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TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VALMISTELEMAAN HENKILÖVAHINGON JA 
ELATUKSEN MENETYKSEN KORVAAMISTA KOSKEVIEN VAHINGON-
KORVAUSLAIN SÄÄNNÖSTEN UUDISTAMISTA 
 
 
Tausta 
 

Vahingonkorvauslaki (412/1974) tuli voimaan vuonna 1974. Sitä ennen vahingonkorvausoi-
keutta koskevat yleiset säännökset sisältyivät rikoslakiin. Vahingonkorvauslaki pohjautuu yh-
teispohjoismaiseen valmisteluun ja vastaa pääpiirteissään Norjassa vuonna 1969, Ruotsissa 
vuonna 1972 ja Tanskassa vuonna 1984 säädettyjä vahingonkorvausoikeudellisia yleislake-
ja. Yhteispohjoismaisesti valmisteltua viimeistä osittaisuudistusta, joka koski muun muassa 
huoltajan kuolemasta johtuvan elatuksen menetyksen korvaamista, ei tosin ole saatettu Suo-
messa voimaan. Kyseinen uudistus oli vireillä vahingonkorvauslakia säädettäessä, eikä sään-
telyn uudistamiseen tältä osin ole myöhemmin ryhdytty. 

 
Vahingonkorvauslain säätämisen jälkeen sen soveltamisympäristössä on tapahtunut merkittä-
viä muutoksia. Eräillä aloilla on säädetty erityislakeja, jotka osin täydentävät ja osin syrjäyt-
tävät vahingonkorvauslain yleissääntelyä. Tällaisia erityislakeja ovat muun muassa tuotevas-
tuulaki (694/1990), potilasvahinkolaki (585/1986) ja ympäristövahinkolaki (737/1997). 
Samanaikaisesti yleistä korvausvastuuta täydentävät erilaiset sosiaalivakuutusjärjestelmät, 
muut lakisääteiset vakuutusjärjestelmät ja vapaaehtoisten vakuutusten tarjonta ovat laajentu-
neet ja kehittyneet merkittävästi. Viime aikoina muun muassa tieto- ja biotekniikan kehitys on 
lisäksi luonut kokonaan uudentyyppisiä vastuutilanteita, joita ei ole ollut mahdollista ennakoi-
da vahingonkorvauslakia säädettäessä. 

 
Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja vahingonkorvausoikeuteen liittyvän lainsäädännön 
kehitys tekevät vahingonkorvausoikeudellisen sääntelyn kokonaisuuden hahmottamisen vai-
keaksi ja lisäävät epävarmuutta vahingonkorvauslain soveltamisessa. Korvausvastuuta kos-
kevan sääntelyn epäselvyys ja siitä johtuvat erilaiset soveltamiskäytännöt heikentävät sekä 
vahinkoa kärsineiden että vahingosta vastuussa olevien oikeusturvaa. 
 
Vahingonkorvauslakiin liittyviä muutostarpeita on tuotu esiin useissa eri yhteyksissä, mutta la-
kiin on sen voimassaoloaikana tehty vain yksi laajempi tarkistus ja joitakin yksittäisiä muu-
toksia. Viimeisimmän lainsäädäntömuutoksen eduskuntakäsittelyssä eduskunnan lakivalio-
kunta katsoi, että vahingonkorvauslain uudistamistyöhön on syytä ryhtyä lähitulevaisuudessa 
(LaVM 13/1998 vp, s. 2). Vahingonkorvauslainsäädännön uudistamista koskevia hankkeita 
on parhaillaan vireillä sekä Ruotsissa että Tanskassa. 
 
Oikeusministeriö on teettänyt vahingonkorvauslain uudistamistarpeesta selvityksen. Selvityk-
sessä ja siitä saadussa palautteessa on pidetty tarpeellisena useiden vahingonkorvauslain 
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alaan kuuluvien kysymysten tarkempaa selvittämistä ja tarvittaessa sääntelyn uudistamista. 
Ottaen huomioon vahingonkorvauslain laajuuden ja eräitä osakokonaisuuksia koskevan jat-
koselvitystarpeen lain kokonaisuudistukseen ryhtyminen ei ole tarkoituksenmukaista. Sen si-
jaan tarpeellisiksi osoittautuvia lainsäädäntömuutoksia voidaan toteuttaa osittaisuudistuksina. 
Ensivaiheessa voidaan ryhtyä valmistelemaan henkilövahinkojen ja elatuksen menetyksen 
korvaamista koskevan sääntelyn uudistamista, koska uudistamistarve on jo tehtyjen selvitys-
ten perusteella käynyt ilmeiseksi. 
 
Henkilövahinkojen korvauskäytännössä ongelmalliseksi on osoittautunut muun muassa 
psyykkisten häiriötilojen korvattavuus. Vahingonkorvauslain 5 luvussa säädettyjen korvaus-
aiheiden erot ovat oikeuskäytännössä hämärtyneet ja vahinkoluokittelua on täydennetty uusil-
la korvausaiheilla. Vaikeasti hahmotettava oikeustila on toisinaan johtanut epäjohdonmukai-
siin ja vaikeasti ennakoitaviin korvausratkaisuihin. 
 
Oikeusturvan kannalta ongelmallisena voidaan pitää myös sitä, että aineettomasta vahingosta 
tuomittujen korvausten taso vaihtelee eri tuomioistuimissa. Korvauskäytännön yhtenäistämi-
sessä merkittävä vaikutus on ollut valtioneuvoston asettaman liikennevahinkolautakunnan 
vuosittain antamilla normeilla ja ohjeilla. Liikennevahinkolautakunnan asema korvauskäytän-
töä yleisesti ohjaavana elimenä ei kuitenkaan ole ongelmaton. On myös esitetty, että korva-
uskäytäntöä tulisi pyrkiä ohjaamaan nykyistä tehokkaammin. 
 
Huoltajan kuolemasta johtuvan elatuksen menetyksen korvattavuutta koskeva sääntely on 
niin ikään osoittautunut puutteelliseksi. Nykyisin on muun muassa epäselvää, ketkä ovat oi-
keutettuja korvaukseen sekä se, mitä seikkoja on otettava huomioon korvauksen suuruutta 
harkittaessa. Myös edunsaajan olosuhteissa tapahtuvien muutosten vaikutus korvaukseen on 
säännelty puutteellisesti. 
 
Edellä selostettujen kolmen asiakokonaisuuden lisäksi henkilövahingon ja elatuksen mene-
tyksen korvaamista koskeviin vahingonkorvauslain säännöksiin liittyy muitakin epäkohtia, 
jotka saattavat edellyttää lainsäädäntömuutoksia. 
 
Paavo Lipposen II hallituksen ohjelmassa tavoitteeksi on asetettu rikoksen uhrin oikeustur-
van parantaminen. Merkittävä osa henkilövahingoista aiheutetaan rikoksella, joten korvaus-
sääntelyn uudistamisella voidaan parantaa myös rikoksen uhrin asemaa. 
 
Uudistuksen tavoitteena on saada aikaan henkilövahinkojen ja elatuksen menetyksen kor-
vaamisesta selkeä ja johdonmukainen sääntely, joka osaltaan parantaa sekä vahinkoa kärsi-
neiden että vahinkoa aiheuttaneiden oikeusturvaa. 
 

Toimeksianto 
 
Toimikunnan tulee selvittää henkilövahinkojen ja elatuksen menetyksen korvaamista koske-
vien vahingonkorvauslain säännösten täsmällinen muutostarve ja laatia tarvittavat ehdotukset 
säännösten muuttamisesta, kärsimyksen korvaamista koskevat säännökset mukaan luettuna. 
Toimikunnan on työssään harkittava muun muassa henkilöön kohdistuvien vahinkojen 
korvattavuutta, korvattavien vahinkojen tarkoituksenmukaista luokittelua, henkilövahingon 
johdosta korvaukseen oikeutettuja henkilötahoja sekä suoritettavan korvauksen määrän 
arvioinnissa noudatettavia perusteita. Toimikunnan on myös esitettävä arvionsa siitä, tulisiko 
ja millä tavoin tuomioistuinten korvauskäytäntöä pyrkiä ohjaamaan siltä osin kuin on kysymys 
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millä tavoin tuomioistuinten korvauskäytäntöä pyrkiä ohjaamaan siltä osin kuin on kysymys 
vahingonkorvauslain henkilövahingon korvaamista koskevien säännösten nojalla korvattavis-
ta aineettomista vahingoista. 
 
Lisäksi toimikunnan tulee laatia ehdotukset muutosten edellyttämiksi tarkistuksiksi erityisiä 
korvausjärjestelmiä koskeviin lakeihin. Sisällöllisiä muutoksia erityislakeihin tulee ehdottaa 
vain, jos ne ovat välttämättömiä selkeän ja johdonmukaisen sääntelyn varmistamiseksi. 
Ehdotukset tulee laatia hallituksen esityksen muotoon. 
 
Toimikunnan on ehdotuksia laatiessaan otettava huomioon muissa Pohjoismaissa toteutetut ja 
suunnitellut uudistukset sekä tarvittaessa olla yhteydessä uudistuksia valmistelleihin tahoihin. 
Toimikunnan tulee kuulla henkilövahinkojen luokitteluun ja korvauskäytäntöön perehtynyttä 
lääketieteen asiantuntijaa sekä muita tehtävänsä täyttämiseksi tarpeellisiksi katsomiaan asian-
tuntijoita. 

 
Toimikunnan kokoonpanossa ja jäsenten lukumäärässä on otettu huomioon valmisteltavan 
hankkeen monitahoisuus ja sen vaikutukset eri etutahoille, kuten vakuutusalalle. 

 
Toimikunnan kokoonpanoksi ehdotetaan seuraavaa: 
 
Puheenjohtaja oikeusneuvos Kari Kitunen 
  korkein oikeus 
  
Jäsenet  lainsäädäntöneuvos Antti T. Leinonen 

oikeusministeriö 
 

ylitarkastaja Pekka Koivisto 
sosiaali- ja terveysministeriö 
 
vakuutusylituomari Lea Kärhä 
vakuutusoikeus 
 
professori Lena Sisula-Tulokas 
Helsingin yliopisto 
 
varatuomari Riitta Haapasaari 
Kuluttajien vakuutustoimisto 
 
osastonjohtaja Asko Nio 
Liikennevakuutuskeskus 
 
toiminnanjohtaja Petra Kjällman 
Rikosuhripäivystys 

 
asianajaja Olli Hoppu 
Suomen Asianajajaliitto 
 
Lakimies Hannu Ijäs  
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Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto 

 
Pysyvät asiantuntijat oikeustieteen tohtori Pauli Ståhlberg 

kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtaja 
 
oikeustieteen lisensiaatti Juhani Kaivola 
potilasvahinkolautakunnan puheenjohtaja  
 
tutkija Juha Häyhä 
Helsingin yliopisto 
 

Sihteerit  Toimikunnalla on oikeus ottaa enintään kolme sivutoimista sihteeriä. 
 
Toimikunnan tulee saada työnsä valmiiksi 1.10.2001 mennessä. 
 
Toimikunnan menot maksetaan momentilta 25.01.21. 
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