinkoa kärsineen hoidon kannalta perusteltua. 
Erityisesti tällainen tilanne realisoituu vaikeasti vammautuneiden tai jo 
vaikeasti vammaisten ihmisten vahingoittuessa, jolloin yleensä 
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julkisen terveydenhuollon piirissä ei ole lainkaan saatavissa 
henkilövahingon kärsineen välttämättä tarvitsemaa kiireellistä ja 
erityisasiantuntemukseen perustuvaa hoitoa. Yleiset sosiaali- ja 
terveydenhuolto palvelut eivät tule vastaan henkilöä, jolla on oikeus 
korvaukseen jonkun muun lain tai perusteen nojalla. Jos 
korvaussäännös ei tältä osin ole riittävän yksityiskohtainen ja selkeä, 
yksityisten palveluiden käyttämisestä aiheutuvat kustannusten 
korvaamisesta on ilmeinen vaara, että henkilövahingon kärsinyt 
vaikeavammainen jää ilman yksilöllisiä, riittäviä ja sopivia palveluita ja 
tukitoimia. 

 

Ansionmenetys 
 

Ansionmenetyksen korvaamisen osalta kiinnitämme huomiota alle 18 
-vuotiaana vammautuneen henkilön korvauksen määrittelyyn. Tällöin 
vielä tavallisesti koulua käyvän henkilön osalta on yleensä 
mahdotonta luotettavalla tavalla arvioida, minkä suuruista ansiotuloa 
hän todennäköisesti olisi aikuisena saanut, jos hän ei olisi 
vahingoittunut. Asiasta on aikaisemmin keskusteltu muun muassa 
liikennevahingossa vammautuneen lapsen eläketurvan määrittämisen 
osalta. Invalidiliitto pitää kannatettavina esityksiä yksilöllisestä arviosta 
ja vammautuneen henkilön henkilökohtaisten ominaisuuksien 
huomioimisesta korvausta määriteltäessä. Samoin perustellut 
koulutus- ja ammattisuunnitelmat tulee huomioida. Uutta käsiteltävänä 
olevassa esityksessä olisi luopuminen kokonaan aikaisemmasta 
vammautuneen henkilön perheen sosiaalisen aseman merkittävästä 
vaikutuksesta korvauksen määrittelyssä. 
 

Invalidiliitto katsoo, ettei minkään vakuutuskorvauksen 
määräytyminen saisi jyrkästi vaihdella riippuen vammautuneen 
lapsen tai nuoren sosiaalisesta taustasta. Menettelytavat on syytä 
saattaa vastaamaan tässäkin yhteiskunnallista kehitystä ja sen vuoksi 
pidämme vakioidun ansiotulon ottamista ansionmenetyksen 
laskentaperusteeksi eri ikäryhmiin tarpeellisena uudistuksena. 
Huomautamme kuitenkin, ettei sosiaalisen taustan ja perheen 
varallisuuden vaikutusta koulu- ja koulutusvalintoihin voida 
edelleenkään kokonaan kiistää. Tämän perusteella tulisi 
yksittäistapauksellisessa näyttövelvollisuudessa vakioidun ansiotulon 
perusteissa syytä mainita myös vammautuneen henkilön perheen 
olosuhteet lisäperusteena ansiomenetystä määriteltäessä. 

 

Henkilövahingosta aiheutuneen aineettoman vahingon korvaaminen 
 

Henkilövahingosta aiheutuneen aineettoman vahingon korvaus olisi 
ehdotuksen mukaisesti luonteeltaan hyvitys henkilövahingon 
aiheuttamasta elämänlaadun heikentymisestä. Ehdotettu säännös 
selkeyttää nykyistä tilaa. Samoin kuin se, että fyysisen ja psyykkisen 
terveydentilan häiriöt korvataan samojen perusteiden mukaan. 
Henkilövahingosta seuraava pysyvä vammautuminen aiheuttaa 
pysyvästi elämänlaatuun huomattavan muutoksen. Näin ollen on 
välttämätöntä ehdotetun säännöksen perusteella, jonka mukaan 
korvauksen tarkoituksena on ainoastaan rahallinen hyvitys siitä, että 
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vahinkoa kärsineen olotila ja olosuhteet ovat vahingon vuoksi 
huonommat kuin muuten. 
 

Invalidiliitto haluaa painottaa henkilövahingon korvauksen 
kattavuutta tilanteissa, joissa vamma on aiheuttanut pysyvän 
haitan. Vammaisten henkilöiden kohdalla vahinkotapahtumalla on 
elämänlaadun osalta aina poikkeuksellisen suuri vaikutus. Sen vuoksi 
Invalidiliitto pitää tärkeänä ehdotusta, jonka mukaan korvausta 
korottavana tekijänä otetaan huomioon henkilövahingosta vahinkoa 
kärsineelle aiheutunut elämänlaadun erityinen heikentyminen. 
Elämänlaadulla ehdotuksen mukaan tarkoitettaisiin juuri vammaisten 
ihmisten kohdalla realisoituvia ongelmia toteuttaa omaan 
elämänhallintaan liittyviä tekijöitä, kuten sitä, millaiset mahdollisuudet 
vahinkoa kärsineellä on elää täysipainoista elämää omien 
persoonallisten tottumustensa, taipumustensa ja tavoitteidensa 
mukaisesti. Tämän takia kysymyksessä olevan säännöksen 
korvauksen korottamisen perusteen soveltamisalan henkilövahingon 
johdosta vaikeasti vammautuneiden osalta tulisi soveltaa laajemmin, 
kuin mitä esitys esittää. Erityistä merkitystä tällä on tilanteissa, joissa 
henkilö ei pysty henkilövahingon johdosta toteuttamaan normaalin 
totunnaiseen elämään kuuluvia toimia yhdenvertaisesti muiden 
yhteiskunnan jäsenten tavoin. 

 

Oikeus korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä 
 

Perustuslain 6 §:ssä vahvistetaan ihmisten yhdenvertaisuus, sekä 
kielletään muun muassa vammaisuuden, sairauden tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella tapahtuva syrjintä. Vammaisuuden 
perusteella tapahtuvan syrjinnän ja sitä aiheutuvan kärsimyksen 
korvaamisella on perustavaa laatua oleva merkitys. Rikoslain 
syrjintärikoksen (RL 11:9) sekä (RL 47:3) 
vahingonkorvausoikeudellinen status korostuu kärsimyksen 
korvauksen keinovalikoissa vammaisten ihmisten osalta. Koska 
voimassa oleva lainsäädäntö ei muilta osin riittävästi turvaa 
vammaisten ihmisten oikeushyvää syrjinnältä. Näin ollen Invalidiliitto 
pitää hyvänä sääntelyn ymmärrettävyyden parantamiseksi ja vahingon 
kärsineen oikeusturvan takaamiseksi nimenomaista mainintaa, että 
rangaistavaksi säädetyn syrjinnän kohteeksi joutuneella on oikeus 
korvaukseen kärsimyksestä. 
 

Henkilökohtaisen koskemattomuuden kohdistuvan loukkauksen osalta 
Invalidiliitto toteaa, että loukkauksen vakavuutta arvioitaessa 
vammaiseen henkilöön kohdistuvaa loukkausta tulee aina pitää 
uhrin ihmisarvoa syvästi loukkaavana. Tällöin esimerkiksi 
väkivaltarikoksessa uhrin vammaisuus tulee olla perusteena sille, että 
henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkausta on pidettävä 
vakavana. Näin ollen myös väkivaltarikoksen syrjivä motiivi 
vammaisuuden perusteella tulee ottaa loukkauksen vakavuutta 
kokonaisuutena arvioitaessa esityksen perustelutekstissä rasististen 
motiivien rinnalla. 
 

Kärsimyksellä tarkoitetaan esityksen mukaan sitä henkistä 
kärsimystunnetta, joka henkilölle aiheutuu häneen kohdistetun 
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oikeudettoman loukkauksen seurauksena. Kärsimyksestä 
suoritettavan korvauksen määrän osalta viittaamme siitä 
esityksessäkin esille nostettuun kansalaisten oikeustajua usein 
loukkaavaan epäkohtaan, jossa henkilöön kohdistuvasta rikoksesta 
aiheutunutta kärsimystä korvataan huomattavasti alhaisemmassa 
määrin kuin kunnian ja yksityiselämän loukkauksista aiheutunutta 
kärsimystä. Kunnian ja yksityiselämän loukkausten osalta 
korvaustason korkeutta on selitetty muun muassa sillä, että 
loukkauksen saama julkisuus leimaa usein uhria tämän loppuelämän 
ajan ja aiheuttaa näin suurta ja pitkäaikaista kärsimystä. Vastaavasti 
voidaan todeta, että henkilöön kohdistunut rikos, jonka seurauksena 
on vaikea, pysyvä fyysinen tai psyykkinen vammautuminen ja samalla 
usein totaalinen elämänmuutos muun muassa itsemääräämisoikeuden 
ja henkilökohtaisen toimintakyvyn osalta, vaikuttaa myös henkilön 
koko loppuelämään ja aiheuttaa myös huomattavaa kärsimystä. 
Pysyvästä haitasta määrättävät korvaukset eivät kuitenkaan ole 
vastaavassa suhteessa verrattuina edellä mainittuihin loukkauksiin. 
Invalidiliitto pitää tärkeänä korvaustason uudelleen arvioimista 
vakavasti tässä suhteessa. 

 

Henkilövahingon kärsineen läheiselle aiheutuneiden kulujen korvaaminen 
 

Invalidiliitto pitää hyvänä 2 d § tarkoitetun henkilövahingon 
kärsineen hoitamisen taikka tämän tervehtymistä tai 
kuntoutumista edistävien toimenpiteiden aiheuttamien 
ansiomenetysten ja kutujen korvaamista suoraan läheiselle 
kannatettavana. Toisaalta vielä senkin jälkeen, kun henkilövahingon 
kärsineen terveydentila vahinkotapahtuman jälkeen on vakiintunut, 
esiintyy vaikeammin vammautuneiden kohdalla tilanteita, joissa 
henkilövahingon kärsineen läheisten on tarpeellista osallistua 
henkilövahingon kärsineen hoitamiseen tai kuntouttamiseen. 
Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa vammautuneen lapsen 
vanhempien on tarpeellista osallistua sopeutumisvalmennukseen. Tai 
parisuhteessa toisen päivittäinen, jatkuvaluonteinen avustaminen. 
Läheisille tässä vaiheessa aiheutuvat kulut ja ansionmenetys eivät 
oikeuttaisi korvaukseen 2 d §:n nojalla, vaan ne korvattaisiin 
henkilövahingon kärsineelle tämän tarpeellisina 
sairaanhoitokustannuksina tai muina tarpeellisina kuluina 2 §:n 1 
kohdan nojalla. Henkilövahingon kärsinyt olisi velvollinen suorittamaan 
saamansa korvauksen edelleen läheisilleen asiainhuoltoa tai 
perusteettoman edun palautusta koskevien oikeudellisten 
periaatteiden mukaisesti, invalidiliitto haluaa kuitenkin kiinnittää 
huomiota siihen, että joissakin tapauksissa läheiselle kuuluvan 
korvauksen kierrättäminen vaikeuttaa säännöksen tarkoituksen 
toteuttamista. Erityisesti vaikeimmin vammautuneiden kohdalla, 
jossa avuntarve tulee perustellusti jatkumaan akuutin vaiheen 
jälkeenkin tulee korvaus maksaa suoraan lähiomaiselle. 

 

Korvausten suorittamistapa ja lainvoimaisesti 
tuomitun korvauksen muuttaminen 
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Invalidiliitto yhtyy toimikunnan esityksiin korvausten 
suorittamisesta toistuvina suorituksina ja tietyissä tilanteissa 
kertakorvauksina. Myös jo tuomitun korvauksen 
muuttamismahdollisuus esityksessä mainituilla perusteilla on 
tarkoituksenmukaista. Henkilövahinkojen erityisestä luonteesta 
johtuen on perusteltua saattaa vahinkoa kärsineen oikeus täyden 
korvauksen periaatteen mukaisesti uuteen harkintaan tapauksissa 
joissa vahingonkärsineen terveydentilassa tai muissa korvauksen 
määräämiseen vaikuttaneissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia 
korvauksen määräämisen jälkeen, joita ei ollut voitu korvausta 
määrättäessä ennakoida. Tässä suhteessa korvauksen muuttaminen 
parantaisi vahinkoa kärsineen asemaa. 

 

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta 
 

Invalidiliitto kannattaa esitettyä henkilövahinkoasiain 
neuvottelukunnan perustamista tavoitteena erityisesti 
aineettomien vahinkojen korvauskäytännön seuraaminen, 
ohjaaminen, korvaussuositusten antaminen ja aloitteiden 
tekeminen. Oikeus- ja korvauskäytännön ohjaaminen lisää päätösten 
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ennakoi tavuut ta  j a  tästä saadut  mal l i t  muun muassa 
liikennevahinkolautakunnasta tai potilasvahinkolautakunnasta ovat 
pääosin olleet myönteisiä. Lisäksi neuvottelukunnan toiminnalla 
tavoitellaan ohjaavaa vaikutusta erityisten korvausjärjestelmien 
piirissä toimivien lautakuntien toimintaan. Neuvottelukunnan 
toiminnalla voi olla huomattavaa merkitystä vahingonkärsineiden 
tosiasialliseen asemaan. Tämän vuoksi Invalidiliitto katsoo, että 
henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan tulisi tehtäväänsä 
toteuttaessaan kuulla asiantuntijoina myös tosiasiallisesti 
vahinkoa kärsineiden tahojen edustajia. 
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Lakivaliokunnalle 
 
 
Asia. Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamiseksi 
 
 

Suomen Journalistiliitto pitää uudistuksen tavoitteita ja pyrkimyksiä hyvinä ja tarpeellisina, mutta haluaa 
kiinnittää huomiota muutamaan asiaan: 
 
Julkisuus on merkittävä osa nykyaikaista yhteiskuntaelämää. Asioiden laaja ja monipuolinen käsitteleminen 
julkisuudessa on suorastaan demokratian edellytys. Tätä tehtävää hoitavat omalta osattaan julkiset 
tiedotusvälineet. 
 
Sananvapaus perusoikeutena toteutuu siis tärkeältä osaltaan joukkotiedotusvälineissä. Tätä perusoikeutta 
käyttäessään tiedotusvälineet eivät ole omalla asiallaan vaan täyttävät niille annettua yhteiskunnallista 
tehtävää. 
 
Länsimaiseen lehdistökäsitykseen kuuluu vieläkin, että journalismin ainakin yksi tehtävä on epäkohtiin 
kajoaminen ja vallanpitäjien toiminnan vahtiminen ja arvostelu. Tätä tehtävää niiden on rohkeasti 
toteutettava. 
 
Tässä kohden ns. sananvapausrikokset poikkeavat monista muista rikoksista. On luontevaa ajatella, että 
ihminen joka suunnilleen tietää, mikä on oikein ja mikä väärin, pyrkii varmuuden vuoksi pysyttelemään 
kaidalla tiellä, mahdollisimman kaukana laittomuuden rajasta. Yhteiskunnallisen vastuunsa tunteva 
tiedotusväline ei voi eikä saa toimia näin. Sananvapauden perimmäisen funktion kannalta olisi 
katastrofaalista, jos julkinen sana sanktioiden pelossa ryhtyisi varmuuden vuoksi vaikenemaan 
arkaluontoisista asioista. 
 
Tämä on rikoslaissa ja sen soveltamisessa osattu ottaa huomioon. Kuitenkin viimeaikaisen kehityksen 
valossa juuri vahingonkorvaukset näyttäisivät olevan kehittymässä sellaiseen suuntaan, että se 
tosiasiallisesti voi rajoittaa sananvapauden käyttämistä. 
 
Julkisuus, joka tiedotusvälineissä on automaattisesti aina mukana, ei siksi saisi olla vahingonkorvausta 
nimenomaisesti korottavana tekijänä mainittuna. Luonnollisesti se tulee asian luonteesta johtuen 
muutenkin riittävästi otetuksi huomioon. 
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Johtaja, varatuomari Valtteri Niiranen 
Viestinnän Keskusliitto ry 2.3.2004 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi (HE 167/2003 vp) 

 
 
 
Eduskunnan lakivaliokunnan pyytämänä asiantuntijana esitän kunnioittavasti 
seuraavan. 
 
Muutosehdotus 
 
Lakiesityksen 5 luvun 6 §:n 2 momenttia tulisi muuttaa siten, että siitä 
poistettaisiin maininta julkisuuden huomioon ottamisesta korvausta 
määrättäessä. 
 
Ehdotan, että lakiesitystä muutetaan poistamalla yliviivattu kohta 6 §:n 2 
momentista: 

5 luku 
6 § 2 momentti 
 
Korvaus määrätään sen kärsimyksen perusteella, jonka loukkaus on 
omiaan aiheuttamaan ottaen erityisesti huomioon loukkauksen laatu, 
loukatun asema sekä loukkaajan ja loukatun välinen suhde, sekä 
loukkauksen saama julkisuus. 

> 6 §:n 2 momentissa oleva ilmaisu "loukkauksen laatu" kattaa jo ilmaisun 
"loukkauksen saama julkisuus" sisällön ja voidaan siksi poistaa jäljempänä 
mainituilla perusteluilla. 

> Ehdotuksen tarkoituksena ei ole se, että korvausta arvioitaessa tuomioistuin 
ei ottaisi julkisuutta lainkaan huomioon. Lakiehdotuksen sanamuoto 
yksinkertaisesti korostaa liikaa julkisuuden merkitystä. 

> "Loukkauksen saama julkisuus" on 6 §:n 2 momentin kohta, joka liittyy 
lähinnä kunnianloukkaus- ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä 
koskeviin juttuihin. Säännöksen soveltamisessa näihin asioihin käytännössä 
ainoaksi 2 momentin kohdaksi jäisi "loukkauksen saama julkisuus". 
Säännöksen sanamuoto ei ohjaa tuomioistuimia kokonaisharkintaan 
mainittujen juttujen yhteydessä. 
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> "Loukkauksen saama julkisuus" on erittäin vaikeasti arvioitavissa. Aikakaus- 
tai sanomalehdellä on esimerkiksi tarkistetut levikki- ja lukijaluvut. Televisio- 
ja radio-ohjelmilla on mitatut katselija- ja kuuntelijaluvut. Edes tutkittujenkaan 
lukujen perusteella on vaikea päätyä oikeaan ratkaisuun aiheutuneen 
kärsimyksen määrästä. 

> Viestinnän Keskusliitto on esittänyt "loukkauksen saaman julkisuuden" 
poistamista jo lausuntokierroksen aikana. Joukkotiedotusvälineiden edustajaa 
ei ollut mukana lain muutosta valmistelleessa henkilö vahi nkotoi mi kunnassa. 

 
 
 

Muutosehdotuksen perustelut 
 
Muutosehdotus liittyy kunnianloukkausasioiden ja yksityiselämää 
koskevan tiedon levittämistä koskevien rikosjuttujen yhteydessä 
tuomittaviin henkisen kärsimyksen korvauksiin. Kyse on siitä, miten 
korostetun aseman "loukkauksen saama julkisuus" saa 
vahingonkorvauslain 6 §:n 2 momentin soveltamisessa. 
 
Mikä on sääntelyn tarve; kyse ei ole oikeustilan vahvistamisesta 
 
Lainvalmisteluun liittyvistä asiakirjoista (henkilövahinkotoimi-kunnan 
mietintö 2001:11 ja hallituksen esitys 167/2003) ei ole löydettävissä 
sellaista syytä, jolla perusteltaisiin lainsäädännön muuttamisen tarvetta 
siltä osin kun kyse on julkisuuden huomioon ottamisesta korvausta 
määrättäessä. 
 
Tämän takia voidaan kysyä, miksi poistettavaksi ehdotettu kohta eli 
"loukkauksen saama julkisuus" on nostettu erityisen korostuneeseen 
asemaan vahingonkorvauslain muuttamisen yhteydessä? Kyse ei ole 
vakiintuneen oikeustilan vahvistamisesta, joka yleensä oikeuttaa lain 
muuttamiseen. 
 
Vaikka tuomioistuimet ovat ottaneet asian saaman julkisuuden huomioon 
kärsimyskorvauksen kokonaisarvioinnissa joissain yksittäistapauksissa 
voimassa olevan vahingonkorvauslain aikana, ei yksittäisten tapausten 
perusteella oikeustilan voi väittää olevan vakiintunutta. 
 
Joukkoviestinnän alan yritysten kannalta oikeustilan muutos -selkeästi 
huonompaan suuntaan - on valitettava askel tilanteessa, jossa medioiden 
maksamat korvaukset ovat muutoinkin olleet korvausasteikon yläpäässä. 
 
Henkilövahinko toimikunnan (komiteanmietintö 2001:11, oi-
keusministeriö) asiaa koskevien perustelujen (sivu 97) mukaan"Toimikunta 
pitää perusteltuna, että laajaa julkisuutta (alleviivaus tässä) saaneesta 
loukkauksesta tyypillisesti aiheutuvan kärsimyksen suuruus ja 
pitkäaikaisuus otettaisiin asianmukaisella tavalla huomioon korvausta 
määrättäessä. Sen vuoksi ehdotetaan, että laissa nimenomaisesti 
mainittaisiin yhtenä korvauksen määräämisessä huomioon otettavana 
perusteena loukkauksen saama julkisuus." 

 
Laaja julkisuus joukkotiedotusvälineissä liittyy usein sellaisiin tapauksiin, joissa 
yhteiskunnallisesti merkittävien seikkojen kannalta on tärkeää kertoa asioista, 
joilla on poikkeuksellisen suuri uutisarvo tai jotka ovat herättäneet suurta yleistä 
mielenkiintoa. Helsingin Kampissa räjäytetty autopommi ja siihen liittyvä tutkinta 
sekä oikeudenkäynti on esimerkiksi ollut sellainen tapaus, jolla on poikkeuksellista 
yleistä kiinnostavuutta ja josta kertominen on ollut journalistisesti perusteltua. 
Laaja julkisuus ei sellaisenaan voi olla peruste korvaukselle. 
 
Kärsimys pitäisi määrätä objektiivisesti arvioitavien seikkojen perusteella 
 
Hallituksen esityksessä (sivu 60) korostetaan sitä, että loukkauksen aiheuttamasta 
kärsimyksestä tuomittava korvaus määrätään sen kärsimyksen perusteella, jonka 
loukkaus on omiaan aiheuttamaan. Korvausta määrättäessä lähtökohtana on se, että 
korvaus määrättäisiin objektiivisesti arvioitavien seikkojen perusteella. 
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Tuomioistuin ottaisi objektiivisena kriteerinä huomioon todennäköisesti lehden 
levikki- tai lukijamäärät tai television katselija-ja radion kuuntelijaluvut. Näiden 
mukaan arvioitava "asian saama julkisuus" ja sen perusteella määrättävä korvaus 
henkisestä kärsimyksestä ei vastaisi tavoitetta objektiivisesti arvioitavasta 
korvauksen määrästä. 
 
Julkisuuskriteerin säilyttäminen 6 §:n 2 momentissa tulee hyvin suurella 
todennäköisyydellä johtamaan säännöksen kaavamaiseen ja yksioikoiseen 
tulkintaan. Säännöksen automaattinen ja kaavamainen tulkinta puolestaan johtaa 
todennäköisesti korvaustasojen nousuun. Henkisistä kärsimyksistä tuomittujen 
korvausten tason on todettu olevan korkealla verrattuna muiden rikosten 
(esimerkiksi raiskaus) yhteydessä tuomittuihin korvauksiin. 
 
Vain laajaa julkisuutta saavat jutut ovat sellaisia, joissa julkisuudella voi olla 
merkitystä korvausta määrättäessä. Tavallisten juttujen yhteydessä, joita valtaosa 
tapauksista on, tuomioistuin todennäköisesti tarkastelisi ainoastaan 6 §:n 2 
momentin sanamuotoa ilman tutustumista lain perusteluihin, ja tuomitsisi 
enemmän henkisen kärsimyksen korvauksia kuin mihin itse juttu antaisi aihetta. 
Kärsimyksen määrän toteennäyttäminen ja näytön arviointi on erittäin hankalaa. 
Mikäli henkilöä koskeva kunniaa loukkaava artikkeli julkaistaisiin 
sanomalehdessä, jonka levikki on 50 000 ja lukijamäärä 150 000 ihmistä, ja näiden 
lukujen perusteella arvioitava julkisuuden määrä otettaisiin kärsimyksen 
arvioinnissa huomioon, olisi korvausmäärä väärässä suhteessa kyseiselle henkilölle 
aiheutuneeseen loukkauksen määrän objektiiviseen eli puolueettomaan arviointiin. 
 
Näyttönä julkisuudesta - ei kärsimyksestä - asiassa olisi ainoastaan se, että lehteä 
lukee 150 000 ihmistä. Lukijamäärä ei välttämättä pidä paikkansa yksittäisen jutun 
huomioarvon osalta. Lukijamäärä ei aina osoita sitä, mikä on ollut kyseisen 
artikkelin todellinen huomioarvo. Kaikki lukijat eivät kyseistä artikkelia lue. 
 
Muutaman sanomalehden tekemät lukijatutkimukset osoittavat, että esimerkiksi 
kotimaan uutisia luetaan noin 50 prosenttisesti, satunnaisia lukijoita kotimaan 
uutisilla on noin 35 prosenttia ja loput eivät koskaan lue näitä sivuja. 
 
Kirjojen osalta arviointi vieläkin vaikeampaa: kustantajat ja kirjakauppiaat tietävät, 
montako kappaletta kirjaa on myyty mutta mitkään mittarit eivät kerro, kuinka 
moni on lukenut kirjan. Kirjastolainaus ja kirjojen kiertäminen ystävien ja tuttavien 
käsien kautta antikvariaattiin vaikeuttaa huomattavasti tiedon saamista siitä, kuinka 
moni on kirjan lukenut. 
 
Esimerkki aikakauslehden levikin, lukijamäärän ja juttujen havaintoarvoista1 

 
Jos kärsimyksen määrän arvioinnissa on mittarina levikki-, katselija- tai 
kuuntelijamäärä, johtaa lukujen ottaminen näytöksi liian korkeaan korvaustasoon. 

> Aikakauslehden levikki on 250 000 kappaletta. 
> Lehdellä on lukijoita 900 000 kappaletta. 
> Lukijatutkimus osoittaa, että esimerkiksi noin 50 % lukijoista lukee tietyn 

tyyppisiä artikkeleita. 
 
Millä tavoin tuomioistuin voisi objektiivisesti arvioida korvauksen määrän tässä 
tapauksessa? Luvut vaikuttavat suurilta ja johtavat todennäköisesti yleisestä 
korvaustasosta poikkeavaan korkeaan kärsimyskorvaukseen. 
 
Lisäksi on otettava huomioon se, että samaa uutista voidaan käsitellä monessa eri 
viestintävälineessä. Jos erilaiset katselija-, 

                                                
1 Yksityiskohtaiset lehtien levikki- ja lukijamäärät löytyvät Levikintarkastus Oy:n verkkosi-
vuilta eli osoitteesta www.levikintarkastus.fi 
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kuuntelija- ja lukijaluvut osoittaisivat yhteensä 2 miljoonan henkilön 
tavoitettavuuden, tuomioistuin olisi mielestäni lähes mahdottoman tehtävän 
edessä arvioidessaan korvauksen määrää asian saaman julkisuuden 
näkökulmasta. 
 
Kaavamainen julkisuuden mittaaminen johtaisi ylisuuriin korvauksiin 
esimerkiksi silloin, kun samaa asiaa on käsitelty monessa eri välineessä. 
Ensin verkkojulkaisussa, sitten televisiossa ja radiossa sekä lehdissä 
tapahtunut asian käsittely voi johtaa kumulatiivisesti hyvin suuriin 
korvausmääriin. 
 
Pienilevikkisessä ammatti- tai järjestölehdessä tapahtuva loukkaus voi 
aiheuttaa suuremman kärsimyksen, koska valtaosa lukijoista saattaa tuntea 
loukkauksen kohteena olevan henkilön. Kärsimyksen määrän arviointi on 
tässäkin tapauksessa hyvin vaikeaa. 
 
Julkisuuden henkilöiden osalta arviointi vaikeaa 
 
Kärsimyksen määrän arviointi vaikeutuu myös olennaisesti tilanteissa, 
joissa on kyse merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa olevien 
henkilöiden käsittelystä joukkotiedotusvälineissä. Tällaiset henkilöt ovat 
asemansa vuoksi esillä julkisuudessa ja heitä koskevat uutiset kiinnostavat 
tiedotusvälineitä seuraavia ihmisiä. 
 
Julkisuuden henkilöihin liittyviä tietoja on oikeus käsitellä rikoslain 24 
luvun 8 § 2 momentin ja 24 luvun 9 §:n 2 momentin perusteella. Jos 
tuomittavan kärsimyksen määrä on sidottu siihen, miten paljon julkisuutta 
henkilö saa eri viestintävälineissä -jota samaa julkisuutta kyseinen henkilö 
pyrkii käyttämään myönteisten uutisten yhteydessä - on seurauksena hyvin 
todennäköisesti, väärällä perusteella, korvaustason nousu. Useat ns. 
julkkikset pyrkivät avoimesti, esimerkiksi saadakseen lehdeltä palkkion 
"yksinoikeushaastattelusta", tuomaan itse julkisuuteen asioita, jotka 
lisäävät asian saamaan julkisuutta. 
 
Uudessa sananvapauslaissa ei enää prosessisäännöstä 
 
Laki sananvapauden käyttämisestä (460/2003) eli sananvapauslaki ei 
sisällä kumotun painovapauslain tapaan säännöstä oikeudenkäyntipaikasta. 
Painovapauslain voimassa ollessa jutut keskittyivät käytännössä muutamiin 
käräjäoikeuksiin ja hovioikeuksiin. 
 
Kunnianloukkausjutut ja yksityiselämää koskevan tiedon levittämistä 
koskevat jutut käsitellään normaalien oikeuspaikkasäännösten perusteella, 
useimmissa tapauksissa sen tuomioistuimen tuomiopiirissä, jossa 
vastaajalla on kotipaikka. Forum-säännöksen puuttuminen uudesta 
sananvapauslaista tullee johtamaan siihen, että yhä useampi tuomioistuin 
joutuu käsit 
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telemaan edellä mainitun kaltaisia juttua. Samalla tuomioistuin joutuu 
harkitsemaan, miten kärsimyskorvaus määrätään. 
 
Mikäli 6 §:n 2 momentti hyväksyttäisiin esitetyssä muodossa, on pelkona se, 
että tämä johtaisi se 6 §:n 2 momentin kaavamaiseen soveltamiseen sellaisissa 
tuomioistuimissa joilla ei ole eikä kerry kokemusta henkisen kärsimyksen 
korvausten arvioimisesta. 
 
Lopuksi 
 
Mielestäni sekä itse lakitekstiehdotuksesta että perusteluista pitäisi poistaa 
maininnat julkisuuden määrästä arviointiperusteena. 
 
Näkemykseni mukaan julkisuuden lisääminen yhdeksi korvauksen 
määräämisperusteeksi olisi omiaan johtamaan liian kaavamaiseen tulkintaan 
julkisuuden merkityksestä korvauksen arvioinnissa. 
 
Huolenani on se, että lakia soveltavat tuomioistuimet soveltaisivat julkisuutta 
arviointikriteerinä liian yksioikoisesti ja ahtaasti ilman perusteellista punnintaa 
siitä, mikä on tosiasiassa loukatulle henkilölle aiheutuneen henkisen 
kärsimyksen määrä. 
 
Lainsäädännössä ei pitäisi olla sellaisia säädöksiä, joiden soveltamisesta 
tiedetään jo etukäteen aiheutuvan vaikeuksia. Vaikka julkisuuskriteeri 
poistettaisiin, ei se heikentäisi rikoksen uhrin asemaa. Tuomioistuimella on 
kokonaisarvioinnissa mahdollisuus ottaa huomioon myös asian saama julkisuus 
niin kuin tähänkin saakka on yksittäistapauksissa menetelty. 

Valtteri Niiranen 
Johtaja, varatuomari 
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Yleisradio Oy: n lausunto vahingonkorvauslain muuttamista koskevan hallituksen esityksen HE 167/2003 johdosta 
 
 
Yleisradio Oy keskittyy asiantuntijalausunnossaan kärsimyskorvausta koskevaan lakiesityksen 5 luvun 6 
§:ään. 

Esitetyn 6 §.n 2 momentin mukaan korvaus loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä määrätään sen 
kärsimyksen perusteella, jonka loukkaus on omiaan aiheuttamaan ottaen erityisesti huomioon 
loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus. 

Yleisradio katsoo, että julkisuutta ei tule mainita erikseen 6 §:n 2 momentin korvauksen 
määräytymisperusteiden joukossa. Yleisradio esittää säännöstä muutettavaksi siten, että säännöstekstistä 
poistetaan maininta loukkauksen julkisuudesta. Säännöksen 2 momentti kuuluisi tällöin seuraavasti: 

Korvaus määrätään sen kärsimyksen perusteella, jonka loukkaus on omiaan 
aiheuttamaan ottaen erityisesti huomioon loukkauksen laatu, loukatun asema sekä 
loukkaajan ja loukatun välinen suhde. 

 
 
Loukkauksen saama julkisuus on riittävässä määrin otettavissa huomioon arvioitaessa loukkauksen 
laatua kokonaisuutena. Julkisuuden merkitystä koskevat maininnat tulee sisällyttää vain säännöksen 
perusteluihin, ei itse säännöstekstiin. Julkisuuden merkitystä koskeva osuus soveltuu luontevasti 
yksityiskohtaisten perustelujen osaan, jossa käsitellään loukkaukseen laatua. 

Julkisuuden mainitseminen erikseen korvauksen määräytymisperusteena johtaisi helposti kaavamaiseen 
levikki- taikka katsoja- tai kuuntelijalukupohjaiseen tarkasteluun joukkotieodotusvälinettä käyttämällä 
tehdyissä rikoksissa. Tällaisen tarkastelun vaarana on korvausasteikkojen muodostuminen pääasiassa 
loukkauksen sisältäneen ohjelman katsoja- tai kuuntelijalukujen perusteella. Tällainen arviointitapa 
kohdistaisi tarkastelun mekaanisesti ohjelman yleisömääriin, jotka kärsimyksen korvaamisen 
konkreettisina kriteereinä olisivat helpompia soveltaa kuin oikeampaan tulokseen johtava ensi sijassa 
loukkauksen laatuun perustuva kokonaisarvio. 

Kaavamaisen arvioinnin vaara on todennäköisesti suurin sellaisissa tapauksissa, joissa tuomioistuin 
joutuu hyvin harvoin käsittelemään joukkotiedotusvälineisiin kohdistuvia vahingonkorvausvaatimuksia. 
Uuden sananvapauslain voimaantulon jälkeen näin voi tapahtua entistä useammin. Ennen 
sananvapauslain voimaantuloa kaikki yleisradioiähetysten sisältöä koskevat rikosoikeudenkäynnit 
keskitettiin Helsingin käräjäoikeuteen. Radiovastuulain mukaan Helsingin käräjäoikeus oli 
yleisradioiähetysten kohdalla laillinen tuomioistuin, kun vaadittiin rangaistusta ja vahingonkorvausta 
lähetetyn ohjelman lainvastaisen sisällön perusteella. Sananvapauslaissa ei ole vastaavaa 
foorumisäännöstä, vaan laillinen tuomioistuin määräytyy rikosoikeudenkäyntien yleisten 
foorumisäännösten perusteella eli rikoksen tekopaikan mukaan. Tässä tilanteessa vailla aiempaa 
kokemusta mediaoikeudenkäynneistä olevat tuomioistuimet voivat joutua entistä useammin käsittelemään 
yleisradiotoimintaa koskevia korvausvaatimuksia. 
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Poistamalla loukkauksen julkisuus korvauksen määräämisen perusteista voidaan välttää edellä mainittu 
vaara yleisömäärien muodostumisesta kaavamaiseksi korvauksen määräytymisperusteeksi. Julkisuuden 
merkitys kärsimyksen arvioinnissa voidaan ottaa riittävässä määrin huomioon osana loukkauksen laatua 
koskevaa arviointia. Myös hallituksen esityksen perustelujen maininta siitä, että momentissa olevaa 
luetteloa kärsimyksestä määrättävän korvauksen arvioinnissa huomioon otettavista seikoista ei ole 
tarkoitettu tyhjentäväksi, antaa mahdollisuuden ottaa julkisuus huomioon korvausta määrättäessä 
kaikissa sellaisissa tapauksissa, joissa loukkauksen julkisuudella on asiassa erityinen merkitys. 
 
Helsingissä 2.3.2004 

Ki rsi-Marja^ökkonen 
lakiasiain päällikkö 
Yleisradio Oy 
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Lausuntonaan hallituksen esityksestä laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 167/2003) MTV Oy esittää seuraavan. 
 

Tiedotusvälineen kannalta keskeinen vahingonkorvausoikeudellinen kysymys 
on kärsimyksestä suoritettavan korvauksen määrääminen. Jatkossa tullaan 
keskittymään siihen. 
 

Kärsimyskorvausten määräämisessä tiedotusvälineille on viimeaikaisessa oi-
keuskäytännössä ilmennyt horjuvuutta sekä yleisen oikeustajun kannalta arve-
luttavia ja vaikeasti hyväksyttäviä piirteitä. Eräänä keskeisenä syynä vallitsevalle 
asiantilalle on varmasti pidettävä nykyisen lainsäädännön yieispiirteisyyttä ja 
aineettomasta vahingosta suoritettavien korvausten määräämisperusteiden 
puuttumista laista. Tämä on todettu myös hallituksen esityksessä (s. 12). 

 

Korvausperiaatteet 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset perustuvat seuraaviin oikeiksi ja 
asianmukaisiksi katsottaviin perusperiaatteisiin: 

1. Kärsimyksen korvaamisen ensisijaisena perusteena ja tavoitteena on 
henkilöön kohdistuneen loukkauksen hyvittäminen (s. 21). 

2. Kärsimyksestä suoritettavaa korvausta ei ole tarkoitettu kattamaan mah-
dollisesti aiheutuvia taloudellisia menetyksiä (s. 22). 

3. Kärsimyskorvausta ei ole tarkoitettu rangaistusluontoiseksi seuraamuk-
seksi loukkauksen aiheuttajalle (s. 22). 

4. Kärsimyskorvauksen lähtökohtaisena edellytyksenä on loukkauksen ai-
heuttaneen teon rangaistavuus (s. 23). 

5. Korvaukset aineettomasta vahingosta tulee määrätä objektiivisesti arvioi-
tavien seikkojen perusteella (s. 24). 
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6. Korvausten määräämisen on perustuttava mahdollisimman 
yhtenäiseen oikeus-ja korvauskäytäntöön (s. 24). 

7. Korvauksen määräämisperusteiden sääntely on toteutettava siten, 
että vahingonkorvausvelvollisuus ei muodostu perustuslain 12 §:n 
1 momentissa turvatun sananvapauden perusteettomaksi 
rajoitukseksi (s. 22). 

 

Kärsimyskorvauksen määrittämisperusteet 
 

Korvausharkinnan ohjaamiseksi ehdotetaan itse lakitekstiin (Laki 
vahingonkorvauslain muuttamisesta 6 § 2 mom) kirjattavaksi neljä 
keskeistä perustetta, jotka olisi otettava huomioon kärsimyskorvausta 
määrättäessä. Nämä perusteet ovat loukkauksen laatu, loukatun 
asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde sekä loukkauksen 
julkisuus. Sanomattakin on selvää, että lakitekstiin otetut perusteet, 
vaikka luettelo ei olekaan tyhjentävä, saavat keskeisen painoarvon 
lakia käytäntöön sovellettaessa. Näin ollen niiden tulisi mahdolli-
simman hyvin ilmentää niitä tavoitteita, joita säädettävällä lailla 
halutaan saavuttaa. Tässä suhteessa viimeksi mainittua kriteeriä eli 
loukkauksen julkisuutta on pidettävä tiedotusvälineiden kannalta 
ongelmallisena vaikkakin sen huomioiminen korvausharkinnassa on 
ehdottomasti perusteltua. 
 

Hallitukseri esityksen perusteluissa (s. 61) todetaan, että "kun on 
kysymys lehdessä julkaistun kunniaa tai yksityiselämää loukkaavan 
tiedon aiheuttaman kärsimyksen korvaamisesta, voidaan loukkauksen 
laatua arvioitaessa kiinnittää huomiota esimerkiksi tapaan, jolla 
henkilöä koskevia tietoja on lehdessä julkaistu, kuten artikkelin 
sijaintiin, otsikointiin, kuvitukseen ja henkilön nimen mainitsemiseen 
artikkelissa sekä siihen mielikuvaan joka artikkelin voidaan näin katsoa 
synnyttävän lukijoissa". Suurin osa edellä mainituista loukkauksen 
laadun arviointikriteereistä (sijainti, otsikointi, kuvitus, nimen 
mainitseminen) vaikuttavat myös olennaisesti loukkauksen saamaan 
julkisuuteen ja on lähinnä makuasia halutaanko niitä käsitellä 
loukkauksen laadun vai julkisuuden osatekijöinä. Samaa voidaan 
sanoa lehden levikistä (vastaavasti ohjelman katsojamäärästä), joka 
hallituksen esityksessä liitetään loukkauksen julkisuuteen. Samat asiat 
vaikuttavat siis kahta kautta kärsimyskorvauksen määrän arviointiin, 
mikäli lakiteksti säilytetään ehdotuksen mukaisena. Samalla lehden 
levikin/ ohjelman katsojamärän itsenäinen merkitys todennäköisesti 
ylikorostuu toisin kuin hallituksen esityksessä on tarkoitettu. 
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Esitämmekin, että maininta loukkauksen julkisuudesta poistettaisiin lakiteks-
tistä ja perusteluissa todettaisiin, että julkisuus on yksi loukkauksen laadun 
arviointiin vaikuttavista tekijöistä kunnian ja yksityiselämän ioukkaustapauk-
sissa. 
 

Kunnioittavasti 
 

MTV OY 

 
S Juha Vilanka 

lakiasiainjohtaja 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Lausunto Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 167/2003). 
 

Lausunto käsittelee lausuntopyynnön mukaisesti lakiehdotuksen 5 luvun 6 §:ää siltä osin kuin kysymys on 
vahingosta, jonka tiedotusvälineet ovat aiheuttaneet syyllistymällä kunnian tai yksityiselämän 
loukkaamisrikokseen. 
 
 

Yleistä 
 

Hallituksen esityksessä 167/2003 ja henkilövahinkotoimikunnan mietinnössä KM 2001:11, johon esitys 
pohjautuu, on mielestäni asianmukaisesti otettu huomioon yhtäältä sananvapauden ja toisaalta kunnian ja 
yksityiselämän suojan asema perus- ja ihmisoikeuksina. Hallituksen esityksessä 167/2003 omaksuttu 
lähtökohta, jonka mukaan kärsimyskorvauksen ensisijaisena perusteena ja tavoitteena on henkilöön 
kohdistuvan loukkauksen hyvittäminen hänen itsetunnolleen ja ihmisarvolleen aiheutuneesta 
loukkauksesta, on mielestäni oikea. 
 
 

Korvausvastuun peruste 
 

Kytkentä tietynlaiseen rangaistavaksi säädettyyn tekoon 
 

Lakiehdotuksen 5 luvun 6 §:n 1) -kohdassa kytketään kärsimyskorvauksen tuomitsemisedelly-tykset 
vapautta, rauhaa, kunniaa tai yksityisyyttä loukkaavaan rangaistavaksi säädettyyn tekoon. Sääntely 
toteuttaa mielestäni hyvin perusoikeuksien (sananvapaus) rajoittamiselle asetetun täsmällisyys- ja 
tarkkarajaisuusvaatimuksen. Kunnian ja yksityiselämän loukkaamisrikosten tunnusmerkistöjä on tosin 
joskus oikeudenkäynneissä kritisoitu siitä, että niitä sovellettaessa lain tulkitsijalle jää harkinnanvaraa ja 
että lain soveltaminen on jossain määrin arvostuksenvaraista, mutta allekirjoittaneen käsityksen mukaan 
täsmällisyysvaatimus täyttyy hyvin. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on useissa ratkaisuissaan 
katsonut, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa (sananvapausartikla) edellytetty lailla 
säätämisen vaatimus täyttyy, kun henkilö on voinut - tarvittaessa oikeudellisen asiantuntija-avun turvin - 
saada selkoa menettelynsä tuomittavuuden riskistä. Täyttä varmuutta menettelyn rangaistavuudesta 
etukäteen arvioituna ei tarvitse olla. 
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Korvausvastuun kytkeminen rangaistavaksi säädettyyn tekoon osoittaa korvausvelvollisuuden rajoittamista 
lainsäätäjän niin moitittaviksi katsomiin tekoihin, että niihin on ollut perusteltua liittää 
rangaistusseuraamus. Tavallista tuottamusvastuuta korkeampaa eli teon rangaistavuuteenperustuvaa 
korvauksen tuomitsemiskynnystä voitaneen pitää perusteltuna huomioon ottaen, että kysymyksessä on 
perusoikeutena taatun sananvapauden käyttämisestä tuomittava korvausvastuu. Kytkentä rangaistavaksi 
säädettyyn tekoon myös ylläpitää oikeudenkäytön ennakoitavuutta ja yhdenmukaisuutta. 
 
 

Korvaus- ja rangaistusvastuun erillisyydestä 
 

Sananvapauslain 14 §:n 1 momentti viittaa viestin sisällöstä aiheutuneen vahingon korvaamisen osalta 
vahingonkorvauslakiin (412/1974). Sananvapauslain 14 §:n 2 momentin mukaan julkaisija ja 
ohjelmatoiminnan harjoittaja ovat toiminnassaan aiheutetun viestin sisällöstä aiheutuneen vahingon 
korvaamisesta vahingonkorvauslain 3 luvun mukaisessa vastuussa myös silloin, kun vahinko on muun kuin 
vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetun henkilön (=työntekijän) aiheuttama. Näin ollen julkaisija 
ja ohjelmatoiminnan harjoittaja vastaavat vastaavan toimittajan, toimittajan, ns. freelancer -toimittajan ja 
esimerkiksi yleisönosastoon kirjoittaneen henkilön julkaisu- tai ohjelmatoiminnassa aiheuttaman viestin 
sisältöön perustuvan vahingon korvaamisesta varsinaisen rikoksentekijän ohella. 
 

Hallituksen esityksen 167/2003 (s. 54) mukaan teon rangaistavuutta koskevasta edellytyksestä huolimatta 
korvauksen tuomitseminen ei edellyttäisi, että loukkaaja tosiasiallisesti tuomitaan rikoksesta 
rangaistukseen. Merkitystä ei olisi myöskään sillä, että syyteoikeus on vanhentunut tai että tekijä ei ikänsä 
tai mielentilansa vuoksi ole rikosoikeudellisesti vastuussa teostaan. Sääntely vastaa tältä osin puhtaan 
varallisuusvahingon yhdeksi vaihtoehtoiseksi korvausvastuun edellytykseksi vahingonkorvauslain 5 luvun 
1 §:ssä asetetun "rangaistavaksi säädetyn teon" tulkintaa (HE 187/1973 s. 23). 
 

Hallituksen esityksessä 167/2003 esitetty sääntely, jonka mukaan korvausvelvollisuuden tuomitseminen ei 
edellytä, että loukkaaja tosiasiallisesti tuomitaan rangaistukseen, on mielestäni loukkauksen uhrin 
korvausoikeuden toteuttamismahdollisuuksien kannalta välttämätön. Perustuslain 12 §:ssä taattuun 
sananvapauteen kuuluu oikeus anonyymiin ilmaisuun, josta oikeudesta on säädetty tarkemmin 
sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (460/2003; jälj. sananvapauslaki) 16 §:ssä. 
Mainitun pykälän 2. virkkeen mukaan yleisön saataville toimitetun viestin julkaisijalla ja ohjelmatoiminnan 
laatijalla on oikeus olla ilmaisematta viestin laatijan henkilöllisyyttä ja mainitun pykälän 2 momentin 
mukaan sama oikeus on myös sillä, joka on saanut mainituista seikoista tiedon ollessaan viestin laatijan 
taikka julkaisijan ja ohjelmatoiminnan harjoittajan palveluksessa. 
 

Jos korvausvelvollisuuden tuomitseminen edellyttäisi rikoksen tekijän tuomitsemista rangaistukseen, ei 
loukkaavan lehtikirjoituksen tai televisio- taikka radio-ohjelman tms. yleisön saataville toimitetun viestin 
kohdehenkilöllä olisi käytännössä mitään mahdollisuuksia saada vahingonkorvausta kunniaa tai 
yksityiselämää loukkaavan viestin johdosta, jos tiedotusväline ei suostu paljastamaan anonyymisti 
julkaistun viestin laatijaa tai sen osalta julkaisupäätöksen tehnyttä henkilöä2 ja jos vastaava toimittaja 
ilmoittaa, että hän ei ole lukenut tai nähnyt viestiä eikä ole tehnyt päätöstä sen julkaisemisesta ja tästä ei 
saada näyttöä. 
 

Käytännössä edellä kuvatunlaiset tilanteet ovat toki harvinaisia ja useimmiten vastuu saadaan myös 
anonyymin kirjoittajan tapauksissa kohdennettua julkaisemispäätöksen tehneeseen henkilöön (= 
päätoimittaja tai se, jolle tämä on delegoinut tehtävän). 
Ei voitane pitää perusteltuna, että tiedotusvälineessä voitaisiin ilman korvausvastuuta julkaista perättömiä 
ja kunniaa loukkaavia taikka yksityiselämää loukkaavia tietoja ilman korvausvastuuta, kunhan 
julkaiseminen tapahtuisi anonyymisti. Kuten käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessäkin (s. 22) 
perustuslain esitöihin (HE 309/1993 s. 53) viitaten todetaan, perustuslain 10 §:n kunnian ja yksityiselämän 
                                                
2 Julkaisupäätöksen tehneen henkilön osalta on tosin epäselvää, koskeeko anonyymisuoja myös häntä. 
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suojaa koskeva säännös edellyttää valtiolta aktiivisia toimenpiteitä yksityiselämän suojaamiseksi toisen 
henkilöiden loukkauksia vastaan ja että lainsäätäjä ylläpitää tehokasta säännöksen turvaamien oikeushyvien 
suojaa. Nähdäkseni suojan ei voida katsoa olevan tehokasta, jos yleisön saataville toimitetun viestin 
julkaisija voisi välttyä korvausvastuulta yksinomaan sen vuoksi, että se ei paljasta viestin laatijaa. 
 

Sääntely, jonka mukaan viestin julkaisija tai ohjelmatoiminnan harjoittaja voisi välttyä korvausvastuulta 
anonyymisuojan vuoksi, voisi myös lisätä puutteelliseen lähdekritiikkiin perustuvaa tai yksityiselämän 
suojaa tarpeeksi huomioon ottamatonta viestien julkaisemista epätoivotulla tavalla. Ongelmaa ei tosin ole 
silloin, jos vastaava toimittaja myöntää hyväksyneensä viestin julkaisemisen ja tehneensä 
julkaisupäätöksen, jolloin häntä voidaan pitää rikoksentekijänä. Jos vastaavan päätoimittajan osallisuus 
kiistetään ja tästä ei saada näyttöä, ei ketään voitaisi tuomita rikoksesta eikä siten myöskään 
korvausvastuuseen, jos korvausvastuu kytkettäisiin tosiasialliseen kunnian tai yksityiselämän 
loukkaamisrikoksesta tuomitsemiseen. 
 

Asian merkittävyyttä korvauksensaantioikeuden kannalta korostaa vielä se, että sananvapauslain 15 §:n 
esitöiden (HE 54/2002 s. 65/100 internetistä tulostetussa versiossa) mukaan päätoimittajarikkomusta ei 
voitaisi pitää vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettuna rikoksena ja että tähän kannanottoon ei 
ilmeisesti ole tehty muutosta nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä. Sananvapauslaki on tältä 
osin muuttanut aikaisempaa, ratkaisuista KKO 1997:80 ja KKO 1983 II 38 ilmenevää oikeustilaa, jonka 
mukaan painovapauden tuottamukselliseen laiminlyöntiin syyllistynyt päätoimittaja on yhteisvastuullisesti 
päärikokseen syyllistyneen toimittajan ja lehden julkaisijan kanssa velvoitettu korvaamaan kunniaa tai 
yksityiselämää loukanneen lehtijutun aiheuttama henkinen kärsimys. Sananvapauslain esitöissä ei 
kiinnitetty huomiota siihen, että sääntely tältä osin muutti voimassa ollutta oikeustilaa. 
 

Toisaalta vielä päätoimittajarikkomuksen katsominen vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:ssä tarkoitetuksi 
rikokseksi ei parantaisi loukkauksen uhrin korvausturvaa ainakaan merkittävästi, koska 
päätoimittajarikkomuksesta tuomitseminen edellyttää sananvapauslain 14 §:n esitöiden (HE 54/2002 s. 
63/100 internetistä tulostetussa versiossa) mukaan varmuutta rikollisen viestin laatijan syyllisyydestä, mikä 
on käytännössä lähes mahdotonta todistaa, jos viestin laatijaa ei tiedetä. Tähän seikkaan on myös 
valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki kiinnittänyt huomiota sananvapaus-lakiehdotuksesta antamassaan, 
25.9.2001 päivätyssä, lausunnossaan todeten seuraavan: 

 

"Tuntemattoman tekijän tahallisuuden näyttäminen pelkästään viestin sisällön perusteella kohtaa 
käytännössä melkoisia ongelmia ja antaa päätoimittajarikkomuksesta syytetyn puolustukselle 
sellaiset aseet, joita vastaan syyttäjän on vaikea taistella. Lisäksi on epäselvää, edellytetäänkö 
muidenkin rikosten rakenneosien kuten esim. syyntakeisuuden täyttymistä. Voisiko vastaava 
päätoimittaja anonyymin rikoksentekijän tilanteissa välttää rangaistusvastuun 
päätoimittajarikkomuksesta toteamalla, että hän ei tosin paljasta viestin laatijan henkilöllisyyttä, 
mutta kertoo tämän olevan syyntakeeton? Syyttäjä (tai asianomistaja) ei voi tällaista väitettä 
osoittaa vääräksi." 

 

Valtakunnansyyttäjän päätoimittajarikkomuksen osalta esille nostama näkökohta on mielestäni relevantti 
myös korvausvastuun sääntelyssä. Korvausvastuuta ei tule sitoa siihen, että joku tuomitaan 
vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n 1) kohdassa mainitusta rangaistavaksi säädetystä teosta rangaistukseen. 
Hallituksen esityksessä 167/2003 käsitellään rangaistavaksi säädetyn teon subjektiivisen puolen osalta 
tilanteita, joissa tekijä ei ikänsä tai mielentilansa vuoksi ole rikosoikeudellisesti vastuussa teostaan eli tekijä 
ei ole syyntakeinen. Esitöistä ei nähdäkseni ilmene se, kuinka on suhtauduttava 
vahingonkorvauslakiehdotuksen 5 luvun 6 §:n 1) kohdassa mainitun teon tekijän tahallisuuteen. 
Lainkohdassa  on  käytetty  ilmaisua  "rangaistavaksi  säädetty  teko"  ilmaisun  "rikos"  sijasta.  Tästä  
sanamuodosta (ja myös ikää ja mielentilaa koskevasta lausumasta; HE s. 54) voidaan päätellä, että 
korvauksen tuomitseminen ei edellytä kaikkien rikoksen ainesosien toteutumista. Epäselväksi kuitenkin 
jää, onko vahingon korvattavuus sidottu yksinomaan rangaistavaksi säädetyn teon objektiiviseen 



 

 

tunnusmerkistöön vai tulisiko rikoksentekijän syyllisyydestä olla jotakin - esimerkiksi viestin sisältöön 
perustuvaa - näyttöä vai täysi näyttö. 
 

Mielestäni uusien vahingonkorvaussäännösten esitöissä olisi suotavaa tarkentaa sitä, ovatko kor-
vauksensaantiedellytykset sidottu vain teon objektiiviseen luonteeseen vai tuleeko myös subjektiivisen 
syyllisyyden (=tahallisuuden) toteutua. 
 

Samoilla perusteilla kuin mitä edellä on syyntakeisuuden osalta esitetty, vaatimus tuntemattoman 
kirjoittajan tahallisuusnäytöstä korvauksensaantiedellytyksenä voi osoittautua mahdottomaksi. 
 
 

Korvausasian käsittely siviiliprosessuaalisessa järjestyksessä 
 

Hallituksen esityksen 167/2003 mukaan korvausasia voidaan käsitellä, vaikka syyteoikeus olisi 
vanhentunut. Tämä onkin vahingonkorvausoikeudessamme yleiseksi vakiintunut periaate. Jossain määrin 
ongelmallisena voidaan pitää sitä, että käsiteltäessä pelkästään rikokseen perustuvaa korvausasiaa, jossa 
korvauksen tuomitseminen edellyttää rangaistavaksi säädetyn teon toteamista, oikeusprosessi tapahtuu 
siviiliprosessuaalisessa menettelyssä ja siviiliasian käsittelemiselle säädetyssä oikeuden kokoonpanossa 
ilman maallikkojäseniä. Epäkohtaa lieventää kuitenkin se, että muutoksenhakuasteissa oikeuden 
kokoonpano on joka tapauksessa sama sekä siviili- että rikosprosessissa. Lisäksi siviiliasian käsittelyn ei 
yleisesti katsottane edustavan samanlaista valtiollisen pakkovallan käyttöä kuin rikosasian käsittelyn, joten 
maallikkotuomareiden tai rikosoikeudellisen prosessimenettelyn vaatimuksia ei liene välttämätöntä asettaa. 
Etenkin, jos hyväksytään ajatus, että korvausvastuuseen riittää käsiteltävänä olevan teon rangaistavuus in 
abstracto eli ilman, että tekijää subjektiivisesti todetaan syylliseksi, siviiliprosessuaalinen käsittely ei liene 
vastoin vastaajatahon oikeusturvaa. Talloinhan ei korvausprosessissa ole todettu ketään rikokseen 
syylliseksi vaan ainoastaan se, että viestintävälineessä on julkaistu viesti, jonka sisältö in abstracto täyttää 
rangaistavaksi säädetyn teon objektiivisen tunnusmerkistön. 
 

Tältä osin sääntely on samanlainen kuin mihin tahansa muuhunkin rikokseen perustuvaa korva-
usvaatimusta käsiteltäessä eikä liene perusteltua säätää tietyntyyppisten rikosten aiheuttamien vahinkojen 
korvausoikeudenkäynneille erilaista menettelyä kuin mitä muiden rikostyyppien osalta noudatetaan. Jos 
rikokseen perustuvan korvausvaatimuksen käsittelemistä siviiliprosessuaalisessa menettelyssä pidetään 
ongelmallisena, asiaa tulisi selvittää laajemmin kaikkia rikosperusteisia vaatimuksia koskien. 
 
 

Päätoimittajarikkomus ja kärsimyskorvaus 
 

Kuten edellä on jo mainittu, 1.1.2004 voimaan tulleen sananvapauslain esitöiden mukaan pää-
toimittajarikkomusta ei pidettäisi vahingonkorvauslain 5:6:ssa tarkoitettuna rikoksena. Nähtävästi 
vahingonkorvauslakiesitys ei tuo muutosta tähän seikkaan, sillä päätoimittajarikkomusta ei voitane katsoa 
lakiehdotuksen 5 luvun 6 §:n 1 momentin 4) kohdassa tarkoitetuksi ihmisarvoa vakavasti loukkaavaksi 
teoksi. Kun päätoimittajarikkomusta ei ole mainittu lakiehdotuksen 5 luvun 6 §:n 1 momentin 1) -
kohdassa, johon se luontevasti kuuluisi, jos tästä rikoksesta olisi haluttu säätää korvausvelvollisuus, 
loogisen laintulkinnan mukaan päätoimittajarikkomuksen perusteella ei voida tuomita vahingonkorvausta 
henkisestä kärsimyksestä. 
 
 

Korvausvastuun määrä 
 

Lähtökohdat 
 

Mielestäni on asianmukaista, että korvaustason arvioinnissa on pääpaino objektiivisilla seikoilla. 
Oikeudenmukaisen korvaustason määrittämiseksi on kuitenkin perusteltua ottaa huomioon myös 
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loukkauksen objektiivisesti todettavat tosiasialliset vaikutukset loukatun elämänpiirissä (esim. KKO 
2000:54). Korvaustason yhdenmukaistamiseksi ja ennakoimiseksi on perusteltua, että korvausvastuun 
määrän harkintaan vaikuttavia kriteerejä täsmennetään lain tasolla. Lakiehdotuksen 5 luvun 6 §:n 2 
momentissa mainitut korvauksen määrään vaikuttavat kriteerit eivät nähdäkseni muuttaisi vallitsevaa 
oikeustilaa vaan ovat juuri niitä kriteerejä, joihin tuomioistuimet ovat korvauksen määrää harkitessaan jo 
nykykäytännössä ratkaisunsa perustaneet. 
 

Korvauksen tuomitsemistilanteet ja konkreettiset olosuhteet vaihtelevat eri tilanteissa huomattavasti. Jopa 
samaan rikosnimikkeeseen perustuvat korvauksen arviointitilanteet voivat olla, ja yleensä ovatkin, erittäin 
paljon toisistaan poikkeavia. Tämän vuoksi on mielestäni syytä korostaa, että myös muita kuin 2 
momentissa mainittuja seikkoja voidaan korvausvastuuta määritettäessä ottaa huomioon. 
 

Hallituksen esityksen 167/2003 mukaan korvausvastuun tavoitteena on loukatun ihmisarvolle ja 
itsetunnolle aiheutuneen loukkauksen hyvittäminen. Sen sijaan kärsimyskorvauksen tarkoituksena ei ole 
muodostaa rangaistusluontoista seuraamusta loukkauksen aiheuttajalle eikä sen tarkoituksena ole kattaa 
myöskään taloudellisia menetyksiä, joita varten vahingonkorvauslaissa on oma säännös. Nämä lähtökohdat 
ovat mielestäni asianmukaiset. 
 

Korvauksen määräämisperusteina on momentissa mainittu loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan 
ja loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus. Käsittelen seuraavassa näitä kriteerejä 
yksityiskohtaisemmin. 
 
 

Loukkauksen laatu 
 

Hallituksen esityksessä on todettu, että yksityiselämää tai kunniaa loukkaavan tiedon osalta voitaisiin 
loukkauksen laatua arvioitaessa kiinnittää huomiota siihen tapaan, jolla henkilöä koskevia tietoja on 
lehdessä julkaistu, kuten artikkelin sijaintiin, otsikointiin, kuvitukseen ja henkilön nimen mainitsemiseen 
artikkelissa sekä siihen mielikuvaan, jonka artikkelin voidaan näin katsoa synnyttävän lukijassa. Mainitut 
seikat ovat epäilemättä aiheutuneen kärsimyksen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä. Hallituksen esityksessä 
lausuttu vastaa käsitykseni mukaan nykyistä oikeuskäytäntöä eikä aiheuttaisi muutosta oikeustilaan. 
 

Hallituksen esityksessä teon laatuun liittyvinä tekijöinä mainitut seikat vaikuttavat myös yhtenä 
korvauksen määräytymiskriteerinä mainitun loukkauksen saaman julkisuuden arviointiin. Mitä 
näkyvämmin loukkaavaa tietoa on lööpeissä, kannessa ja otsikoinnissa esitetty ja mitä laajempi juttu on, 
sitä suuremman julkisuudenkin se yleensä saa. 
Kuva voi aiheuttaa varsinkin julkisuuteen tottumattomalle henkilölle huomattavasti lisää kärsimystä ("kuva 
kertoo enemmän kuin tuhat sanaa") ja lisätä henkilön tunnettuisuutta artikkelin lukeneiden henkilöiden 
keskuudessa. Niin ikään julkaistun viestin ivallinen ja vähättelevä sävy voi lisätä kärsimystä. 
 

Näiden kriteerien lisäksi olennainen merkitys on sillä, minkälainen tieto tiedotusvälineessä on julkaistu. 
Esimerkiksi väite syyllistymisestä rikokseen aiheuttaa usein sitä enemmän kärsimystä mitä vakavammasta 
rikoksesta on kysymys. Samoin yksityiselämää loukkaavan tiedon osalta tiedon julkaiseminen aiheuttaa 
usein sitä enemmän kärsimystä, mitä intiimimpää tai moraalisesti paheksuttavampaa asiaa julkaistu tieto 
koskee. 
 

Kunnian ja yksityiselämän loukkaamisesta tuomittavien kärsimyskorvausten määriä ei aina voida arvioida 
keskenään samalla tavalla. Usein yksityiselämää loukkaavan totuudenmukaisen tiedon levittäminen 
aiheuttaa jopa enemmän kärsimystä kuin kunniaa loukkaavan perättömän tiedon julkaiseminen, koska 
asianomistaja ei voi pyrkiä puhdistamaan mainettaan vastineen tai oikaisun avulla tai muutoinkaan 
kertomalla, että julkaistut tiedot ovat perättömiä. Kunnianloukkausrikoksen osalta pian ja näyttävästi 
julkaistu vastine tai oikaisu voi - vaikka ei poistakaan teon rangaistavuutta (KKO 2000:54 ja KKO 
2000:45) - merkittävästi lieventää tapahtuneen rikoksen seurauksia. On kuitenkin selvää, että vastineella tai 



 

 

oikaisulla ei voida koskaan poistaa kaikkia tapahtuneen rikoksen haitallisia seuraamuksia, koska vastine tai 
oikaisu ei tavoita kaikkia alkuperäisen tiedon saajia ja koska osa yleisöstä saattaa vastineesta tai oikaisusta 
huolimatta ajatella, että "ei savua ilman tulta, kyllä se alkuperäinen juttu varmasti kuitenkin pitää 
paikkansa". 
 
 

Loukatun asema 
 

Loukatun aseman vaikutusta tiedotusvälineen maksettavaksi tuomittavan kärsimyskorvauksen määrään ei 
ole pykäläkohtaisissa perusteluissa käsitelty. Nähdäkseni loukatun asema voi vaikuttaa tämän kokeman 
kärsimyksen määrään. 
 

Kunnianloukkausrikoksia koskeneessa hallituksen esityksessä 184/1999 (s. 32) todettiin viestin 
loukkaavuuden osalta, että "Tietyssä määrin voidaan ottaa huomioon sellaisten ryhmien erityispiirteet, 
joiden arvonanto on loukatulle merkityksellinen." Tätä periaatetta voidaan nähdäkseni noudattaa myös 
kärsimyksestä tuomittavan korvauksen määrän harkinnassa. Henkilön kuulumisesta tiettyyn ryhmään voi 
seurata se, että julkaistu tieto loukkaa häntä vähemmän kuin ihmisiä keskimäärin tai ei ollenkaan, taikka 
että esitetty väite juuri hänen kohdallaan on tavanomaista loukkaavampi. Jotta erityiseen ryhmään 
kuulumiselle voitaisiin antaa korvausoikeudellista merkitystä, tulee kuitenkin myös vahingon 
ennakoitavuutta koskevien kriteerien täyttyä. Lisäksi on huomattava, että erityiseen ryhmään kuulumiselle 
ei voitane antaa merkitystä, jos tämä ryhmä on melko pieni ja sen arvot huomattavasti poikkeavat laajalti 
hyväksytyistä arvoista (HE 184/1999 s. 32). 
 

Loukatun asemaan liittyvinä tekijöinä voidaan nähdäkseni ottaa huomioon myös se, että julkisuuteen 
tottumattomalle henkilölle julkisuus voi olla erityisen raskasta. Julkisuuden henkilöiden osalta puolestaan 
kynnys rangaistavuusedellytyksen ja siten myös korvauksensaantiedellytyksen täyttymisestä on usein ns. 
tavallista henkilöä korkeampi, mutta rangaistavuuden täytyttyä julkisuus voi olla tavanomaistakin 
haitallisempaa. Toisaalta julkisuuden henkilöt usein sietävät paremmin heitä koskevaa julkisuutta (vaikka 
heilläkään ei ole velvollisuutta sietää itseään koskevia kunniaa tai yksityiselämää loukkaavia lausumia) ja 
heillä on tavallista kansalaista paremmat 

mahdollisuudet tuoda esiin oma kantansa asiassa. Jo edellä kuvatut esimerkit osoittavat, että korvauksen määrä 
riippuu aina monista eri tekijöistä ja että se on harkittava tapauskohtaisesti. 
 
 

Loukkaajan ja loukatun välinen suhde 
 

Jos oikeudettomasti julkaistu tieto on saatu esimerkiksi erityistä luottamussuhdetta väärinkäyttämällä tai 
muutoin epäasiallisin keinoin, tämä voi vaikuttaa kärsimystä lisäävästi. 
 
 

Loukkauksen saama julkisuus 
 

Loukkauksen saama julkisuus on vallitsevan oikeuskäytännön mukaan yksi kärsimyskorvauksen määrään 
vaikuttava seikka (KKO 2002:55, KKO 2000:54, KKO 1997:81, KKO 1997:80). Oikeuskäytännössä on 
kiinnitetty huomiota korvausvastuuta korottavana tekijänä mm. julkaisun levikkiin, tiedon esittämiseen 
julkaisun kannessa tai ns. lööpissä sekä siihen, että loukkaavan viestin sisältänyt julkaisu on asianomistajan 
kotipaikkakunnalta myyty loppuun. Toisaalta huomiota on korvausvastuuta alentavasti kiinnitetty esimerkiksi 
siihen, että asianomistajaa ei ole mainittu nimeltä tai että nimen mainitseminen valtakunnallisessa televisio-
ohjelmassa on tapahtunut vain lyhyesti eikä ole kiinnittänyt huomiota asianomistajan persoonaan. 
 

Kuten henkilövahinkotoimikunnan mietinnössä (KM 2001:11, s. 97 internetistä tulostetussa versiossa) 
todetaan, loukkauksen saama julkisuus usein leimaa loukattua tämän loppuelämän ajan ja siten aiheuttaa suurta 
ja pitkäaikaista kärsimystä. Kunnianloukkaussäännösten osalta loukkauksen esittäminen 
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joukkotiedotusvälineessä tai muulla sen kaltaisella tavalla on yksi loukkauksen törkeää tekomuotoa kuvaava 
tekijä (RL 24 luku 10 §). 
 

Kuten nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessäkin todetaan, loukkauksen saamaa julkisuutta 
arvioitaessa ei huomiota tule kiinnittää pelkästään lehden levikkiin. Joskus tiedon julkaiseminen paikallisessa 
lehdessä aiheuttaa enemmän kärsimystä kuin sen julkaiseminen valtakunnallisessa tiedotusvälineessä, jota 
loukatun lähipiiri ei välttämättä yhtä tarkasti seuraa. Joskus taas paikallisesti merkittävän asian nostaminen 
valtakunnalliseen julkisuuteen puolestaan aiheuttaa huomattavaa kärsimystä. 
 

Loukkauksen saamaa julkisuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota myös hallituksen esityksessä 167/2003 
esitettyihin teon laatua koskeviin kriteereihin, kuten artikkelin sijainti, otsikointi ja kuvitus. Mitä näyttävämmin 
asia on tiedotusvälineessä julkaistu, sitä suurempaa julkisuutta se yleensä saaja sitä suuremmaksi muodostuu 
myös sen aiheuttama henkinen kärsimys, jos esitetyt tiedot ovat kunniaa tai yksityiselämä loukkaavia. Jos 
loukkaava tieto on puolestaan esitetty erityistä huomiota herättämättä lyhyenä uutismaisena tietona muiden 
lyhyiden tietoiskujen joukossa, ei sen saama julkisuus useinkaan muodostu yhtä suureksi kuin edellisessä 
tapauksessa, vaikka lehden levikki olisi suurempi kuin ensiksi mainitussa tapauksessa. 
 

Levikkiä ei voida pitää yksinomaisena ratkaisuperusteena senkään vuoksi, että esimerkiksi lehtien kansissa tai 
ns. lööpeissä näyttävästi uutisoidut seikat tulevat myös useiden sellaisten henkilöiden tietoon, jotka eivät osta 
tai muutoinkaan lue kyseistä lehteä. 
 

Tuomittavan korvauksen määrää harkittaessa on syytä korostaa sitä seikkaa, että lähtökohtaisesti jokainen 
tiedotusväline vastaa itse omasta lähdekritiikistään. Jos toinen tiedotusväline myöhemmin julkaisee 
toisessa tiedotusvälineessä aikaisemmin julkaistun, ja sittemmin kunniaa tai yksityiselämää loukkaavaksi 
osoittautuneen jutun, ei jutun ensimmäisenä julkaissut tiedotusväline 
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vastaa siitä lisävahingosta, mikä asian myöhemmästä julkistamisesta on aiheutunut (esim. KKO 1997:80 ja 
KKO 1997:81) vaan vastuu kuuluu tältä osin tiedon myöhemmin julkaisseelle viestintävälineelle. 
 
 

Korvaustasosta 
 

Viime aikoina on käyty keskustelua siitä, ovatko tiedotusvälineiden maksettaviksi tuomitut kär-
simyskorvaukset liian korkealla tasolla etenkin verrattuna muista rikoksista tuomittuihin aineettoman 
vahingon korvauksiin. Keskustelu edellyttäisi mielestäni ensin sen seikan arvioimista, ovatko muiden 
rikosten johdosta tuomitut aineettoman vahingon korvausmäärät oikealla tasolla. Viimeaikainen 
korkeimman oikeuden korvauskäytäntö koskien viestintävälineiden maksettavaksi tuomittuja 
vahingonkorvauksia on ollut maltillinen. Yksittäistapauksissa tuomitut suurehkot kärsimyskorvaukset ovat 
useissa tapauksissa perusteltavissa tapausten erityispiirteillä, kuten esimerkiksi esitetyn väitteen 
vakavuudella, loukkauksen saamalla suurella julkisuudella ja teon tosiasiallisilla vaikutuksilla loukatun 
elämänpiirissä. 
 

Kuten jo tästä lausunnosta ilmenee, kärsimyskorvausten määräytymiseen vaikuttavat useat erilaiset seikat 
ja ratkaisu on aina tapauskohtainen. Tästä syystä ehdotetun henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan 
korvaussuosituksilla olisi mielestäni vaikea ohjata korvauskäytäntöä siten, että se johtaisi myös 
yksittäistapauksellisesti oikeudenmukaiseen korvaustasoon. Esitettyjen väitteiden loukkaavuus, loukatun 
asema ja loukkauksen saama julkisuus ovat keskeisiä korvauksen määrään vaikuttavia tekijöitä, jotka 
saattavat eri tapauksissa vaikuttaa keskenään eri suuntiin (loukkaavuus on suurta/vähäistä, loukatun asema 
puoltaa tavanomaista suurempaa/pienempää korvausta, julkisuus on suurta/pientä). Lisäksi loukkauksen 
tosiasialliset vaikutukset asianomistajan elämänpiirissä voivat vaihdella suuresti. Vallitsevan 
oikeuskäytännön valossa ns. tyyppitapauksia on vaikea hahmottaa. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI VAHINGONKORVAUSLAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI 
SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (167/2003 vp) 
 

Oikeusministeriölle on annettu tilaisuus antaa vastineensa lakivaliokunnassa kuultujen asiantuntijoiden 
kirjallisista lausunnoista. Oikeusministeriö lausuu kunnioittavasti seuraavaa. 
 

Yleistä 
 

Kuultujen asiantuntijoiden yleinen suhtautuminen henkilövahinkojen korvaamista koskevien 
vahingonkorvauslain säännösten uudistamiseen on hyvin myönteinen. Yhdessäkään 
kirjallisessa lausunnossa ei vastusteta uudistuksen lähtökohtia tai tärkeimpiä ehdotuksia. 
 

Muutamissa lausunnoissa pohditaan ehdotettujen muutosten mahdollisia ongelmakohtia ilman, 
että ehdotettuihin säännöksiin vaadittaisiin tehtäväksi muutoksia. Eräissä lausunnoissa 
esimerkiksi yhtäältä huomautetaan ehdotetun sääntelyn olevan eräin osin tulkinnanvaraista ja 
jättävän siten merkittävästi harkintavaltaa lain soveltajalle. Toisaalta todetaan, että tietty 
harkinnanvaraisuus on henkilövahinkokorvausten määräämisen perusluonteen huomioon 
ottaen välttämätöntä säilyttää ja että harkinnanvaraisuudesta johtuvat ongelmat jäänevät 
soveltamiskäytännössä vähäisiksi. 
 

Seuraavassa käsitellään sellaisia lausunnoissa esitettyjä kannanottoja, joissa esitykseen 
sisältyviin lainsäädäntöehdotuksiin esitetään tehtäväksi muutoksia. 

 

Lakitekniset muutosehdotukset ja lakiehdotusten perusteleminen 
 

Vantaan käräjäoikeus esittää ehdotetun uudistuksen toteuttamista lakiteknisesti siten, että koko 
vahingonkorvauslain 5 luku muutettaisiin ja pykälät numeroitaisiin juoksevasti. 
 

•   Oikeusministeriön kanta: Ei muutosta. Lainmuutoksissa on soveltamiskäytännön selkeyden 
vuoksi perusteltua pyrkiä siihen, että aikaisemman lain pykälänumeroina mahdollisuuksien 
mukaan säilytetään. Käsiteltävässä esityksessä ei ehdoteta vahingonkorvauslain 5 luvun 5 
§:ää muutettavaksi lainkaan ja kaikissa muutettavaksi ehdotetuissa luvun pykälissä 
säädettäisiin uudistuksen jälkeenkin pääpiirteissään samoista asioista kuin voimassa 
olevassa laissa. Nykyisten pykälien väliin lisättävät ns. a pykälät eivät sinänsä muuttaisi 
luvun systematiikkaa nykyisestä. Pienaakkosten käyttäminen pykälänumeroinnissa on 
nykyisin tavanomaista eikä kaikkien luvun pykälien uudelleennumerointi pelkästään 
tällaisten a pykälien välttämiseksi olisi perusteltua. 

Turun hovioikeus katsoo, että haitan määräämisen perusteita koskevassa 5 luvun 2 c §:ssä ja 
kärsimyskorvauksen määräämisen perusteita koskevassa 5 luvun 6 §:ssä olisi nimenomaan 
säädettävä, että lainkohdissa lueteltujen korvausta määrättäessä huomioon otettavien seikkojen 
luettelo ei ole tyhjentävä. 

• Oikeusministeriön kanta: Ei muutosta. Yksi ehdotuksen tärkeimmistä tavoitteista on 
yhdenmukaistaa aineettomien vahinkojen korvauskäytäntöä. Tässä tarkoituksessa 
korvausten määräämistä koskevat säännökset on perusteltua muotoilla siten, että korvauksia 
määrättäessä otetaan pääsääntöisesti huomioon vain laissa luetellut seikat. 
Yksittäistapausten erilaisuuden ja korvauksen määräämisen perusteena olevan 
kokonaisharkinnan luonteen huomioon ottaen laissa säädetyn luettelon ei kuitenkaan tule 
olla tyhjentävä. Ehdotetussa sääntelymallissa on oikeusministeriön näkemyksen mukaan 
saavutettu tasapaino yhtäältä soveltamiskäytännön yhtenäisyyden ja ennakoitavuuden sekä 
toisaalta yksittäistapausten edellyttämän laajemman harkintavallan välillä. 

 

Eräissä lausunnoissa esitetään lakiehdotusten perusteluja joiltain osin täydennettäväksi, mikä ei 
asian käsittelyvaiheen huomioon ottaen anna aihetta kommentointiin. Korkein oikeus kuitenkin 



 

 

esittää nimenomaan lakivaliokunnan mietinnössä painotettavaksi vahinkoteon seurausten 
ennalta-arvattavuuden vaatimusta vahingonkorvausvastuun perusteena (5 luvun 2 c §:n 2 mom. 
ja 4 b §) sekä henkilöön kohdistuneen loukkauksen kohteeksi joutuneelle aiheutuneen 
kärsimyksen korvaamista koskevan 5 luvun 6 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohtien soveltamisalan 
suppeutta. Samoin korkein oikeus esittää korostettavaksi, että henkilövahinkoasiain 
neuvottelukunta on nimenomaisesti vain suosituksia - ei normeja - antava elin eikä sen 
perustamisella ole tarkoitus millään tavoin horjuttaa tuomioistuinten itsenäistä päätösvaltaa. 

• Oikeusministeriön kanta: Korkeimman oikeuden lausunnossa esille tuotuja seikkoja on 
pyritty tuomaan painokkaasti esille ehdotusten perusteluissa. Mitään estettä ei luonnollisesti 
ole sille, että niitä korostetaan myös valiokunnan mietinnössä. 

 

5 luvun 2 b § - Alaikäisenä vammautuneen ansionmenetyksen määrääminen 
 

Invalidiliiton näkemyksen mukaan alaikäisenä pysyvästi työkykynsä menettäneen henkilön 
oletetun ansiotulon yksilöllisessä määräämisessä tulisi laissa mainita huomioon otettavaksi 
myös hänen sosiaalinen taustansa. 

• Oikeusministeriön kanta: Ei muutosta. Pykälän 1 momentin mukaan yksilöllisessä 
arvioinnissa huomioon otettavat seikat olisivat vammautuneen henkilökohtaiset 
ominaisuudet sekä hänen koulutus-ja ammattisuunnitelmansa. On selvää, että lapsen perimä 
sekä hänen perhetaustansa ja kasvuympäristönsä voivat vaikuttaa näihin seikkoihin 
huomattavastikin, jolloin ne tulevat välillisesti huomioon otetuiksi korvausta määrättäessä. 
Oikeusministeriön näkemyksen mukaan oikeudenmukaisena ei sen sijaan voitaisi pitää sitä, 
että esimerkiksi lapsen vanhempien koulutustaso tai perheen sosiaalinen asema välittömästi 
vaikuttaisi lapselle vahvistettavan, yksilölliseen arviointiin perustuvat ansionmenetyksen 
suuruuteen. 

 

5 luvun 2 c § 2 mom. - Korvauksen määrääminen pysyvästä haitasta 
Invalidiliitto katsoo, että vaikeasti vammautuneelle pysyvästä haitasta määrättävää korvausta 
tulisi keskimääräistä useammin korottaa sillä perusteella, että vammautuneen elämänlaatu on 
henkilövahingon johdosta "erityisesti heikentynyt". 

• Oikeusministeriön kanta: Ei muutosta. Pysyvän haitan korvaamisessa haitan vaikeusaste 
vaikuttaa suoraan määrättävän korvauksen suuruuteen. Siten hyvin vaikeista vammoista 
määrätään hyvin huomattava korvaus. Korvausta määrättäessä tulee otetuksi huomioon se, 
että vaikeimmin vammautuneet tarvitsevat pysyvästi apuvälineitä, apua tai mahdollisesti 
laitoshoitoa. Pykälässä tarkoitettu elämänlaadun erityinen heikentyminen voidaan ottaa 
korottavana tekijänä huomioon ainoastaan, kun henkilövahinko yksittäistapauksessa 
heikentää vahinkoa kärsineen elämänlaatua olennaisesti enemmän kuin yhtä vaikean 
henkilövahingon kärsineiden elämänlaatua yleensä. 

 

5 luvun 2 d § - Läheiselle suoritettavat kulukorvaukset 

Turun hovioikeus ja Invalidiliitto pitävät ongelmallisena 5 luvun 2 d §:n ehdotusta, jonka 
mukaan henkilövahingon kärsineen läheisellä ei akuutin hoitovaiheen jälkeen olisi suoraan 
oikeutta korvaukseen vahingoittuneen hoitamisesta aiheutuneista kuluista. Tämän ajankohdan 
jälkeisistä pysyväisluonteisista hoitojärjestelyistä aiheutuvien kulujen korvattavuutta olisi 
arvioitava luvun 2 §:n 1 kohdan nojalla. 

• Oikeusministeriön kanta: Ei muutosta. Akuuttivaiheen hoidon luonteen huomioon ottaen on 
lähtökohtaisesti perusteltua tukea läheisten osallistumista vahingoittuneen hoitamiseen. 
Valtaosa henkilövahingoista paranee siten, ettei akuuttivaiheen jälkeistä hoidon tarvetta 
ylipäänsä ole. Silloin kun henkilövahingon kärsineen hoidon tarve jatkuu hänen 
terveydentilansa vakiinnuttua, hoidon järjestämistä on harkittava akuuttivaiheen hoitoa 
pitkäjänteisemmin. Vaikka esimerkiksi omaishoito voi olla yksi vaihtoehto pysyvän hoidon 
järjestämiseksi, läheisille ei tule säätää lähtökohtaista oikeutta korvaukseen kuluista ja 
ansionmenetyksestä akuutin hoito-vaiheen jälkeen. Silloinkin, kun läheisille akuutin 
hoitovaiheen jälkeen aiheutuneet kulut ovat korvattavia 5 luvun 2 §:n nojalla 
vahingoittuneen sairaanhoitokustannuksina, on tarkoituksenmukaista järjestää 
maksuliikenne pysyvästi siten, että korvaukset suoritetaan vahinkoa kärsineelle, jonka 
kautta maksetut korvaukset kanavoituvat korvaukseen oikeutetuille läheisille. 

 

5 luvun 6 § - Kärsimyksen korvaaminen 
 

Pykälän 1 momentti - korvauksen perusteet 



 

 

 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen esittää, että lainkohdassa tulisi erikseen mainita seksuaalinen 
itsemääräämisoikeus oikeushyvänä, jonka loukkaaminen oikeuttaa loukatun korvaukseen 
kärsimyksestä. 

• Oikeusministeriön kanta: Ei muutosta. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on kiistatta 
säännöksessä mainitun yksilönvapauden alakäsite, kuten fyysinen vapaus ja 
tahdonvapauskin. Olisi epäjohdonmukaista erikseen mainita laissa näistä alakäsitteistä vain 
yksi. Lisäksi on huomattava, että seksuaalirikoksella aiheutetun kärsimyksen korvaamisesta 
ei ole ollut epäselvyyttä voimassa olevan lain nojallakaan, vaikka seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta ei ole laissa erikseen mainittu. 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen katsoo, että kaikilla pahoinpitelyn uhreilla tulisi läh-
tökohtaisesti olla oikeus korvaukseen kärsimyksestä. 

• Oikeusministeriön kanta: Ei muutosta. Ehdotetun momentin 3 kohdan mukaan oikeus 
korvaukseen kärsimyksestä olisi sillä, jonka henkilökohtaista koskemattomuutta on 
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta "vakavasti" loukattu. Säännös merkitsisi 
kärsimyksen korvattavuuden alan laajentumista nykyiseen verrattuna. Henkilökohtaisen 
koskemattomuuden loukkaamisesta aiheutuu usein myös henkilövahinkoa, josta loukatulla 
on oikeus eri korvaukseen. Nyt puheena olevan lainkohdan tavoitteena on varmistaa, että 
vakavan loukkauksen uhri saa oikeudenmukaisen kokonaiskorvauksen karsimastaan 
vahingosta. Vakavaa loukkausta lievemmän loukkauksen uhri, jolle on aiheutunut 
henkilövahinko, saa yleensä henkilövahingon johdosta tuomittavaan aineettoman vahingon 
korvaukseen sisältyvänä tosiasiallisesti riittävän hyvityksen myös loukkauksen 
aiheuttamasta (vähäisestä) kärsimyksestä. 

 

Pykälän 2 momentti - korvauksen määrääminen 
 

Suomen Journalistiliitto, Viestinnän Keskusliitto, Yleisradio Oy ia MTV Oy vaativat, että 
loukkauksen julkisuutta ei tulisi mainita kärsimyksen korvaamista koskevan 5 luvun 6 §:n 2 
momentissa korvausta määrättäessä erityisesti huomioon otettavana seikkana, sillä julkisuus 
tulee riittävästi huomioon otetuksi yhtenä loukkauksen laadun arviointiin vaikuttavista 
tekijöistä. 

• Oikeusministeriön kanta: Ei muutosta. On kiistatonta, että loukkauksen saama julkisuus 
tyypillisesti vaikuttaa sillä aiheutetun kärsimyksen määrään. Erityisesti kunnian-ja 
yksityiselämän loukkaustapauksissa julkisuuden vaikutus kärsimyksen määrään on 
keskeinen, minkä vuoksi seikan erityinen mainitseminen säännöksessä on perusteltua. 
Pykälästä käy selvästi ilmi, että korvauksen määrääminen perustuu kaikki asiaan kuuluvat 
seikat huomioon ottavaan kokonaisharkintaan. Pelkoa siitä, että asian saamasta 
julkisuudesta muodostuisi tiettyjen rikosten osalta ainoa kär-simyskorvauksen määrään 
vaikuttava seikka, voidaan pitää liioiteltuna. Ehdotuksen seikkaperäisissä perusteluissa on 
muun muassa nimenomaan todettu, että aiheutettu kärsimys ei ole suorassa suhteessa 
loukkauksen julkisuuteen eikä korvausta siten tule määrätä yksioikoisesti esimerkiksi 
loukkauksen sisältävän aikakau-silehden levikki- tai lukijamäärien mukaan. 

 

5 luvun 8 § - Vahvistetun korvauksen muuttaminen 
 

Vantaan käräjäoikeuden näkemyksen mukaan tuomittua tai sovittua kertakorvausta tulisi voida 
pykälän nojalla paitsi korottaa myös alentaa. 

• Oikeusministeriön kanta: Ei muutosta. Mahdollisuus korvauksen määrän muuttamiseen 
olosuhteiden olennaisen muuttumisen perusteella tuomion antamisen tai korvauksesta 
sopimisen jälkeen on tarkoitettu sovellettavaksi vain poikkeuksellisesti. Kertakorvauksen 
määrään vaikuttavat seikat on yleensä mahdollista riittävästi ottaa huomioon jo korvausta 
määrättäessä. Täyden korvauksen periaatteen ja vahinkoa kärsineen oikeussuojan kannalta 
on kuitenkin perusteltua, että korvausta voidaan erityisestä syystä poikkeuksellisesti 
myöhemmin korottaa. Tuomitun tai 



 

 

sovitun kertakorvauksen maksaneella vahingosta vastuussa olevalla ei ole vastaavaa 
oikeussuojatarvetta olosuhteiden myöhemmin olennaisesti muuttuessa. Vahinkoa 
kärsineen kannalta jo suoritetun kertakorvauksen palauttaminen saattaisi helposti 
muodostua kohtuuttomaksi. On huomattava, että sovitun kertakorvauksen alentaminen voi 
olla ehdotetusta sääntelystä riippumatta mahdollista oikeustoimilain 36 §:n nojalla. 

 

5. lakiehdotus - Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta 
 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Rikosuhripäivystys ia Invalidiliitto katsovat, että ehdotetun 
henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan kokoonpano tai ainakin perusteluissa hahmoteltu 
asiantuntijoina kuultavien piiri on liian suppea. Neuvottelukunnan toiminnassa tulisi ehdotettua 
vahvemmin olla edustettuna lääketieteellistä asiantuntemusta sekä rikoksen uhrien ja muiden 
tosiasiallisesti vahinkoa kärsineiden tahojen näkemyksiä. 
 

•   Oikeusministeriön näkemys: Ei muutosta. Neuvottelukunnan tärkeimpänä tehtävänä olisi 
kerätä tietoa tuomioistuimissa ja korvausjärjestelmissä noudatetuista korvaustasoista, 
eritellä näin saatua tietoa ja tiedottaa korvaustasoista systemaattisessa muodossa. Tämän 
huomioon ottaen on tärkeää, että neuvottelukunnassa on edustus sekä 
tuomioistuinlaitoksesta että keskeisistä erityisistä korvausjärjestelmistä. Neuvottelukunnan 
tehtävänä ei olisi itsenäisesti määritellä noudatettavia korvaustasoja eikä pyrkiä 
muutenkaan vaikuttamaan niihin, minkä vuoksi esimerkiksi vahinkoa kärsineiden 
edustuksesta ei olisi neuvottelukunnan työssä vastaavaa hyötyä. Korvaustasoja koskevien 
suositusten laatimisessa tarvittavaa lääketieteellistä asiantuntemusta neuvottelukunta voi 
saada pyytämällä suosituksista tarpeen mukaan lausuntoja lääketieteen eri alojen 
erikoislääkäreiltä. 
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Lisäksi valiokunta on saanut Rikosuhripäivystykseltä kirjallisen lausunnon. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan henkilövahingon, elatuksen menetyksen ja kärsimyksen korvaamista 

koskevien vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten uudistamista. 

Aineettoman vahingon osalta erotettaisiin nykyistä selkeämmin yhtäältä henkilövahingosta 

johtuvien aineettomien vahinkojen korvaaminen ja toisaalta henkilöön kohdistuvien loukkausten 

aiheuttaman kärsimyksen korvaaminen. Henkilövahingon perusteella suoritettavien korvausten 

korvausaiheet määriteltäisiin nykyistä johdonmukaisemmalla tavalla. Korvaus määrättäisiin 

erikseen yhtäältä kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta ja toisaalta pysyvästä 

haitasta. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi nykyistä täsmällisemmät säännökset korvauksen 

määräämisen perusteista. Lisäksi perustettaisiin henkilövahinkoasiain neuvottelukunta, jonka 

yhtenä tehtävänä olisi antaa yleisiä suosituksia aineettomista vahingoista suoritettavien 

korvausten määristä. 

Esityksessä ehdotetaan henkilövahingon kärsineen läheisten korvaussuojan selkeyttämistä 

ja parantamista. Henkilövahingon kärsineelle erityisen läheisillä henkilöillä olisi laissa säädetyin 

edellytyksin oikeus saada henkilövahingosta vastuussa olevalta korvaus kuluista ja 

ansionmenetyksestä, jotka heille aiheutuvat henkilövahingon kärsineen hoitamisesta ja muista 

vahingosta johtuvista toimenpiteistä. 

Elatuksen menetyksen korvattavuutta ehdotetaan laajennettavaksi. Oikeus korvaukseen 

elatuksen menetyksestä olisi kaikilla niillä henkilöillä, jotka tosiasiallisesti ovat olleet surmansa 

saaneen elatuksen varassa. Lisäksi elatuksen menetyksestä suoritettavan korvauksen 

määräämisen perusteet säänneltäisiin nykyistä täsmällisemmin laissa. 

Surmansa saaneen läheisten korvaussuojaa ehdotetaan laajennettavaksi. Jos kuolema on 

aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, surmansa saaneelle erityisen läheisellä 

henkilöllä olisi oikeus korvaukseen hänelle kuolemantapauksen seurauksena aiheutuneesta 

henkilövahingosta johtuvista tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista kuluista sekä 

ansionmenetyksestä. 

Henkilöön kohdistuvien loukkausten aiheuttaman kärsimyksen korvattavuutta ehdotetaan 

laajennettavaksi. Kärsimyksestä suoritettavan korvauksen määräämisen perusteista säädettäisiin 

laissa. 
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Esityksessä ehdotetaan lakiin otettaviksi säännökset henkilövahingosta, elatuksen 

menetyksestä ja kärsimyksestä määrättävien korvausten suorittamistavasta sekä henki-

lövahingosta ja elatuksen menetyksestä suoritettavien korvausten muuttamisesta olosuhteiden 

olennaisen muuttumisen perusteella. 

Esitykseen sisältyy vahingonkorvauslain muuttamista koskevien ehdotusten ja 

henkilövahinkoasiain neuvottelukuntaa koskevan lakiehdotuksen lisäksi tarkistuksia lii-

kennevakuutuslakiin, potilasvahinkolakiin ja raideliikennevastuulakiin. 

Lakien ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Vuonna 1974 säädetty vahingonkorvauslaki on luonteeltaan yleislaki, jota sovelletaan vahingon 

korvaamiseen sopimussuhteen ulkopuolella, jollei muualla laissa ole toisin säädetty. Sen 5 

luvussa säädetään henkilöön kohdistuvien vahinkojen perusteella suoritettavista korvauksista. 

Tätä lukua ei sen säätämisen jälkeen ole muutettu lukuun ottamatta sitä, että siihen vuonna 1999 

lisättiin 4 a §, joka koskee surmansa saaneen läheisten oikeutta korvaukseen kuolemantapauksen 

heille aiheuttamasta kärsimyksestä. 

Vahingonkorvauslain 5 luvun nykyiset säännökset ovat jokseenkin yleispiirteisiä. Tämä on 

ongelmallista sen vuoksi, että laista eivät ilmene läheskään kaikki ne seikat, joiden perusteella 

korvaus käytännössä määrätään. Hyvin niukka sääntelytapa ei myöskään ole kovin hyvin 

yhteensovitettavissa sen perustuslain 80 §:n 1 momentin sisältämän vaatimuksen kanssa, jonka 

mukaan yksilöiden oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista pitää säätää lailla. Tällaisessa 

sääntelytilanteessa säännökset saavat merkittävässä määrin sisältönsä oikeuskäytännön kautta. 

Laissa olevan sääntelyn yleisyys synnyttää samalla vaaran siitä, että oikeuskäytäntö ainakin 

alioikeuksissa saattaa muodostua epäyhtenäiseksi. Tätä on pidettävä merkittävänä epäkohtana 

ottaen huomioon erityisesti vahingonkorvauslain luonne jatkuvasti sovellettavana, tavallisten 

ihmisten elämää koskettavana siviilioikeudellisena peruslainsäädäntönä. Ehdotetun uudistuksen 

tarpeellisuutta korostavat vielä vahingonkorvauslain voimaantulon jälkeen säädetyt erityiset 

korvausjärjestelmät, jotka osittain täydentävät vahingonkorvauslakia ja osin syrjäyttävät sen. 

Lakivaliokunnan käsityksen mukaan ehdotetut vahingonkorvauslain muutokset 

täsmentävät merkittävällä tavalla voimassa olevaa sääntelyä ja ovat omiaan myötävaikuttamaan 

oikeuskäytännön yhtenäisyyteen. Tätä kautta ne myös edistävät sekä vähin 
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koa kärsineiden että vahingonaiheuttajien yhdenvertaista kohtelua. Lakivaliokunnan 

mielestä ehdotetussa sääntelyssä on toisaalta samalla onnistuneella tavalla kyetty säilyt-

tämään sellaiset lainsoveltajalle harkintavaltaa jättävät muotoilut, joita henkilövahinkojen 

korvaamiseen johtavien tilanteiden moninaisuus välttämättä edellyttää. Ehdotettujen 

säännösten tulkinnassa ovat tukena hallituksen esityksen sisältämät yksityiskohtaiset ja 

huolellisesti laaditut perustelut. 

' ^ • Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen pe- 

rusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta 

puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta 
 
 
5 luku. Korvattava vahinko 
 

2 c §. Ehdotetussa pykälässä säädetään siitä, miten korvaus pysyvästä haitasta määrä- 
 

tään. 

Pykälän 1 momentin mukaan kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 

määrätään korvaus ottamalla huomioon henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edel-

lyttämän hoidon laatuja kestoaika sekä haitan kestoaika. Perustelujen (s. 41/1) mukaan 

pykälässä luetellaan ne keskeiset ja pääasialliset perusteet, jotka on otettava huomioon 

korvausta määrättäessä. Perusteluista käy ilmi, että korvausta määrättäessä voitaisiin 

yksittäistapauksessa ottaa huomioon muitakin kuin pykälässä lueteltuja seikkoja, jos 

henkilövahinko on esimerkiksi epätyypillinen. Itse säännöksestä ei kuitenkaan ilmene, että 

1 momentin sisältämä luettelo ei ole tyhjentävä. Jotta tämä seikka kävisi ilmi myös 

säännöksen sanamuodosta, lakivaliokunta ehdottaa 1 momenttiin lisättäväksi "erityisestä-

sanan. Samalla valiokunta kuitenkin huomauttaa siitä, että sen käsityksen mukaan lu-

ettelon ulkopuolisia seikkoja huomioon otettaessa tulee noudattaa suurta pidättyväisyyt-tä 

ja että tällaisia seikkoja voi tulla esiin vain poikkeuksellisissa tapauksissa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään niistä seikoista, jotka otetaan huomioon määrättäessä 

korvausta pysyvästä haitasta. Säännöksen mukaan korvausta korottavana tekijänä voidaan ottaa 

huomioon myös henkilövahingosta vahinkoa kärsineelle aiheutunut elämänlaadun erityinen 

heikentyminen. Esityksen perustelujen (s. 42/11) mukaan tämän perusteen soveltamisala on 

tarkoitettu suppeaksi. Edelleen perusteluissa (s. 43/11) mainitaan siitä, ettei säännöksen 
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soveltaminen saa johtaa korvausvelvollisen näkökulmasta täysin ennakoimattomaan 

korvausvastuuseen. Lakivaliokunta yhtyy näihin perusteluissa esitettyihin näkemyksiin ja 

painottaa jo yleisistä vahingonkorvausoikeudellisista periaatteistakin johtuvan, että 

korvausvelvollisuus ei saa ulottua sellaisiin teon seurauksiin, jotka vahingon aiheuttajan kannalta 

ovat ennalta-arvaamattomia. 
 

2 d §. Pykälässä säädetään henkilövahingon kärsineen läheisille suoritettavista kulukorvauksista. 

Näille läheisille maksetaan säännöksen mukaan kohtuullinen korvaus sellaisista tarpeellisista 

kuluista ja ansionmenetyksestä, jotka heille aiheutuvat henkilövahingon kärsineen hoitamisesta. 

Korvausta määrätään myös vahingosta johtuvista muista toimenpiteistä, jos ne ovat omiaan 

edistämään henkilövahingon kärsineen tervehtymistä tai kuntoutumista. Tällaista korvausta 

maksetaan läheisille kuitenkin enintään siihen saakka, kun henkilövahingon kärsineen 

terveydentila on vahinkotapahtuman jälkeen vakiintunut. Tämän jälkeen korvaus vastaavista 

kuluista suoritetaan henkilövahingon kärsineelle itselleen, jos näitä kuluja voidaan pitää 

ehdotetussa 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuina tarpeellisina sairaanhoitokustannuksina. 

Säännöksessä käytetty rajanveto-kriteeri "terveydentilan vakiintuminen" on jo asian 

luonteesta johtuen epämääräinen. Esityksen perustelujen (s. 46/1) mukaan tämä ajankohta on se, 

josta alkaen henkilövahingon kärsineelle voidaan määrätä maksettavaksi korvausta pysyvästä 

haitasta. Tällöin terveydentilassa ei siis enää ole odotettavissa muutosta parempaan eikä 

terveydentilan parantamiseksi ole enää myöskään käytettävissä lääketieteellisiä keinoja. 

Perusteluista ilmenee (s. 35 s.), että tällainen ajankohta on yleensä fyysisen vammautumisen 

jälkeen käsillä viimeistään noin vuoden kuluttua ja psyykkisen terveydentilan häiriöissä 

puolestaan aikaisintaan kahden vuoden kuluttua häiriön ilmenemisestä. Koska yksittäistapaukset 

voivat suurestikin vaihdella, lakivaliokunta esityksen perusteluihin (s. 46/11) yhtyen korostaa, 

että "terveydentilan vakiintuminen-kriteerin soveltaminen ei saa olla kaavamaista, vaan tulkinnan 

tulee epäselvissä tilanteissa pikemminkin olla joustavaa vahingonkärsineen läheisten eduksi. 
 

4 b §. Ehdotetussa pykälässä säädetään surmansa saaneen läheiselle kuolemantapauksen 

seurauksena aiheutuneen henkilövahingon perusteella suoritettavista korvauksista. Säännöksen 

mukaan läheisen oikeus korvaukseen edellyttää, että kuolema on aiheutettu tahallaan tai törkeästä 

huolimattomuudesta. Perustelujen (s. 52 s.) mukaan näillä edellytyksillä pyritään estämään 

korvausvelvollisuuden laajeneminen sellaisiin vahinkoa aiheuttaneen teon seurauksiin, joita 

niiden aiheuttajan ei voida kohtuudella edellyttää ennakoineen. Lakivaliokunta yhtyy tähän 

näkemykseen ja viittaa myös edellä 5 luvun 2 c §:n 2 momentin yhteydessä lausumaansa. 
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6 §. Ehdotettu pykälä koskee henkilöön kohdistuvan loukkauksen uhrin oikeutta korvaukseen 

loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä sekä tällaisen korvauksen suuruuden määrittämistä. 

Ehdotetun pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan oikeus korvaukseen loukkauksen 

aiheuttamasta kärsimyksestä on sillä, jonka vapautta, rauhaa, kunniaa tai yksityiselämää on 

loukattu rangaistavaksi säädetyllä teolla. Esityksen perustelujen (s. 54 s.) mukaan säännöksen on 

tarkoitettu kattavan myös sellaiset seksuaalirikokset, joilla loukataan seksuaalista 

itsemääräämisoikeutta, vaikka viimeksi mainittua oikeushyvää ei säännöksessä erikseen 

mainitakaan. Näin ollen seksuaalinen itsemääräämisoikeus muodostaa ehdotetussa säännöksessä 

yhden yksilönvapauden alalajin fyysisen vapauden ja tahdonvapauden ohella. Lakivaliokunnan 

saaman selvityksen mukaan nykyisenkään lain voimassa ollessa ei käytännössä ole vallinnut 

epäselvyyttä oikeudesta saada korvausta seksuaalirikoksella aiheutetusta kärsimyksestä, vaikka 

seksuaalista itsemääräämisoikeutta ei laissa olekaan erikseen mainittu. Tämä seikka huomioon 

ottaen lakivaliokunta tässä yhteydessä hyväksyy hallituksen esityksessä tehdyn ratkaisun 

sisällyttää seksuaalinen itsemääräämisoikeus "vapaus"-käsitteeseen. 

Ehdotetun 6 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan oikeus kärsimyksen perusteella 

suoritettavaan korvaukseen on myös sillä, jonka ihmisarvoa on tahallaan tai törkeästä 

huolimattomuudesta vakavasti loukattu jollain momentin 1—3 kohdassa tarkoitettuihin 

loukkauksiin rinnastettavalla tavalla. Säännöksen soveltamisen edellytyksenä ei ole se, että 

loukkaus olisi aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla. Perustelujen (s. 58/11) mukaan tällä 

pyritään siihen, että mahdollista oikeutta korvaukseen voitaisiin harkita ilman 

rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta aiheutuvia rajoituksia. Ehdotetun kohdan tar-

koituksena on ennakoida tulevaisuudessa mahdollisesti esiintyviä tilanteita, jotka objektiivisesti 

arvioiden asialliselta merkitykseltään rinnastuvat momentin muissa kohdissa tarkoitettuihin 

tekoihin mutta joita lainsäätäjä ei vielä ole arvioinut rikosoikeuden näkökulmasta. Tällaista 

"ennaltavarautumissäännöstä" puoltaa pyrkimys loukkauksen kohteeksi joutuvien henkilöiden 

aineellisjen yhdenvertaisuuteen. Toisaalta ehdotetun kaltaiset tulevaisuudessa mahdollisesti 

esiintyvien moninaisten tilanteiden ennakointiin tähtäävät säännökset jäävät pakostakin väljiksi 

ja epämääräisiksi. Periaatteelliselta kannalta on myös tärkeää, että ensisijaisesti lainsäätäjä 

asianomaista lainsäädäntöä kehittämällä ottaa kantaa esimerkiksi tieteellisen tai teknisen 

kehityksen synnyttämiin uusiin tilanteisiin ja niiden aiheuttamiin ongelmiin. Tämän vuoksi 

lakivaliokunta painottaa sitä perusteluissa (s. 58/11) mainittua seikkaa, jonka mukaan säännöksen 

soveltamisala on tarkoitettu suppeaksi. Valiokunnan mielestä jo edellä mainituista 

periaatteellisista syistä säännöksen soveltaminen on syytä rajoittaa lähinnä sellaisiin uudenlaisiin 
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tilanteisiin, joissa loukatun henkilön oikeudenmukainen kohtelu suhteessa pykälän muissa koh-

dissa tarkoitettuihin tapauksiin sitä objektiivisesti arvioiden välttämättä vaatii. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan korvaus määrätään sen kärsimyksen perusteella, jonka 

loukkaus on omiaan aiheuttamaan ottaen erityisesti huomioon loukkauksen laatu, loukatun 

asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus. 

Lakivaliokunta on tässä yhteydessä kiinnittänyt erityisesti siihen, että yhdeksi korvauksen 

määräämisessä huomioon otettavaksi perusteeksi säädetään loukkauksen julkisuus. Käytännössä 

kyse on lähinnä tilanteista, joissa kunniaa tai yksityiselämää loukataan levittämällä yleisön 

keskuuteen sisällöltään loukkaava viesti. Kiistattomana voidaan pitää, että loukatun kannalta 

loukkauksen saattaminen mahdollisesti laajankin yleisön tietoon on yleensä omiaan lisäämään 

hänen kokemaansa kärsimystä ja että julkisuuden huomioon ottaminen korvausta määrättäessä on 

tämän vuoksi perusteltua. Samalla valiokunta kuitenkin pitää tärkeänä, ettei loukkauksen 

julkisuudelle anneta korvausta määrättäessä liian suurta painoarvoa ja että loukatun kunnian ja 

yksityisyyden suojan loukkaamista arvioitaessa otetaan huomioon myös sananvapauteen liittyvät 

näkökohdat. Erityisesti joukkoviestintäalan ammattimaisten toimijoiden näkökulmasta on peri-

aatteelliselta kannalta tärkeä lähtökohta, että he voivat toiminnassaan välittää ja levittää myös 

sellaisia viestejä, jotka saattavat niissä esiintyvien henkilöiden kannalta olla hyvinkin 

epämiellyttäviä tai ärsyttäviä. Korvauksen määräämiseen tuleekin aina perustua kaikki edellä 

mainitut näkökohdat huomioon ottavaan kokonaisharkintaan. 

Hallituksen esityksen perusteluja täydentäen lakivaliokunta muistuttaa siitä perusteluissa 

(s. 59/11) mainitusta lähtökohdasta, jonka mukaan korvausta kärsimyksestä ei tule määrätä 

esimerkiksi sitä silmälläpitäen, että korvausvelvollisuus muodostaisi rangaistuksenluonteisen 

seuraamuksen loukkauksen aiheuttajalle. Vahinkoa kärsineelle kärsimyksestä suoritettavan 

korvauksen määrään ei saa myöskään vaikuttaa korottavasti se, millaisen korvaustason voidaan 

arvioida vastaavan vahingonaiheuttajalle mahdollisesti koitunutta taloudellista hyötyä ja millaisen 

korvausmäärän voidaan tämän arvion valossa katsoa vaikuttavan vahinkoa aiheuttaneen tahon 

tulevaan käyttäytymiseen. Lakivaliokunta korostaa myös sitä perusteluissa (s. 61/11) mainittua 

seikkaa, ettei loukkauksen aiheuttama kärsimys ole ilman muuta suorassa suhteessa viestin 

vastaanottajakunnan laajuuteen. Näin ollen vaikkapa lehden levikin laajuus ei voi olla 

yksinomainen kaavamainen peruste korvauksen määrää arvioitaessa, vaan loukkaavan viestin 

aiheuttamaan kärsimykseen vaikuttaa myös muun muassa se, miten viesti julkaistaan. Niin ikään 

korvausta määrättäessä on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi siihen, onko loukkaavaa viestiä 
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levitetty sellaisena ajankohtana taikka sellaisessa tilanteessa tai ympäristössä, että viesti on ollut 

omiaan aiheuttamaan loukatulle henkilölle poikkeuksellisen tuntuvaa kärsimystä. 

Lakivaliokunnan saaman selvityksen mukaan tarkoituksena ei ole, että ehdotettu säännös 

vaikuttaa korottavasti niihin korvauksiin, joita nykyisessä oikeuskäytännössä määrätään kunnian 

tai yksityiselämän loukkaamisesta aiheutuneesta kärsimyksestä. Valiokunta ei pidä hyvänä, jos 

kunnian ja yksityiselämän loukkaamisesta määrättävien korvausten taso pysyvästi asettuu 

merkittävästi korkeammalle kuin muista vahingoista määrättävät korvaukset. Varovaisuutta tässä 

suhteessa puoltavat myös edellä mainitut sananvapauden käyttämiseen liittyvät näkökohdat. 
 
 

2. Laki liikennevakuutuslain 6 §:n muuttamisesta 
 

Voimaantulosäännös. Toistuvien suoritusten muuttamista koskeva liikennevakuutuslain 6 §:n 2 

momentti ehdotetaan esityksessä kumottavaksi. Perustelujen (s. 68/1) mukaan korvauksen 

muuttamisen edellytyksiä on kuitenkin jatkossakin arvioitava kumottavaksi ehdotetun säännöksen 

nojalla, jos korvaus on ennen nyt ehdotetun lain voimaantuloa tuomittu tai sovittu maksettavaksi 

toistuvina suorituksina. Lakivaliokunta ehdottaa voimaantulosäännökseen lisättäväksi uuden 3 

momentin, joka sisältää tällaisen siirtymäsäännöksen. 

4. Laki raideliikennevastuulain 12 §:n muuttamisesta 
 

Voimaantulosäännös. Esityksen perustelujen (s. 69/1) mukaan ennen lain voimaantuloa 

aiheutuneeseen vahinkoon perustuvan, toistuvina suorituksina maksettavaksi tuomitun tai sovitun 

korvauksen muuttamisen edellytyksiä on jatkossakin arvioitava kumottavaksi ehdotetun 

liikennevakuutuslain (279/1959) 6 §:n 2 momentin nojalla. Lakivaliokunta ehdottaa, että 

voimaantulosäännöksen uudeksi 3 momentiksi lisätään tätä tarkoittava siirtymäsäännös. 

5. Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta 
 

Yleistä. Lakiehdotuksen tarkoituksena on perustaa oikeusministeriön yhteyteen uusi toimielin, 

joka toiminnallaan edistää henkilöön kohdistuvien vahinkojen korvaamista koskevan oikeus- ja 

korvauskäytännön yhtenäisyyttä. Tarkoituksen toteuttamiseksi neuvottelukunnan tehtäviin 

kuuluu seurata henkilövahinkojen ja kärsimyksen korvaamista koskevan oikeus-ja 

korvauskäytännön kehitystä. Keräämiensä tietoihin pohjalta neuvottelukunta voi myös antaa 

yleisiä suosituksia vahingonkorvauslain 5 luvun säännösten nojalla kivusta ja särystä samoin 
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kuin muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta sekä kärsimyksestä suoritettavien korvausten 

määrästä. Neuvottelukunta voi myös tehdä aloitteita henkilöön kohdistuvien vahinkojen 

korvaamista koskevissa kysymyksissä. 

Neuvottelukunnan tehtävät keskittyvät henkilövahinkojen korvaamista koskevan tiedon 

keräämiseen, erittelyyn ja niitä koskevien yleisten suositusten antamiseen. Neuvottelukunta ei 

missään tilanteessa voi ottaa käsiteltäväkseen yksittäistapauksessa esillä olevia 

korvauskysymyksiä. Esityksen perusteluissa (s. 70/1) korostetaan myös sitä, että 

neuvottelukunnan tehtäviin ei kuulu korvausmääräsuositusten muuttaminen neuvottelukunnan 

itsensä tekemien oikeuspoliittisten uudelleenarviointien perusteella. Näin ollen neuvottelukunnan 

harkintavalta toimialallaan on korostetun suppea, mikä osaltaan sopivalla tavalla korostaa 

tuomioistuinten ratkaisutoiminnan riippumattomuutta. Lakivaliokunnan mielestä tällaisen ei-

sitovia suosituksia antavan toimielimen perustamiselle on hallituksen esityksessä tuotu esiin 

varteenotettavia perusteluja. Koska neuvottelukunnan tehtävä keskittyy tiedon kokoamiseen ja 

erittelyyn, sen kokoonpanon ei valiokunnan mielestä ole tarpeen olla intressiedustukseen 

pohjautuva tai muutoinkaan ehdotettua laajempi. 

Esityksen perusteluissa (s. 72/1) on asianmukaisesti tähdennetty sitä seikkaa, että 

suoriutuakseen tehtävästään neuvottelukunta tarvitsee riittävän henkilöstön ja voimavarat. 

Lakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että jos neuvottelukunta onnistuu tehtävänsä 

toteuttamisessa ja vakiinnuttaa asemansa, sen antamien korvaussuositusten tosiasiallinen 

merkitys voi niiden muodollisesti sitomattomasta luonteesta riippumatta muodostua hyvinkin 

suureksi. Tällöin vaarana saattaa olla, että korvauskäytännön yhtenäis-tämistavoitteen sijasta 

ajaudutaan suorastaan käytännön kaavamaistumiseen. Valiokunta pitääkin tarpeellisena, että 

oikeusministeriö tekee neuvottelukunnan toiminnasta arvion siinä vaiheessa, kun sen aseman ja 

toimintatapojen voidaan katsoa riittävästi vakiintuneen. Valiokunnan käsityksen mukaan tällainen 

sopiva aika on viiden vuoden kuluttua siitä, kun neuvottelukunta on käynnistänyt toimintansa. 
 

/ §. Neuvottelukunta. Pykälästä on havaittu puuttuvan "korvaamista" sana, jonka valiokunta on 

lisännyt säännökseen. 
Päätösehdotus LaVM 1/2004 vp — HE 167/2003 
 

5 §. Voimaantulo (Uusi). Ehdotettu numeroimaton voimaantulosäännös ei ole uusien la-

kiehdotusten kohdalla noudatettavan vakiintuneen lainkirjoitustavan mukainen. Siksi 

valiokunta on muuttanut sen lakiehdotuksen 5 §:ksi. 
 
 
Päätösehdotus 
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Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 
 

että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja 

että L, 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

seuraavasti: 
 

1. 
Laki 

vahingonkorvauslain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

kumotaan 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 4 a §:n 

2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 61/1999, muutetaan 5 luvun 1—4 ja 6 § sekä 7 luvun 3 § 

sekä lisätään 5 lukuun uusi 2 a—2 d, 4 b sekä 7 ja 8 § seuraavasti: 
 
 

5 luku 
 

Korvattava vahinko 

1, 2, 2 a j a 2 b 

§ (Kuten HE) 
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75 
Päätösehdotus 

2 c  §  

Kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla 

huomioon erityisesti henkilövahingon laatuja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja 

kestoaika sekä haitan kestoaika. 

(2 mora. kuten HE) 
 

2 d , 3, 4, 4 b ja 6—8 § 

(Kuten HE) 
 

7 luku Erinäisiä 

säännöksiä 

3 § (Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 

2. 
Laki 

liikennevakuutuslain 6 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 6 §:n 2 

momentti ja 

muutetaan 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 361/1993, seuraavasti: 6 § 

(Kuten HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(1 ja 2 mom. kuten HE) 

Ennen tämän lain voimaantuloa toistuvina suorituksina maksettavaksi määrätyn 

korvauksen muuttamiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen lain 6 §:n 2 

momenttia. (Uusi 3 mom.) 
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Päätösehdotus 

 

4. 
Laki 

raideliikennevastuulain 12 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun raideliikennevastuulain (113/1999) 12 § 

seuraavasti: 

12 § (Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(1 ja 2 mom. kuten HE) 

Ennen tämän lain voimaantuloa toistuvina suorituksina maksettavaksi määrätyn 

korvauksen muuttamiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta lii-

kennevakuutuslain (279/1959) 6 §:n 2 momenttia. (Uusi 3 mom.) 

Laki 
henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta 

 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 

1 §  
 

Neuvottelukunta 

Henkilövahinkojen ja kärsimyksen korvaamista koskevan oikeus-ja korvauskäytännön 

yhtenäisyyden edistämiseksi oikeusministeriön yhteydessä toimii henkilövahinkoasiain 

neuvottelukunta. 
 

2-4 § (Kuten 

HE) 

5 § (Uusi) 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 200 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi-

menpiteisiin. 
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Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax /vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen /sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Reijo Kallio /sd 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Lauri Oinonen /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Marja Tiura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


