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Valtiontalouden tarkastusviraston  
tarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastussuunnitelmaansa 
sisältyneen rikosvahinko-, oikeusapu- ja työtapaturmakorvauksia sekä luon-
nonsuojelualueiden perustamiseen liittyviä korvauksia koskeneen tarkas-
tuksen. Tarkastus on tehty tarkastusviraston laillisuus- ja asianmukaisuus-
tarkastuksesta antaman ohjeen mukaisesti. 

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastuskerto-
muksen, joka lähetetään Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Kar-
jalan ELY-keskuksille, oikeusministeriölle, Oikeusrekisterikeskukselle ja 
Valtiokonttorille sekä tiedoksi eduskunnan tarkastusvaliokunnalle ja val-
tiovarain controller -toiminnolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan 
ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksilla, oikeusministeriöllä, Oikeusrekisteri-
keskuksella sekä Valtiokonttorilla on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei ker-
tomukseen sisälly asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyistä 
tarkastusviraston kannanotoista. 

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
hin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen joh-
dosta on ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2017.

Helsingissä 16. syyskuuta 2015

 Ylijohtaja   Marjatta Kimmonen

 Johtava tilintarkastaja  Jenni Leppälahti

Dnro 184/52/2014





Tarkastusviraston kannanotot

Korvausprosessin säädöstenmukaisuus

Laillisuustarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, onko rikos-
vahinko-, oikeusapu- ja työtapaturmakorvausprosesseissa sekä luonnon-
suojelualueiden perustamiseen liittyvässä korvausprosessissa toimittu voi-
massa olevien säädösten ja ohjeiden mukaisesti. 

Tarkastusvirasto lausuu kannanottonaan, että rikosvahinko- ja oikeus-
apukorvausten, työtapaturmakorvausten sekä luonnonsuojelualueiden pe-
rustamiskorvausten korvausprosesseissa on olennaisilta osin noudatettu 
säädöksiä ja ohjeita lukuun ottamatta tapauksia, joissa työtapaturmakor-
vauspäätöksiä ei tehty tapaturmavakuutuslain 41 b §:ssä asetetussa määrä-
ajassa. Valtiokonttorin tulee varmistaa, että laissa määriteltyjä määräaikoja 
noudatetaan. Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johto-
päätöksinä tarkastusvirasto esittää seuraavaa.

Tapaturmavakuutuslain 41 b §:n mukaan vakuutuslaitoksen on annet-
tava korvausasiassa päätös viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden 
kuluessa saatuaan tarpeelliset, laissa määritellyt selvitykset. Kaikkia tar-
kastettuja työtapaturmakorvauspäätöksiä ei tehty lain vaatimassa kolmen 
kuukauden määräajassa. 

Työtapaturmakorvauspäätökset ovat pahasti ruuhkautuneet Valtiokont-
torissa. Vuonna 2012 on korvausjärjestelmän vaihdon vuoksi jouduttu käyt-
tämään rinnakkain vanhaa ja uutta järjestelmää, minkä seurauksena käsit-
telyjonot kasvoivat. Valtiokonttorissa arvioidaan, että myöhässä olevia 
päätöksiä on tällä hetkellä käsittelyjonossa yhteensä noin 250–300. Valtio-
konttori on ryhtynyt jo toimenpiteisiin käsittelyjonojen purkamiseksi. Val-
tiokonttorista saadun tiedon mukaan päätösjonot pyritään purkamaan vuo-
den 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2016 alusta todennäköisesti voimaan 
tuleva uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki edellyttää käsittelyaikojen ly-
hentämistä entisestään ja käsittelyruuhkien purkaminen vaikeutuu. Uuden 
lain mukaan käsittelyaika supistuisi 30 vuorokauteen.  

Rikosvahinkokorvauksiin liittyvien tietojen siirrossa Valtiokonttorista 
Oikeusrekisterikeskukselle, jonka tehtävänä on huolehtia valtion takautu-
misoikeuteen perustuvien saatavien perinnästä, on havaittu merkittäviä vii-
veitä. Viiveet hidastavat saatavien perinnän aloittamista ulosottokaaren 
edellyttämässä määräajassa ja saattavat joissain tapauksissa jopa vaarantaa 
koko perintäprosessin. Tältä osin Valtiokonttori on ryhtynyt jo tilannetta 
parantaviin toimenpiteisiin.

Luonnonsuojelualueiden korvausten saajien yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi ympäristöministeriön ja elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten ( jatkossa ELY-keskusten) tulee täsmentää ohjeistusta kor- 
vausten määrän laskennan osalta. Lisäksi ELY-keskusten tulee huolehtia 
siitä, että korvaukset maksetaan hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n 
mukaisesti vasta luonnonsuojelualueen perustamispäätöksen lainvoimai-
seksi tulon jälkeen.

Myöhässä olevien 
työtapaturmapäätösten jonossa 
250–300 hakemusta

Perintäprosessin vaarantavia 
viiveitä on korjattu 
rikosvahinkoperinnässä 

Luonnonsuojelualueiden 
korvauksissa on varmistettava 
päätösten yhdenvertaisuus



Tarkastusviraston kannanotot

Korvausprosessin sisäisen valvonnan asianmukaisuus

Tarkastuksen toisena tavoitteena oli selvittää, onko korvausprosessin sisäi-
nen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että rikosvahinko- ja oikeusapukor-
vausten sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Työtapaturma- ja 
luonnonsuojelualueiden perustamiseen liittyvien korvausten sisäinen val-
vonta ei ole riittävää.

Työtapaturmakorvausten tarkastuksen perusteella todetaan, että sisäi-
sen valvonnan järjestämisessä on tullut esiin korvausten myöntövaiheen 
kontrolleihin, korvausasioiden dokumentointiin sekä maksatuskontrollei-
hin liittyviä puutteita, joiden johdosta Valtiokonttorin on syytä ryhtyä toi-
menpiteisiin. 

Luonnonsuojelualueiden korvausten tarkastuksen perusteella todetaan, 
että ELY-keskusten käytännöt eivät ole kaikilta osin yhtenäisiä eikä ohjeis-
tusta ole aina noudatettu. Tarkastuksen perusteella todetaan, että korvauk-
sen määrän laskenta perustuu vahvasti arvioitsijan kokemukseen ja että oh-
jeistus on suppeaa korvauksen määrän laskennan osalta. 

Oikeusapukorvauksiin sovellettavan oikeusapulain 10 §:n 3 momentin 
mukaan oikeusaputoimisto voi 10 §:n 2 momentissa mainituin edellytyksin 
saada teknisen käyttöyhteyden avulla veroviranomaisilta ja Kansaneläkelai-
tokselta näiden henkilörekistereissä olevia salassa pidettäviä henkilötietoja 
hakijan taloudellisesta asemastaan antamien tietojen tarkistamista varten. 
Tällaista teknistä käyttöyhteyttä ei kuitenkaan ole vielä oikeusaputoimis-
tojen käytössä. Tarkastuksessa saadun käsityksen mukaan käyttöyhteyden 
avulla voitaisiin vähentää hakijoilta vaadittavia asiakirjoja.

Tarkastusviraston suositukset

1. Valtiokonttorin tulee varmistaa, että laissa määriteltyjä määräaiko-
ja noudatetaan työtapaturmakorvausten käsittelyssä. Tarkastuksen 
perusteella pidetään yhdenvertaisen kohtelun vuoksi tärkeänä, että 
1.1.2016 voimaan tulevan uuden työtapaturma- ja ammattitautilain 116 
§:ää sovelletaan yhtenäisellä tavalla julkisen ja yksityisen sektorin kor-
vauskäytännöissä. 

2. Valtiokonttorin tulee varmistaa, että sairaanhoitopiiri palauttaa liikaa 
maksetun täyskustannuskorvauksen. Jatkossa suositellaan, että lisäsel-
vityksiä pyydetään työtapaturmakorvauksiin liittyvistä laskuista aina, 
kun asiantuntijalääkäri sitä ehdottaa tai muuten on syytä epäillä las-
kun oikeellisuutta. 

3. Valtiokonttorin tulee järjestää työtapaturmakorvausprosessin etukä-
teiskontrollit ja päätöksentekoon vaikuttava selvitystyö nykyistä pa-

Sisäisessä valvonnassa 
havaittiin paljon puutteita
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remmin. Asiantuntijalääkärin edellyttämät selvitykset tulisi tehdä, 
dokumentoida ja arkistoida järjestelmällisellä tavalla. Yhteisten toi-
mintatapojen kirjaaminen käsittelijöiden ohjeeksi voisi yhtenäistää 
käytäntöjä.

4. Luonnonsuojelualueiden perustamiskorvausten saajien yhdenvertai-
sen kohtelun varmistamiseksi ympäristöministeriön ja ELY-keskusten 
tulee täsmentää korvausten määrän laskentaa koskevaa ohjeistustaan.  

5. ELY-keskusten tulee huolehtia siitä, että korvaukset maksetaan hallin-
tolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n mukaisesti vasta luonnonsuojelualu-
een perustamispäätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen.

6. ELY-keskusten tulee varmistaa, että luonnonsuojelualueiden perus-
tamiskorvausten ohjeistusta noudatetaan yhtenäisesti kaikissa ELY-
keskuksissa.

7. Valtiokonttorin ja Oikeusrekisterikeskuksen on syytä pyrkiä yhteis-
työssä varmentamaan valtiolle kuuluvien saatavien tehokas perintä 
nopeuttamalla valtion takautumisoikeuteen perustuvien rikosvahin-
kokorvausten perinnän aloittamista.

8. Oikeusministeriön tulisi selvittää, onko oikeusapukorvausten hakijoi-
den taloudellista asemaa kuvaavien tietojen pistokoetarkastusmenet-
tely toimiva.

9. Oikeusministeriön tulisi selvittää oikeusaputoimistojen käyttöön tule-
van teknisen käyttöyhteyden hankintaa Kansaneläkelaitoksen ja Vero-
hallinnon henkilörekistereihin, mikäli rekistereistä saatavilla tiedoilla 
voidaan vähentää hakijoilta vaadittavia asiakirjoja. 
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1 Mitä tarkastettiin 

1.1 Mitä tarkastettiin ja miksi

Tarkastuksen kohteena olivat valtion talousarviosta neljältä menomomen-
tilta maksettavat erityyppiset korvaukset, jotka poikkeavat toisistaan lain-
säädännöllisiltä perusteiltaan ja käyttötarkoituksiltaan. Tarkastetut kor-
vaustyypit olivat rikosvahinko-, oikeusapu- ja työtapaturmakorvaukset sekä 
luonnonsuojelualueiden perustamiseen liittyvät korvaukset. 

Tarkastuksen tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuuteen perustu-
va kannanotto siitä, 
1.  onko korvausprosessissa toimittu voimassa olevien säädösten ja ohjei-

den mukaisesti ja 
2.  onko korvausprosessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tarkastuksen tavoitteena oli näiltä osin antaa yleiskannanotto siitä, onko 
korvausten hallinnoinnissa toimittu olennaisilta osin säädösten ja ohjei-
den mukaisesti.

Valtion menoista suurimman ryhmän muodostavat siirtomenot. Siirto-
menojen luonteen vuoksi erilaiset laillisuuden ja asianmukaisuuden sekä 
epätarkoituksenmukaisen käytön riskit ovat niissä suurempia kuin valtion 
toimintamenoissa. Tarkastusaiheen valinnassa vaikuttivat siirtomenojen 
tunnistettujen riskien lisäksi korvausten taloudellinen merkitys valtion 
vuotuisessa talousarviossa.

Kuvio 1: Tarkastukseen sisältyneiden korvausten määrärahamomentit kokonaisuudessaan 
valtion talousarviossa vuonna 2014 sekä erityisesti ne osat määrärahoista, joiden osalta 
tarkastettiin yksityiskohtaisesti maksettuja korvauksia.

Tarkastettu momentin 
alajaottelu 25.01.51.1 
Rikosvahinkokorvaukset 
16 000 000 €

Tarkastettu momentin 
alajaottelu 28.50.50.1 
Työtapaturmakorvaukset 
34 500 000 €

ELY-keskuksille myönnetty 
määräraha 2014
37 641 195 €

ELY-keskuksilla ollut 2014 
käytössä kolme vuotisen 
siirtomäärärahan jälkeen
65 643 425 €

Siirtyviä eriä 
vuosilta 2012-2013
28 000 000 €

Momentille 25.01.51 
Rikosvahinkokorvaukset 
(arviomääräraha)  
myönnetty määräraha 2014 

Momentille 25.10.50 
Yksityisille oikeusavustajille 
maksettavat korvaukset 
(arviomääräraha)  
myönnetty määräraha 2014

Momentille 28.50.50 
Vahingonkorvaukset  
(arviomääräraha)  
myönnetty määräraha 2014 

Momentille 35.10.63 
Luonnonsuojelualueiden  
hankinta- ja korvausmenot 
(arviomääräraha) 
myönnetty määräraha 2014 

18 100 000 € 60 600 000 € 39 185 000 €

53 530 000 €

Tarkastettu momentin 
alajaottelu 25.10.50.1 
Oikeusapu ja puolustus 
50 400 000 €
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Rikosvahinko- ja työtapaturmakorvausten myöntäjä- ja maksajaviranomai-
sena toimii Valtiokonttori, kun taas oikeusapukorvauksia myöntävät ja mak-
savat oikeusaputoimistot ja tuomioistuimet. Luonnonsuojelualueiden pe-
rustamiseen liittyviä korvauksia myöntävät ja maksavat ELY-keskukset ja 
Metsähallitus. Luonnonsuojelualueiden perustamiskorvausten tarkastus 
kohdistui vain ELY-keskusten myöntämiin korvauksiin.

1.2 Korvaukset perustuvat säädöksiin

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelman (2014–2018) mu-
kaan tarkastusviraston tekemän laillisuustarkastuksen tavoitteena on sen 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tarkastaa, onko toimittu lainsäädännön, 
muun alempitasoisen sääntelyn ja viranomaisten antaman ohjeistuksen 
mukaisesti. Tässä tarkastuksessa käytetty lainsäädäntöperusta vaihtelee 
korvaustyypeittäin. 

Rikosvahinkokorvausten perusteet on säädetty rikosvahinkolaissa

Valtiokonttori korvaa rikoksella luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle 
aiheutettuja vahinkoja rikosvahinkolain (1204/2005) mukaisesti. Rikosva-
hinkolaissa on säädetty korvauksen hakemisesta, myöntämisestä, määräämi-
sestä, korvauksen määrästä ja sen maksamisesta sekä muutoksenhausta. Kor-
vauksen määrän osalta sovelletaan myös vahingonkorvauslakia (412/1974). 

Rikosvahinkolain 31 §:ssä on säädetty valtion takautumisoikeudesta, mi-
kä tarkoittaa sitä, että valtiolla on oikeus periä maksettu rikosvahinkokor-
vaus vahingosta vastuussa olevalta. Nämä valtion takautumisoikeuteen pe-
rustuvat saatavat perii sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 
mukaisesti Oikeusrekisterikeskus. Takautumisoikeuden turvaamisen kan-
nalta on keskeistä, että perintätoimet aloitetaan ennen saatavan vanhene-
mista. Täytäntöönpanokelpoisuuden määräajasta ja saatavan lopullisesta 
vanhentumisesta säädetään ulosottokaaressa (705/2007).

Oikeusapukorvausten perustana on useita säädöksiä

Valtion maksamien oikeusapukorvausten tarkoituksena on varmistaa, että 
yksityishenkilöillä on mahdollisuus saada riittävät oikeudelliset palvelut va-
rallisuusasemasta riippumatta. Oikeusapua yksityishenkilöille antavat mak-
sutta tai osakorvausta vastaan valtion oikeusaputoimistojen palveluksessa 
olevat julkiset oikeusavustajat sekä yksityiset oikeusavustajat. Oikeusavun 
ja puolustuksen järjestämistä koskevat säädökset ovat

 – oikeusapulaki (257/2002)
 – valtioneuvoston asetus oikeusavusta (388/2002, jatkossa oikeusapu-

asetus)
 – valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista (290/2008, 

jatkossa palkkioasetus)
 – laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997, jatkossa ROL)
 – laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista (715/2011). 
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Oikeusapulain 8 §:n mukaan yksityinen oikeusavustaja määrätään avusta-
jaksi pääsääntöisesti vain tuomioistuinasioissa. Yksityisen oikeusavusta-
jan määräämistä haetaan oikeusaputoimistosta. Oikeusavun myöntämisen 
taloudellisista edellytyksistä on säädetty yksityiskohtaisesti oikeusapuase-
tuksessa. Tuomioistuin vahvistaa yksityiselle oikeusavustajalle kohtuulli-
sen palkkion ja kulukorvauksen palkkioasetuksen mukaisesti.

Tapaturmavakuutuslaki on keskeinen työtapaturmakorvauksissa

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 §:n mukaan Valtiokonttori korvaa 
valtion palvelussuhteessa oleville sattuneet työtapaturmat ja ammattitau-
dit. Korvausjärjestelmä perustuu tapaturmavakuutuslainsäädäntöön. Virka-
miesten ja työntekijöiden lisäksi lakisääteisen tapaturmavakuusturvan pii-
riin kuuluvat myös opiskelijat silloin, kun he ovat työhön rinnastettavassa 
opetussuunnitelman mukaisessa käytännön harjoittelussa. Tapaturmava-
kuutuslaissa on säädetty korvauksen hakemisesta, myöntämisestä, määrää-
misestä, korvauksen määrästä ja sen maksamisesta sekä muutoksenhausta.

Luonnonsuojelualueiden korvausten määrä perustuu arvioon, ei 
lainsäädäntöön

Hankkimalla maata valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin sekä tähän liit-
tyvällä korvausmenettelyllä toimeenpannaan pääasiassa valtioneuvoston 
vahvistamia luonnonsuojeluohjelmia, Natura 2000 -verkostoa, erityisesti 
suojeltavien lajien suojelua sekä kaavojen suojelualuevarauksia. Lisäksi to-
teutetaan METSO-ohjelmaa. ELY-keskukset myöntävät ja maksavat luon-
nonsuojelualueiden perustamiseen liittyviä korvauksia, jotka olivat tämän 
tarkastuksen kohteena. Luonnonsuojelulaissa (1096/1996) on määritelty 
kriteerit luonnonsuojelualueiden perustamiselle ja korvausten maksami-
selle maanomistajille. Korvausten määrä perustuu aina arvioon eikä kor- 
vausten määrää voida suoraan johtaa säädöksistä. Koska säädöksistä ei voi-
da suoraan johtaa korvausten määrää tai maksatusmenettelyitä, korostuu 
sisäisen valvonnan menettelyiden merkitys prosessissa.
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2 Onko rikosvahinkokorvaus-
prosessissa toimittu säädösten 
mukaisesti?

2.1 Rikosvahinkokorvausprosessissa on 
noudatettu säädöksiä

Tarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, onko korvausproses-
sissa noudatettu säädöksiä ja ohjeita. 

Tarkastuksen perusteella todetaan, että korvausprosessissa on olennai-
silta osin noudatettu säädöksiä ja ohjeita. Tietojen siirrossa Valtiokontto-
rista Oikeusrekisterikeskukselle, jonka tehtävänä on huolehtia valtion ta-
kautumisoikeuteen perustuvien saatavien perinnästä, on kuitenkin 
havaittu merkittäviä viiveitä. Nämä hidastavat saatavien perinnän aloitta-
mista ja saattavat joissain tapauksissa jopa vaarantaa koko perintäproses-
sin. Tältä osin toimijoiden on syytä pyrkiä nopeuttamaan prosessia. Kan-
nanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä ja 
suosituksina todetaan seuraavaa.

Rikosvahinkokorvaushakemusten käsittely toimii asianmukaisesti

Tarkastetut hakemukset olivat pääosin yksityishenkilöiden korvaushake-
muksia. 

Tarkastuksessa ei havaittu yhtään tapausta, jossa työnantaja olisi hake-
nut korvausta sairausajalta maksamastaan palkasta. Hakemiseen liittyvien 
määräaikojen osalta on huomattava, että otoksen maksuista suuri osa pe-
rustui niin sanottuihin jatkohakemuksiin, jolloin asia oli tullut jo aiemmin 
vireille. Näissäkin tapauksissa tarkastuksessa varmistettiin asiakirjoista, et-
tä alkuperäinen hakemus oli tehty määräajassa. Korvauksen hakemista kos-
kevat edellytykset täyttyivät olennaisilta osin kaikissa tapauksissa.

Korvauksen myöntämiseen ja maksamiseen liittyvien kysymysten osal-
ta tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä poikkeamia. Valtiokonttori oli rat-
kaisuissaan pääsääntöisesti käyttänyt tuomioistuimen ratkaisuissa tuomit-
tuja korvausmääriä. Poikkeuksena olivat ne tapaukset, joissa tuomioistuimen 
määräämä kärsimyskorvaus oli ylittänyt rikosvahinkolaissa korvaukselle 
asetetun ylärajan. Näissä tapauksissa oikeuden päätöksestä poikkeaminen 
oli perusteltu asianmukaisesti.  

Tarkastukseen sisältyi useita tapauksia, joissa rikosta ei käsitelty tuo-
mioistuimessa, koska tekijä oli joko jäänyt tuntemattomaksi tai kuollut en-
nen käsittelyä. Näissä tapauksissa Valtiokonttori oli arvioinut korvausmää-
rää esitutkintamateriaalin ja muiden asiantuntijaselvitysten, ennen kaikkea 
lääkärinlausuntojen, perusteella. 

Viiveet saattavat vaarantaa 
valtion saamisen perinnän

Rikosvahinkokorvauksien 
myöntämisessä ja maksamisessa 
ei havaittu merkittäviä poikkeamia
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Korvauspäätökset oli annettu tiedoksi asianmukaisesti. Myös alaikäis-
ten korvauksensaajien oikeudet (esimerkiksi perheväkivaltatilanteet) py-
rittiin asianmukaisesti turvaamaan antamalla korvauspäätös tiedoksi maist-
raatille ja edunvalvojalle.

Valtiokonttorin hakemusten käsittelyssä käyttämä tietojärjestelmä on ol-
lut pitkään käytössä, mutta se on edelleen toimiva ja tukee käsittelijää muun 
muassa haitta-asteesta aiheutuvan korvauksen laskennassa. 

Vuosittain Valtiokonttori käsittelee noin 5000 rikosvahinkokorvaus-
hakemusta. Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2014 oli 5,6 kuukautta.

Päätöksistä voidaan valittaa vakuutusoikeuteen 30 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista. Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. 

Valtiokonttorin oman arvion mukaan rikosvahinkokorvauksista tehdään 
vuosittain valituksia vakuutusoikeuteen noin 300 tapauksesta ja valituksis-
ta arviolta 15 prosenttia johtaa Valtiokonttorin alkuperäisen korvauspää-
töksen muuttumiseen.

Perintätoimet tulee aloittaa ennen saatavan vanhenemista

Rikosvahinkolain 31 §:n mukaan hakijan oikeus korvaukseen siirtyy valtiol-
le sinä päivänä, jolloin Valtiokonttori on päättänyt maksaa rikosvahinkokor-
vausta. Rikosvahinkolain 32 §:n mukaan valtion takautumisoikeuteen pe-
rustuva saatava peritään sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 
mukaisesti. Tämän lain mukaisista toimista ja valtion puhevallan käyttämi-
sestä vastaa Oikeusrekisterikeskus. 

Takautumisoikeuden turvaamisen kannalta on keskeistä, että perintä-
toimet aloitetaan ennen saatavan vanhenemista. Täytäntöönpanokelpoi-
suuden määräajasta ja saatavan lopullisesta vanhentumisesta säädetään 
ulosottokaaressa. Sen jälkeen, kun velasta on annettu lainvoimaiseksi tul-
lut tuomio tai esimerkiksi yksipuolinen tuomio, on vanhentumisaika viisi 
vuotta tuomion antamisesta.

Valtiokonttorissa suoritetussa tapahtumatarkastuksessa todettiin, että 
toistuvaismaksuja lukuun ottamatta vuonna 2014 tehtyjä maksatuksia ei ollut 
vielä vuoden lopulla siirretty Oikeusrekisterikeskukselle korvauksen takau-
tumisoikeuteen perustuvan perinnän aloittamiseksi. Valtiokonttori perus-
teli käytäntöä sillä, että sen pitää ensin varmistaa, ettei päätöksestä valiteta 
Vakuutusoikeuteen. Tarkastuksessa syntyi myös käsitys, että Valtiokontto-
rissa priorisoidaan korvaushakemusten käsittely ja että materiaalit toimi-
tetaan Oikeusrekisterikeskukseen urakkaluontoisesti työtilanteen salliessa.

Tarkastuksen yhteydessä ei näin ollen voitu seurata Valtiokonttorissa 
läpikäytyjen vuoden 2014 maksatusten perintätilannetta Oikeusrekisteri-
keskuksessa. Yleisesti rikosvahinkokorvausten perinnän onnistumista ku-
vataan seuraavassa taulukossa.

15 prosenttia valituksista johtaa 
korvauspäätöksen muuttamiseen

Oikeusrekisterikeskus perii 
valtion uhrille maksamia 
korvauksia rikoksen tekijältä
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Rikosvahinkokorvaukset siirtyvät Valtiokonttorista Oikeusrekisterikeskuk-
seen melko pitkällä viiveellä. Vuoden 2014 toukokuun loppuun mennessä 
Oikeusrekisterikeskuksessa oli aloitettu vasta pienessä määrin vuonna 2013 
maksettujen korvausten perintää. Vuosina 2005–2010 ratkaistuista kor- 
vauksista (yhteensä 57,6 miljoonaa euroa) oli helmikuuhun 2015 mennessä 
saatu perittyä noin 23 prosenttia (14 miljoonaa euroa).

Oikeusrekisterikeskuksessa käytiin läpi muutamia satunnaisesti valit-
tuja perintätapauksia. Yhdessä tapauksessa 4 500 euron suuruinen saatava 
oli perinnän kannalta vanhentunut (viisi vuotta tuomiosta) jo saapuessaan 
Oikeusrekisterikeskukseen. Eräs perintätapaus saapui Oikeusrekisterikes-
kukseen 15.4.2014, vaikka siihen liittyvä hovioikeuden tuomio oli annettu 
kuusi vuotta aikaisemmin ja Valtiokonttorin päätös vuotta aikaisemmin. 
Mikäli tiedot olisi toimitettu Oikeusrekisterikeskukseen nopeammin, olisi 
perintätoimet ehditty aloittaa ennen tapausten vanhentumista. Muissa lä-
pikäydyissä tapauksissa perintätoimet oli saatu aloitettua varsin nopeas-
ti tiedon saavuttua.  

Rikosvahinkokorvausten perintäprosessin nopeuttamista voidaan pe-
rustella paitsi yleisten valtion saamisten käsittelyä koskevien määräysten ja 
ulosottokaaren määräaikojen myös hyvän hallinnon näkökulmasta. Valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 39 §:n mukaan viraston ja laitoksen on 
osana 69 §:ssä säädettyjä sisäisen valvonnan menettelyitä varmistaudutta-
va myös siitä, että viraston ja laitoksen toimialaan kuuluvat valtion tulot pe-
ritään asianmukaisesti ja oikeamääräisinä. Asianmukaisuuteen kuuluu se, 
että tulojen perintä toteutetaan saatavan vanhentumista koskevien säädös-
ten asettamassa määräajassa. 

 Perinnän aloittamisen viivästyessä riski saatavien menettämisestä kas-
vaa. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaista olisi myös, että velallinen on 
mahdollisimman ajantasaisesti tietoinen siitä, miten paljon ja kenelle hän 

Hyvään hallintoon kuuluu, ettei 
perintäprosessissa viivytellä 

Kuvio 2: Rikosvahinkokorvausten perintäprosentit suhteessa tuomittujen korvausten 
euromääriin. Lähde: Oikeusrekisterikeskus. 

Tuomittu €

Peritty yhteensä 28.2.2015 €

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0 3 000 000 6 000 000 9 000 000 12 000 000 15 000 000

Ratkaisu-
vuosi

4 599

4 762

3 005

5 682

6 448

4 884

5 701

5 320

2 580

192

Tuomittu kpl

31,6 %

28,1 %

22,4 %

25,1 %

22,2 %

19,9 %

17,3 %

12,6 %

4,9 %

0,3 %

Perintä-
prosentti

7 145 659 €
2 260 135 €

8 510 415 €
2 389 511 €

6 038 781 €
1 350 590 €

10 769 208 €

13 965 863 €

11 170 918 €

13 756 422 €

13 057 143 €

7 567 747 €

1 733 845 €

2 701 496 €

3 101 573 €

2 225 133 €

2 376 006 €

1 646 024 €

372 779 €

6 065 €
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on velkaa. Oikeuden määräämiä korvauksia tulee periä syylliseksi todetul-
ta tehokkaasti. Tämän vuoksi suositellaan, että Valtiokonttori ja Oikeus-
rekisterikeskus pyrkivät yhteistyössä varmistamaan ulosottokaaren mää-
räaikojen noudattamisen ja nopeuttamaan valtion takautumisoikeuteen 
perustuvien rikosvahinkokorvausten perinnän aloittamista. Tarkastukses-
sa saadun selvityksen mukaan Valtiokonttori on ryhtynyt asiassa tarvitta-
viin toimenpiteisiin.

2.2 Perinnän tehokkuus on avainasemassa 
sisäisen valvonnan kehittämisessä

Tarkastuksen toisena tavoitteena oli varmistua siitä, että korvausprosessin 
sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. 

Tarkastuksen perusteella todetaan, että rikosvahinkokorvausten kä-
sittelyn sisäinen valvonta on Valtiokonttorissa järjestetty asianmukaisesti. 
Myös Oikeusrekisterikeskuksen vastuulla olevan perintäprosessin sisäisen 
valvonnan todettiin olevan järjestetty asianmukaisesti. Kannanoton perus-
teluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä ja suosituksina tode-
taan seuraavaa.

Tarkastuksessa tutustuttiin Valtiokonttorin sisäiseen laadunvalvonta-
menettelyyn, jossa käsittelyprosessin ulkopuolinen henkilö tarkistaa kuu-
kausittain kymmenen satunnaisesti valittua korvauspäätöstä. Tammi-loka-
kuussa 2014 tehdyissä laadunvalvontatoimissa ei ollut havaittu poikkeamia. 
Laadunvalvonta oli myös dokumentoitu asianmukaisesti.

Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan Valtiokonttori toimittaa tekemi-
ään korvauspäätöksiä postipaketteina Oikeusrekisterikeskukseen noin kaksi 
kertaa vuodessa. Valtiokonttori ilmoittaa lähetyksestä sähköpostilla, mutta 
muita tiedonsiirron eheyden varmistavia toimia ei ole käytössä. Oikeusre-
kisterikeskuksessa saapuneet asiakirjat viedään rikosvahinkodiaariin. Oi-
keusrekisterikeskuksessa tarkastuksessa havaittiin saapumismerkintöjen 
puuttuminen osasta vuosina 2011–2012 saapuneista korvauspäätöksistä. 
Kaikki tarkastetut päätökset oli kuitenkin asianmukaisesti tallennettu ri-
kosvahinkodiaariin. Uudemmissa tarkastetuissa tapauksissa oli asianmu-
kaiset saapumismerkinnät.

Edellä luvussa 2.1 kuvattuja rikosvahinkokorvausten perintäprosessin 
aloittamisen hitauteen liittyviä ongelmia voidaan pitää myös korvauspro-
sessin sisäisen valvonnan puutteina. Valtiokonttorista saadun tiedon mu-
kaan vuonna 2014 on tietojen siirrossa Oikeusrekisterikeskukseen ollut vii-
västymisiä. Valtiokonttorin mukaan tilanne on korjaantunut ja tällä 
hetkellä viive on noin kolme kuukautta. Kolmen kuukauden aikana varmis-
tetaan asiakirjojen saatavuus, mikäli Valtiokonttorin päätöksestä valitetaan 
vakuutusoikeuteen. Oikeusrekisterikeskus ja Valtiokonttori ovat 6.3.2015 
järjestäneet yhteistyöpalaverin, jossa käsiteltiin myös perintäprosessin aloit-
tamisen hitauteen liittyviä ongelmia. Valtiokonttorin ja Oikeusrekisterikes-
kuksen on jatkossa syytä pyrkiä yhteistyössä varmentamaan valtiolle kuu-
luvien saatavien tehokas perintä nopeuttamalla valtion takautumisoikeuteen 
perustuvien rikosvahinkokorvausten perinnän aloittamista.

Rikosvahinkokorvausten 
perintäprosessin aloittamisen 
hitauteen liittyvät ongelmat 
ovat myös korvausprosessin 
sisäisen valvonnan puutteita
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3 Onko oikeusapukorvausprosessissa 
toimittu säädösten mukaisesti?

3.1 Oikeusapukorvausprosessissa on 
noudatettu säädöksiä

Tarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, onko korvausproses-
sissa noudatettu säädöksiä ja ohjeita. 

Tarkastuksen perusteella todetaan, että korvausprosessissa on nouda-
tettu olennaisilta osin säädöksiä ja ohjeita. Kannanoton perusteluina ja kan-
nanottoa täydentävinä johtopäätöksinä ja suosituksina todetaan seuraavaa.

Oikeusaputoimistoissa käsitellään ja ratkaistaan hakemukset 
säädösten mukaisesti

Oikeusapuhakemus voidaan toimittaa perinteisten tapojen (posti, faksi tai 
henkilökohtainen toimitus) lisäksi sähköisesti oikeusaputoimistoon oikeus-
hallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta. Oikeusapulain 10 §:n mukaan 
oikeusaputoimisto voi hyväksyä myös hakijan avustajan hakijan puolesta 
tekemän hakemuksen. Yksityisen avustajan määräämisessä on pääsääntöi-
seksi hakemusmenettelyksi muodostunut avustajan laatima sähköinen ha-
kemus. 1.1.2013 voimaan tulleen luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 
annetun lain mukaan muut oikeudenkäyntiasiamiehet tai -avustajat kuin 
asianajajat ja julkiset oikeusavustajat tarvitsevat luvan toimiakseen oikeu-
denkäyntiasiamiehenä tai  avustajana yleisissä tuomioistuimissa. Oikeus-
aputoimistot tarkastavat lupalakimiesten lupatiedot oikeudenkäyntiavus-
tajalautakunnan ylläpitämästä oikeudenkäyntiavustajaluettelosta.

Oikeusapuasetuksen 9 §:n mukaan hakijan on perusteltava yksityisen 
avustajan tarve sekä esitettävä tarkemmin määritellyt selvitykset. Tarkas-
tetuissa hakemuksissa oli esitetty perustelut yksityisen avustajan määrää-
miselle. Oikeusaputoimistot olivat varmistaneet, että niiden käytössä on ol-
lut ennen oikeusapupäätöksen tekemistä pääasiaa koskeva asetuksen 9 §:n 
mukainen selvitys. Avustajia joudutaan jossain määrin muistuttamaan näi-
den selvitysten laatimisvelvoitteesta.

Oikeusapua annetaan hakemuksesta korvauksetta tai omavastuuosuutta 
vastaan hakijan taloudellisen aseman perusteella. Hakijan taloudellinen ase-
ma arvioidaan hänen kuukausittain käytettävissään olevien varojen (käyttö-
varan) ja varallisuuden perusteella. Oikeusapuasetuksessa säädetään tarkem-
min käyttövaran laskennassa huomioon otettavista tuloista ja menoista sekä 
elatusvelvollisuuden vaikutuksesta käyttövaraa laskettaessa, varallisuuden 
huomioon ottamisesta sekä niistä perusteista, joita noudatetaan määrättä-
essä oikeusapua saaneen omavastuuosuus. Hakemukseen kuuluvassa käyt-
tövaralaskelmassa on esitetty oikeusapuasetuksen edellyttämät, perusoma-

Oikeusapua voi hakea 
myös sähköisesti

Lain mukaan oikeusapuhakemus 
on perusteltava
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vastuun määrittämisessä tarvittavat tulo-, meno- ja elatusvelvollisuustiedot 
sekä lisäomavastuun määrittämisessä tarvittavat varallisuus- ja velkatiedot

Hakijoiden käyttövaralaskelmassa esittämät tiedot tarkastetaan yksi-
tyiskohtaisemmin pistokokeellisesti. Järjestelmä arpoo 20 prosenttia hake-
muksista tarkastukseen, jossa hakijan on toimitettava oikeusaputoimistoon 
laskelmassa esitettyjen tietojen oikeellisuuden todentamisessa tarvittavat 
asiakirjat. Tähän tarkastukseen sisällytetyistä hakemuksista viisi (17 pro-
senttia) oli arvottu pistokoetarkastukseen. Toimistot olivat hankkineet esi-
tettyjen tietojen tarkastuksessa tarvittavat asiakirjat. 

Oikeusapulain 14 § sisältää vaatimukset oikeusapupäätöksen sisällöstä. 
Romeo-järjestelmä sisältää päätöspohjan, jonka perusteella laaditaan lain 
14 §:n mukainen oikeusapupäätös. Romeo-järjestelmä on oikeusaputoimis-
tojen asianhallintajärjestelmä, jossa käsitellään muun muassa oikeusapu-
hakemukset. Tuomioistuimissa Romeo-järjestelmää käytetään vain maksa-
tusjärjestelmänä, jonka kautta maksetaan oikeusavustajien palkkioiden 
lisäksi tulkkaus- ja käännöspalkkioita.

Oikeusapulain 5 §:n mukaan oikeusapu kattaa avustajan toimenpiteet 
enintään 80 tunnilta. Asiaa käsittelevä tuomioistuin voi kuitenkin päättää, 
että oikeusavun antamista jatketaan. Korkein oikeus on päättänyt ratkaisus-
saan KKO:2012:15, ettei oikeusaputoimisto voi rajoittaa oikeusapulain 5 §:n 
perusteella tuomioistuinasiassa myönnettävän oikeusavun tuntimäärää. Tä-
män ratkaisun perusteella oikeusapupäätöksen kohtaan ”Myönnetyt tunnit 
enintään” kirjataan tuomioistuinasioissa 80 tuntia. Käräjäoikeuksien mak-
satuspäätösten tarkastuksessa todettiin, että 80 tuntia oli riittänyt avusta-
jan toimenpiteisiin kaikissa tapauksissa.

Tuomioistuimet maksavat yksityisten avustajien palkkiot ja 
kulukorvaukset

Palkkioasetuksen 12 §:n mukaan avustajan on toimitettava oikeusapulain 
17 §:n mukainen selvitys asiassa suoritetuista toimenpiteistä ja kuluista oi-
keushallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustajien sähköisesti lä-
hettämät laskuerittelyt tallentuvat Romeo-järjestelmään, jonka kautta tuo-
mioistuimet maksavat palkkiot ja kulukorvaukset. 

Palkkioiden ja kulukorvausten maksatus hoidetaan Palkeissa. Tarkastet-
tujen Palkeisiin lähetettyjen maksatuslomakkeiden sisältö muodostui pää-
osin tuomioistuinten hyväksymistä valmistautumiseen käytetyistä tunneista 
sekä tuomioistuinten merkitsemistä istuntokäsittelyyn kuluneista tunneis-
ta. Palkkion kokonaismäärä oli saatu kertomalla tuntimäärä palkkioasetuk-
sen 6 §:n mukaisella tuntihinnalla (110 euroa, 31.12.2013 asti 100 euroa). Tä-
tä tuntihintaa oli korotettu kahdessa tapauksessa palkkioasetuksen 8 §:ssä 
esitettyjen perusteiden mukaisesti. 

Palkkioasetuksen 14 §:n mukaan tapauksissa, joissa oikeusapu on myön-
netty oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen, valtion varoista suoritet-
tava avustajan palkkion ja kulukorvausten määrä arvioidaan yleisten oikeu-
denkäyntikulusäännösten perusteella. Edellä mainitun perusteella valtion 
maksettavaksi määrätyn omavastuuosuuden (15 prosenttia) perustana ol-
leen kokonaispalkkion laskennassa oli käytetty vakuutusyhtiön hyväksymää 
tuntihintaa (200 euroa). Saadun selvityksen mukaan avustajien palkkiota-
so on muissa kuin oikeusapuasioissa selvästi korkeampi.

Romeo-järjestelmän 
avulla maksetaan 
oikeusavustajien palkkioita
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Oikeusrekisterikeskuksen käräjäoikeuksille laatimassa Romeon käyt-
töohjeessa on käsitelty muun muassa julkisuuskysymyksiä. Mikäli pääasia 
on salainen, niin myös Romeo-järjestelmässä asia on merkittävä salaisek-
si. Tällöin päämiehen nimi ei välity Palkeisiin. Tapahtumatarkastus sisälsi 
yhden salaiseksi määrätyn asian. Maksatuksen yhteydessä olivat ohjeessa 
esitetyt toimenpiteet jääneet tekemättä, joten asiaan liittyvään arkistoituun 
tositteeseen oli kirjautunut myös päämiehen nimi. Ministeriö on ilmoitta-
nut muistuttavansa tuomioistuimia käyttöohjeen mukaisista salassapito-
merkintöjen käytöstä.

3.2 Oikeusapukorvausprosessin sisäinen 
valvonta on toimivaa

Tarkastuksen toisena tavoitteena oli selvittää, onko korvausprosessin sisäi-
nen valvonta järjestetty asianmukaisesti. 

Tarkastuksen perusteella todetaan, että oikeusapukorvausprosessin si-
säinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Ministeriötä suositellaan 
selvittämään oikeusaputoimistojen käyttöön tulevan teknisen käyttöyh-
teyden hankintaa Kansaneläkelaitoksen ja verohallinnon henkilörekiste-
reihin, mikäli rekistereistä saatavilla tiedoilla voidaan vähentää hakijoilta 
vaadittavia asiakirjoja. Ministeriö on ilmoittanut selvittävänsä käyttöyh-
teyksiä vuoden 2015 aikana.

Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä 
ja suosituksina todetaan seuraavaa. 

Asiakkailta vaadittavien asiakirjojen määrää voidaan vähentää 
käyttöyhteyksiä parantamalla

Oikeusapuhakemuksia käsittelevät oikeusaputoimistoissa oikeusapusihtee-
rit julkisten oikeusavustajien ohjauksessa. Julkiset oikeusavustajat käsitte-
levät ensisijaisesti monimutkaiset hakemukset, muutoin oikeusapusihtee-
rit tekevät päätökset. Työnjakoa voidaan pitää toimivana.

Tarkastuksessa ei tullut esille merkittäviä ongelmia Romeo-järjestelmän 
käytettävyydessä. Toimistojen menettelytavoissa hakemusten käsittelyssä 
ei todettu merkittäviä eroja.

Oikeusaputoimistot saavat tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla väes-
tötietojärjestelmän, kiinteistötietojärjestelmän sekä e-portin rekistereistä. 
Oikeusapulain 10 §:n 3 momentin mukaan oikeusaputoimisto voi 10 §:n 2 
momentissa mainituin edellytyksin saada teknisen käyttöyhteyden avulla 
veroviranomaisilta ja Kansaneläkelaitokselta näiden henkilörekistereissä 
olevia salassa pidettäviä henkilötietoja hakijan taloudellisesta asemastaan 
antamien tietojen tarkistamista varten. Tällaista teknistä käyttöyhteyttä ei 
kuitenkaan ole vielä oikeusaputoimistojen käytössä. Ministeriön tulisi sel-
vittää käyttöyhteyden hankintaa, mikäli rekistereistä saatavilla tiedoilla voi-
daan vähentää hakijoilta vaadittavia asiakirjoja. Ministeriö on ilmoittanut 
selvittävänsä käyttöyhteyksiä vuoden 2015 aikana.

Oikeusaputoimistot saavat 
tietoja teknisen käyttöyhteyden 
avulla jo eräistä rekistereistä 
– rekistereitä tulisi lisätä
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Hakijoiden taloudellista asemaa kuvaavien tietojen pistokokeellisen tar-
kastuksen toimivuuden varmentamiseksi olisi syytä laatia selvitys, joka an-
taisi vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 – Missä määrin tarkastukseen joutuneissa hakemuksissa on todettu 
puutteellisia tai virheellisiä tietoja?

 – Miten merkittäviä esitetyissä tiedoissa todetut virheet ja puutteet 
ovat olleet?

 – Missä määrin on tullut esille tilanteita, joissa tarkastukseen arvottu 
hakemus on peruttu tai pyydettyjä asiakirjoja ei ole toimitettu?

Ministeriö on todennut, että oikeusavun käsikirjassa on käsitelty väärinkäy-
tösepäilyjä. Ministeriö arvioi käsikirjan päivittämistarvetta koskien muun 
muassa menettelyohjeita väärinkäytöstilanteissa. Tavoitteena on, että säh-
köisen asioinnin kokonaissuunnitelman laadinta aloitetaan vuoden 2016 ai-
kana. Käsittelyssä on silloin muun muassa oikeusapuhakemusten käsittelyä 
ja oikeusavun myöntämistä sähköisessä järjestelmässä koskevan valtakun-
nallisen seurannan ja koordinoinnin järjestäminen.

Yksityisten avustajien palkkioiden ja kulukorvausten maksatuksessa 
ei havaittu ongelmia

Tuomioistuin määrää yksityiselle avustajalle valtion varoista maksettavan 
palkkion ja korvauksen oikeusapulain 18 §:ssä esitetyn mukaisesti. Käräjä-
sihteerien tehtävänä on siirtää tiedot maksuun määrätyistä palkkioista ja 
kulukorvauksista Romeon avulla Palkeisiin.

Tarkastuksessa ei tullut esille merkittäviä ongelmia Romeo-järjestelmän 
käytettävyydessä. Käräjäoikeuksien menettelytavoissa palkkioiden ja kulu-
korvausten maksatuksessa ei todettu merkittäviä eroja.

Avustajille maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset kuuluvat palveluna 
annettaviin tulonsiirtoihin, joten ne on kirjattu liikekirjanpidossa arvonlisä-
veroineen siirtotalouden kuluihin. Menettely on Valtiokonttorin antaman 
määräyksen kirjanpidon tilejä koskevan määräyksen mukainen.
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4 Onko työtapaturmakorvaus-
prosessissa toimittu säädösten 
mukaisesti?

4.1 Korvauspäätöksiä ei ole tehty aina lain 
edellyttämässä määräajassa

Tarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, onko korvausproses-
sissa noudatettu säädöksiä ja ohjeita.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että korvausprosessissa on nouda-
tettu säädöksiä ja ohjeita lukuun ottamatta tapauksia, joissa korvauspää-
töksiä ei ole tehty tapaturmavakuutuslain 41 b §:ssä asetetussa kolmen kuu-
kauden määräajassa. 

Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä 
ja suosituksina todetaan seuraavaa.

Laissa asetettuja määräaikoja tulee noudattaa myös korvausten 
hakemisessa

Lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestelmän lähtökohtana on työtapa-
turmasta ja ammattitaudista työntekijälle aiheutuneen vahingon korvaa-
minen. Täyden korvauksen periaatteen mukaan korvausta on suoritettava 
niin paljon, että vahingonkärsijä pääsee siihen asemaan, jossa hän olisi, jol-
lei vahinkoa olisi sattunut. Tapaturmavakuutusjärjestelmän tarkoituksena 
on korvata vahingoittuneelle työtapaturmasta aiheutunut välitön menetys. 

Työtapaturmasta maksettavan korvauksen edellytyksistä ja määrästä 
säädetään tapaturmavakuutuslaissa. Tapaturmavakuutuslain 41 §:n mu-
kaan korvausasia on saatettava vireille vuoden kuluessa vahinkopäivästä. 
Jos korvausasian vireilletulo on kohtuuttomasti viivästynyt työntekijäs-
tä johtuvasta syystä, voidaan häneltä evätä korvaus viivästymisajalta, mut-
ta ei kuitenkaan vireilletuloa edeltävän vuoden ajalta. Vakuutuslaitokselle 
ja konsulinvirastolle sekä 39 §:n 2 momentissa ja 40 §:n 2 momentissa mai-
nituissa tapauksissa poliisiviranomaiselle tehty tapaturmailmoitus on kat-
sottava hakemukseksi, mutta ei kuitenkaan sellaiseen korvaukseen nähden, 
joka nimenomaan on määrätty hakemuksesta suoritettavaksi. Tapaturmail-
moitus ja vahingonkorvaushakemus katsotaan tehdyksi vakuutuslaitokselle 
myös silloin, kun ne on annettu vakuutuslaitoksen asiamiehelle tai, mikäli 
ne koskevat valtion töitä, vahingoittuneen lähimmälle esimiehelle. Tapatur-
mailmoitus ja korvaushakemus on katsottava määräajassa tehdyiksi, jos il-
moitus tai hakemus on ennen määräajan umpeen kulumista pantu postiin 
vakuutuslaitokselle lähetettäväksi. 
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Tarkastukseen sisältyneissä tapauksissa hakemukset oli toimitettu kä-
siteltäväksi lain mukaisessa määräajassa. Valtiokonttorin mukaan tapatur-
mavakuutuslaissa säädettyä määräaikaa ei ole korvaus- eikä oikeuskäytän-
nössä noudatettu. Kirjallista yleisohjetta tai kiertokirjettä ei ole asiasta 
myöskään laadittu. Työtapaturma- ja ammattitautilakia koskevan hallituk-
sen esityksen (277/2014) 116 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, 
että voimassa olevan lain 41 §:n mukaista yhden vuoden määräaikaa ei ole 
korvaus- ja oikeuskäytännössä sovellettu.

Hallituksen esityksen laatijoiden mukaan tieto oikeuskäytännöstä on 
saatu Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta. Liitolle on voimassa olevan ta-
paturmavakuutuslain perusteella määrätty lakisääteisiä tehtäviä. Esimer-
kiksi tapaturmavakuutuslain 30 a §:n mukaan liiton tehtävänä on antaa va-
kuutuslaitoksille lain mukaisen vakuutuksen toimeenpanoa koskevia ohjeita.

Oikeuskirjallisuudessa tapaturmavakuutuslain on katsottu kuuluvan 
sosiaalivakuutusten ryhmään ja siten oikeudenalojen jaottelussa sosiaali-
oikeuden alaan.1  Edelleen oikeuskirjallisuuden mukaan sosiaalioikeuden 
alalla säädösten tulkintaa ohjaavat oikeusperiaatteet osin eroavat ja koros-
tuvat eri tavoin kuin muilla oikeudenaloilla. Etuuksien myöntämisessä kes-
keisenä periaatteena on pidetty muun muassa hakijan kannalta myönteisen 
tulkinnan ensisijaisuutta. Muita tällaisia periaatteita ovat kielto tulkita laa-
jentavasti lakeja, jotka antavat viranomaisille valtuudet puuttua yksilön oi-
keus- ja vapauspiiriin, sekä palveluhenkisyys, joka edellyttää, että eri toi-
menpiteiden tavoitteena tulee ensi sijassa olla asiakkaiden palveleminen 
eikä minkään yhteisöllisten intressien toteuttaminen yksilöä vastaan.2  Nä-
mä sosiaalioikeudelle tyypilliset tulkintaa ohjaavat periaatteet ovat voineet 
vaikuttaa korvauskäytäntöön myös 41 §:n soveltamatta jättämisen osalta. Ai-
nakin tapaturmavakuutuslaki liittyy sosiaalioikeudellisiin tarkoituksiin, ja 
tällöin edunsaajan edun näkökulma on tärkeä tulkintaperiaate. Samansuun-
taisesti on vaikuttanut myös tapaturmavakuutuslain muuttamisesta anne-
tun lain (526/1981) esitöistä selvästi ilmenevä tarkoitus vähentää korvauk-
sen hakemiselle asetetun määräajan merkitystä.

Tarkastuksessa löydettiin kuitenkin korkeimman oikeuden ja vakuutus-
oikeuden päätöksiä, joissa on selvästi sovellettu tapaturmavakuutuslain 41 
§:ää. Osa näistä tapauksista on jo vanhempia (1980-luvun alkupuolelta), ja 
niissä on todennäköisesti sovellettu 41 §:n edellistä muotoilua, jolloin vuo-
den määräaikaa koskeva kohta oli jo nykyisessä asussaan, mutta sen nou-
dattamatta jättämisen sanktio oli muotoiltu nykyistä tiukemmin. Esimer-
kiksi korkeimman oikeuden päätöksessä KKO:1981-II-51 todetaan, että 
huomioon ottaen vahingoittuneen iän tapaturman sattuessa, korvaushake-
muksen myöhästymiseen oli katsottava olleen painavia syitä. Samaan lop-
putulokseen on päätynyt vakuutusoikeus päätöksessään 31.5.1983/5:82. Täs-
sä tapauksessa valitus hyväksyttiin, koska oikeus katsoi, että tapahtumien 
kulun huomioon ottaen tapaturmasta tehdyn asianmukaisen ilmoituksen 
myöhästymiseen oli painavia syitä. 

Tapaturmavakuutuslain 41 §:n soveltamisesta on kuitenkin löydettävis-
sä esimerkki myös uudemmasta oikeuskäytännöstä ajalta, jolloin se on ollut 
kokonaisuudessaan jo nykyisessä muodossaan. Korkeimman oikeuden rat-
kaisussa 2755/2002 viitataan tapaturmavakuutuslain esitöihin (HE 53/1981), 
joiden mukaan 41 §:ää säädettäessä on lähtökohtana ollut, että korvauksen 
hakemista koskevan määräajan laiminlyönnistä aiheutuvaa korvausoikeu-
den menettämistä ei voida pitää sosiaalipoliittisten periaatteiden mukai-

Tapaturmavakuutuslain 41 
§:n mukaista yhden vuoden 
määräaikaa ei ole Valtiokonttorin 
mukaan sovellettu korvaus- ja 
oikeuskäytännössä

Tarkastuksessa löydettiin 
korkeimman oikeuden ja 
vakuutusoikeuden päätöksiä, 
joissa on sovellettu 
tapaturmavakuutuslain 41 §:ää
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sena. Korkein oikeus päätti, että tapauksessa esitetyn selvityksen mukaan 
vahingoittuneen henkilön mahdollisuudet valvoa etujaan ja ryhtyä asiassa 
toimenpiteisiin ovat olleet rajoitetut. Siten korvausasian vireilletulon huo-
mattavan pitkäaikaisenkaan viivästymisen (33 vuotta) ei katsottu johtuneen 
vahingoittuneesta eikä oikeutta korvaukseen evätty viivästymisen vuoksi. 

Tarkastuksen perusteella ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella 
tapaturmavakuutuslain 41 §:ssä asetettu määräaika sekä sen noudattamat-
ta jättämiseen liittyvä mahdollisuus korvauksen epäämiseen eivät olisi yhä 
voimassa ja osa noudatettavaa oikeusjärjestystä. Tarkastuksessa syntyneen 
käsityksen mukaan ne tulisi osaltaan ottaa huomioon korvauspäätöksiä val-
misteltaessa unohtamatta tietenkään muitakaan huomioitava seikkoja, ku-
ten yllä mainittuja sosiaalioikeuden tulkintaperiaatteita, edunsaajan etua 
ja velvollisuutta kohdella tasapuolisesti Valtiokonttorin ja muiden tapatur-
mavakuutuslaitosten korvausvastuun piirissä olevia vahingoittuneita. Ha-
kijoiden yhtenäisen kohtelun kannalta olisi tarpeen selkeyttää ja vahvistaa 
tulkintalinjaa tapaturmavakuutuslain 41 §:n määräajan suhteen.  

Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain hallituksen esityksen yksityis-
kohtaisissa perusteluissa (277/2014) esitetään 116 §:n osalta, että korvaus-
asia olisi saatettava vireille viiden vuoden kuluessa vahinkopäivästä. Pykä-
län 2 momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta saattaa korvausasia vireille 
myös edellä 1 momentissa säädetyn viiden vuoden määräajan jälkeen, jos 
vireilletulon viivästyminen ei ole aiheutunut vahingoittuneesta johtuvas-
ta syystä ja korvausoikeuden tutkimatta jättäminen olisi olosuhteet huomi-
oon ottaen kohtuutonta. Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tietämät-
tömyys lain asettamista velvoitteista on lähtökohtaisesti vahingoittuneesta 
johtuva syy. Sen sijaan vahingoittuneesta johtuva viivästyminen ei ole kysy-
myksessä esimerkiksi silloin, kun vahingoittuneella todetun vamman syy-
yhteys vahinkoon on selvinnyt vasta viiden vuoden kuluttua vahingosta tai 
tilanteessa, jossa vahinkotapahtumasta työnantajalle ilmoittaminen on vii-
västynyt sen vuoksi, että vamma tai sairaus alkaa oirehtia vasta myöhemmin. 
Arvioitaessa tutkimatta jättämisen kohtuuttomuutta tulisi ottaa huomioon 
vamman aiheuttamat seuraukset. Kysymys on usein tapauskohtaisesta har-
kinnasta ja näytön arvioinnista esimerkiksi tilanteessa, jossa vahingoittunut 
väittää heti tehneensä ilmoituksen työnantajalle, mutta työnantaja ei ole toi-
mittanut ilmoitusta vahinkotapahtumasta vakuutuslaitokselle määräajassa. 

Tarkastuksen perusteella pidetään yhdenvertaisen kohtelun vuoksi tär-
keänä, että 1.1.2016 voimaan tulevan uuden työtapaturma- ja ammattitau-
tilain 116 §:ää sovelletaan yhtenäisellä tavalla julkisen ja yksityisen sekto-
rin korvauskäytännöissä. 

Osa työtapaturmakorvauspäätöksistä on tehty määräajan jälkeen

Tapaturmavakuutuslain 41 b §:n mukaan vakuutuslaitoksen on annetta-
va korvausasiassa päätös viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden ku-
luessa saatuaan tarpeelliset, laissa määritellyt selvitykset. Tarkastuksessa 
saadun käsityksen mukaan kaikkia tarkastettuja päätöksiä ei ole tehty lain 
vaatimassa kolmen kuukauden määräajassa. Valtiokonttorin tulee varmis-
taa, että jatkossa laissa määriteltyjä määräaikoja noudatetaan työtapatur-
makorvausten käsittelyssä.
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Työtapaturmakorvauspäätökset ovat ruuhkautuneet Valtiokonttorissa. 
Vuonna 2012 on korvausjärjestelmän vaihdon vuoksi jouduttu käyttämään 
rinnakkain vanhaa ja uutta järjestelmää. Tämän seurauksena käsittelyjonot 
kasvoivat. Valtiokonttorista saadun tiedon mukaan päätösjonot pyritään 
purkamaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2016 alusta todennä-
köisesti voimaan tuleva uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki lyhentää kä-
sittelyaikoja entisestään. Uuden lain mukaan käsittelyaika supistuisi 30 vuo-
rokauteen. Valtiokonttorissa arvioidaan, että myöhässä olevia päätöksiä on 
tällä hetkellä käsittelyjonossa yhteensä noin 250–300. 

4.2 Työtapaturmakorvausprosessin sisäisessä 
valvonnassa havaittiin useita puutteita

Tarkastuksen toisena tavoitteena oli selvittää, onko korvausprosessin sisäi-
nen valvonta järjestetty asianmukaisesti. 

Tarkastuksen perusteella todetaan, että korvausprosessin sisäinen val-
vonta ei kokonaisuutena ole riittävää. Tarkastuksen perusteella todetaan, 
että sisäisen valvonnan järjestämisessä on tullut esiin korvausten myöntö-
vaiheen kontrolleihin, korvausasioiden dokumentointiin sekä maksatus-
kontrolleihin liittyviä puutteita, joiden johdosta Valtiokonttorin on syytä 
ryhtyä toimenpiteisiin. Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täyden-
tävinä johtopäätöksinä ja suosituksina todetaan seuraavaa.

Korvausten myöntövaiheen kontrollit eivät ole toimivia

Tapahtumatarkastuksessa havaittiin tapaus, jossa sairaanhoitopiirin lasku 
oli maksettu lisäselvityksiä pyytämättä, vaikka Valtiokonttorin oma asian-
tuntijalääkäri oli edellyttänyt laskun selvittämistä. Tapauksessa sairaanhoi-
topiirin laskun suuruus johtui potilaan perussairaudesta, joka vaikutti ta-
paturman johdosta tehtävän hoidon kustannuksiin. 

Valtiokonttorilta pyydettiin selvitystä laskun euromäärästä ja perusteis-
ta. Valtiokonttorin selvityksen mukaan sairaanhoitopiiri on erehdyksessä 
laskuttanut Valtiokonttoria liikaa. Oikea laskutettava summa on 6 323 eu-
roa eikä 59 789 euroa. Valtiokonttorin tulee varmistaa, että sairaanhoitopii-
ri palauttaa liikaa maksetun määrän. Jatkossa suositellaan, että lisäselvityk-
siä pyydetään aina, kun asiantuntijalääkäri sitä edellyttää.

Koska korvausprosessin etukäteiskontrollit ovat pääosin käsittelijöiden 
vastuulla, tulisi päätöksentekoon vaikuttava selvitystyö tehdä huolella. Asi-
antuntijalääkärin lausunnonmukaiset selvitykset tulisi tehdä ja selvitykset 
tulisi dokumentoida ja arkistoida järjestelmällisellä tavalla. Yhteisten toimin-
tatapojen kirjaaminen käsittelijöiden ohjeeksi voisi yhtenäistää käytäntöjä.

Työtapaturmakorvauspäätösten 
käsittelyjonossa on yli 
250 hakemusta

Sairaanhoitopiiri laskutti 
erehdyksessä liikaa – ei 
huomattu asian käsittelyssä
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Päätösten dokumentointitavat vaihtelivat käsittelijöittäin

Korvausprosessin keskeisimpiä kontrolleja ovat käsittelijöiden toimivaltaan liitty-
vät rajoitteet, jälkikäteinen satunnaiskontrolli sekä korvausjärjestelmään (TIA-jär-
jestelmään) sisältyvät kontrollit.

Käsittelijöiden toimivallasta päättää Valtiokonttori käsittely- ja ratkaisuvaltuus-
päätöksessä, joka on viimeksi päivitetty 11.2.2014. Tarkastuksessa käytiin läpi käsit-
telijöiden toimivaltuudet 23 päätöksen osalta. Yksittäisessä tapauksessa havaittiin, 
että käsittelijän toimivaltuus ei riittänyt euromäärältään suuren päätöksen tekemi-
seen, mutta päätökselle oli hankittu jälkikäteen asianmukainen hyväksyntä. Hyväk-
syntämerkinnät suositellaan jatkossa kirjattavan selkeästi päätösdokumentteihin. 

Korvaustapauksiin liittyvän materiaalin ja dokumentaation järjestämisessä ha-
vaittiin tarkastuksen aikana puutteita. Osa korvaustapauksiin liittyvästä dokumen-
taatiosta oli paperisena ja osa tiedoista sisältyi korvausjärjestelmään sähköisesti. 
Paperimateriaalin dokumentointitavat vaihtelivat käsittelijöittäin, ja materiaalia 
saattoi olla runsaasti. Saadut selvitykset eivät olleet järjestyksessä eivätkä säännön-
mukaisesti löytyneet kansioista. 

Käsittelijöiden työtapoja tulisi yhtenäistää siten, että kaikista tapauksista kerät-
täisiin tietyt perustiedot järjestyksessä kansioihin ja merkittäisiin selkeästi saadun 
dokumentaation välttämättömyys päätöksenteon kannalta. Dokumentaatio tuli-
si järjestää vakiosisältöiseksi ja aineiston säilyminen tulisi varmistaa. Lisäksi tuli-
si dokumentoida aukottomasti selvitysten saapumispäivät, jolloin myös käsittely-
ajan seuranta helpottuisi.

Jälkikäteiskontrolli toimii tehokkaasti

Valtiokonttorissa käydään läpi tehtyjä päätöksiä kuukausittain satunnaisotannan 
avulla ja tarkistetaan niiden oikeellisuutta. Lisäksi käsittelijöitä neuvotaan ennen 
ratkaisun tekemistä korvauspalavereissa ja kyselytunneilla. Kannanottoja yksittäi-
siin tapauksiin voidaan antaa myös TIA-järjestelmän kautta. 

Tarkastuksessa käytiin läpi kesä-joulukuun sisäiset kontrolliraportit tapausten 
oikeellisuuden tarkistamisesta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tarkistukset 
oli tehty asianmukaisesti ja dokumentoitu selkeästi. Tarkistusten perusteella on löy-
tynyt määrällisesti paljon puutteita ja virheitä. 

Satunnaiskontrollissa kesä-joulukuun aikana (heinäkuu on lomakuukausi eikä 
silloin ole tehty tarkistuksia) on tarkistettu 27–72 tapausta kuukausittain. Seuraa-
vasta kuvasta voidaan havaita virheitä tai puutteita sisältäneiden ja virheettömien 
tapausten määrät suhteessa kaikkiin tarkistettuihin tapauksiin.
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Virheellisten tai puutteellisten päätösten taustalla oli erilaisia syitä aina pie-
nistä muodollisuuksista suurempiin virheisiin, jotka on korjattava. Osa täs-
sä viitatuista virheistä ei johda päätöksen uudelleenkäsittelyyn, vaan pää-
töksessä tai sen käsittelyssä on ollut huomautettavaa esimerkiksi sisäisten 
toimintatapojen noudattamisessa. Kontrolliraportti annetaan esimiehil-
le tiedoksi ja käsittelijöiden kanssa keskustellaan tuloksista. Tarvittaessa 
päätöstä korjataan.

Virheprosentti vaihtelee kuukausittain 31 prosentista 45 prosenttiin.  

Kuvio 4: Virheellisten työtapaturmapäätösten osuudet kaikista tarkistetuista päätöksistä.

Kuvio 3: Virheettömien ja virheellisten päätösten määrät suhteessa kaikkiin vuoden 
2014 loppupuolella tarkistettuihin päätöksiin.

Kesäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Virheettömät päätökset

Tarkistetut päätökset yhteensä
Virheelliset päätökset

80

70

60

50

40

30

20

10

23

14

37 36

18

54
50

22

72

16
11

27 29
24

53

46

21

67

Joulukuu  
31%

Kesäkuu 
38%

Elokuu 
32%

Syyskuu 
31%

Lokakuu  
41%

Marraskuu  
45%

Virhe- 
prosentit
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Koska satunnaiskontrolli tehdään päätöksenteon jälkeen ja tarvittaessa pää-
töstä joudutaan korjaamaan, olisi päätöksenteon lainmukaisuuden, asian-
mukaisuuden ja tehokkuuden kannalta suositeltavaa järjestää kontrollitoi-
menpiteitä myös ennen päätöksentekoa. Tarkastuksen perusteella riittävänä 
toimenpiteenä ei voida pitää yksinomaan käsittelijöiden neuvontaa ja oh-
jeistusta.

Uuden lainsäädännön voimaan tullessa päätöksentekoaika lyhenee ny-
kyisestä kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen (30 vuorokauteen). Tä-
mä tuo ennakkovalvonnalle ja kontrollitoimenpiteille lisähaasteita. Tarkas-
tuksen perusteella suositellaan uusien etukäteiskontrollimahdollisuuksien 
pohdintaa ja prosessin järjestämistä siten, että tehokkaampi kontrolli olisi 
ennakkoon toteutettavissa.

Valtiokonttori on ilmoittanut palautteessaan ryhtyvänsä toimenpitei-
siin, joilla pyritään saattamaan tarkastuksessa havaitut puutteet hyväksyt-
tävälle tasolle. Valtiokonttorissa pyritään kiinnittämään huomiota jatkossa 
kontrollitoimenpiteiden systemaattiseen noudattamiseen.

Korvausjärjestelmään kaivataan uusia ominaisuuksia

Työtapaturmien korvausjärjestelmänä toimii TIA-järjestelmä. Järjestel-
mään ollaan suunnittelemassa versionvaihtoa vuonna 2016. TIA-järjestel-
mä ei ole korvausprosessiin liittyvien riskien ehkäisyn näkökulmasta teho-
kas järjestelmä.

Korvausjärjestelmässä sekä maksatusjärjestelmässä (PMS-järjestelmäs-
sä) on havaittu jo aikaisemmin puutteita. Kummassakaan järjestelmässä ei 
ole esimerkiksi tietyn tapaturmatapahtuman käsittelyyn liittyvää järjestel-
mätason kontrollia, joka estäisi useaan otteeseen tapahtuvat maksatukset. 
Maksatustietojen osalta PMS-järjestelmästä ei ole näkyvyyttä TIA-järjes-
telmän maksustatukseen. PMS-järjestelmän maksuaineistoon liittyvät täs-
mäytykset tehdään automaattisesti, mutta niihin suoritetaan myös tauluk-
kopohjainen manuaalinen täsmäytys maksatustiimissä. Huomioitavaa on, 
että tulevaisuudessa, kun tuotekehitys on valmis ja nykyisestä maksatusjär-
jestelmästä luovutaan, TIA-järjestelmään saadaan käyttöön ominaisuus jat-
kuvien maksujen toteuttamista varten. Haastatteluissa saadun tiedon mu-
kaan maksatusjärjestelmästä luovuttaisiin vuoden 2015 aikana. 

Tällä hetkellä on käsittelijöiden vastuulla kontrolloida, ettei samoja kor-
vauksia makseta useaan kertaan. Tarkastuksessa havaittiin yksi tapaus, jossa 
sairaanhoitopiirille oli maksettu kahteen kertaan suurehko lasku. Sairaan-
hoitopiiri palautti liikaa maksetun osuuden oma-aloitteisesti. Valtiokontto-
rin tulee huolehtia, että uuteen TIA-järjestelmään luodaan sellainen järjes-
telmätason kontrolli, joka estää saman laskun maksamisen useaan kertaan. 
Käsittelijöillä ei ole mahdollisuuksia manuaalisesti tarkkailla riittävän te-
hokkaasti laskujen maksustatusta.

TIA-järjestelmän menetelmäkuvausta ei ole tehty, vaikka vuonna 2013 
toteutetun Valtiokonttorin sisäisen tarkastuksen yhteydessä oli sovittu, et-
tä menetelmäkuvaus tehdään vuoden 2013 aikana. Kun TIA-järjestelmästä 
otetaan käyttöön uusi versio vuonna 2016, uusi menetelmäkuvaus on syytä 
laatia myös versionvaihdon yhteydessä.
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TIA-järjestelmässä ei ole käytössä hälytyksiä vanhenevista tapahtumista, 
eikä käsittelyaikaa seurata järjestelmässä aktiivisesti lain vaatimusten täyt-
tämisen näkökulmasta. TIA-järjestelmä mahdollistaa työjono-ominaisuu-
den käyttöönoton sekä vanhentuvia hakemuksia koskevat hälytystiedotteet. 
Käyttäjät voivat halutessaan käyttää työjono-ominaisuutta hakemuksen kä-
sittelyaikojen seurantaan. Hälytysominaisuutta ei ole otettu vielä käyttöön, 
koska käyttöönoton yhteydessä se priorisoitiin vähäiseksi verrattuna järjes-
telmän toimintavarmuuden turvaamiseen. 

Prosessin tehokkuuden ja sisäisen valvonnan kannalta TIA-järjestel-
mään suositellaan otettavaksi käyttöön hälytysominaisuus seuraavan ver-
sionvaihdon yhteydessä. Lisäksi suositellaan, että korvausjärjestelmän ver-
sionvaihdon yhteydessä kiinnitetään huomiota maksatuskontrollien 
toimivuuteen, jotta viivästymisiltä vältytään jatkossa.

Valtiokonttorista saadun palautteen mukaan korvausjärjestelmän ver-
sionvaihdon yhteydessä otetaan käyttöön hälytysominaisuus muun muas-
sa vanhentuvien hakemusten seurantaan. Samalla versionvaihdon yhtey-
dessä varmistetaan maksatuskontrollien toimivuus.

Kirjanpidon tiedot tuottaisivat oikein määriteltyinä hyödyllistä tietoa

Työtapaturmakorvaukset ovat liikekirjanpidossa siirtotalouden kuluja. Siir-
totalouden tuotot ja kulut -luokka on ryhmitelty tilikartassa tililajeihin Ti-
lastokeskuksen ylläpitämän kansantalouden tilinpidon sektoriluokituksen 
mukaan. Valtiokonttorin ylläpitämän tilikartan mukaan siirtotalouden kulu 
voi aiheutua rahana (esimerkiksi rahana maksettava valtionapu), tavarana 
tai palveluna (esimerkiksi työvoimaviranomaisen hankkima työvoimapo-
liittinen aikuiskoulutus) annettavasta tulonsiirrosta. Rahamääräiset tulon-
siirrot kirjataan kuluksi sille sektorille, jolle ne maksetaan.

Kaikki Valtiokonttorin maksamat työtapaturmakorvaukset on kirjat-
tu liikekirjanpidon tilille 8261 Käyttötalouden kulut kotitalouksille, vaikka 
kirjanpidossa on myös kuluja, joita on maksettu sairaanhoitopiireille ja ter-
veysalan yrityksille. Tarkastuksen perusteella suositellaan, että kirjaustapa 
muutetaan voimassa olevan tilikartan mukaiseksi.

Työtapaturmavakuutuslain 60 a §:ssä säädetään korvauksen viivästyessä 
vakuutuslaitoksen maksettavaksi tulevasta korvauksesta viivästysajalta. Kor-
vausta on silloin korotettava. Korvauksen korotus vuotta kohden laskettuna 
on korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen (viiväs-
tyskorko). Korvauksen korotus lasketaan viivästysajan jokaiselta päivältä.

Koska lainsäädännössä määritellään viivästysseuraamus korvauksen ko-
rotuksena, on sitä käsitelty samoin myös kirjanpidossa. Kirjanpidosta ei tä-
ten pysty saamaan selville viivästyskorotusten euromäärää, koska ne sisäl-
tyvät samalle liikekirjanpidon tilille kuin varsinainen korvaus. Toiminnan 
läpinäkyvyyden vuoksi olisi kuitenkin hyödyllistä seurata viivästyskorotuk-
sia myös kirjanpidossa.

Valtiokonttorista saadun palautteen mukaan korvausten kirjausproses-
sin muuttaminen vaatii TIA-järjestelmän ohjelmiston muutosta. Seuraavas-
sa versionvaihdossa tullaan ottamaan käyttöön voimassa olevan tilikartan 
mukaiset tilit ja muutetaan kirjaustapaa. Samoin tehdään viivästysseuraa-
muksena maksettavan viivästyskoron suhteen.

TIA-järjestelmän 
hälytysominaisuus on tärkeä 
seuraavassa versionvaihdossa 

Kirjanpidosta ei pysty saamaan 
selville viivästyskorotusten 
euromäärää
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5 Onko luonnonsuojelualueiden 
korvausprosessissa noudatettu 
säädöksiä?

5.1 Luonnonsuojelualueiden 
korvausprosessissa on noudatettu 
säädöksiä 

Tarkastuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, onko korvausproses-
sissa noudatettu säädöksiä ja ohjeita.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että korvausprosessissa on olennai-
silta osin noudatettu säädöksiä ja ohjeita. Korvausten saajien yhdenver-
taisen kohtelun varmistamiseksi tulee kuitenkin ympäristöministeriön ja 
ELY-keskusten täsmentää ohjeistusta korvausten määrän laskennasta. Li-
säksi ELY-keskusten tulee huolehtia siitä, että korvaukset maksetaan hallin-
tolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n mukaisesti vasta luonnonsuojelualueen 
perustamispäätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Kannanoton peruste-
luina ja kannanottoa täydentävinä johtopäätöksinä ja suosituksina tode-
taan seuraavaa.

Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen tulee dokumentoida 
asianmukaisesti

Tarkastetut tapaukset olivat pääosin Etelä-Suomen metsien monimuotoi-
suusohjelman (METSO) perusteella tapahtuvia vapaaehtoisia yksityisiä 
luonnonsuojelualueiden perustamisia ja niihin liittyvien korvausten mak-
samisia.

Luonnonsuojelulain 24 §:n 2 momentin mukaan luonnonsuojelualueen 
perustamispäätöstä ei saa antaa, elleivät maanomistaja ja elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus ole sopineet alueen rauhoitusmääräyksistä ja aluetta 
koskevista korvauksista. Yhdessä ELY-keskuksessa ei omistajan kanssa teh-
dä erillistä sopimusta edellä mainituista asioista. Asiat on sovittu pääsääntöi-
sesti sähköpostitse, mutta kaikissa tapauksissa ei sähköposteja ole säilytetty.

Eräässä tapauksessa ELY-keskus ja maanomistaja olivat tehneet sopi-
muksen luonnonsuojelualueen perustamisesta, ja tehdyssä sopimuksessa 
oli sovittu myös korvauksen määrästä. Sopimuksen mukaan asiaan täytyi 
saada vielä ympäristöministeriön suostumus. Ympäristöministeriö katsoi, 
että sovittu korvaus oli liian suuri ja korvauksen määrää alennettiin. Saadun 
selvityksen mukaan maanomistaja oli suostunut alennettuun korvaukseen, 
mutta suostumusta ei dokumentoitu.

Suositeltavaa olisi laatia maanomistajan kanssa kirjallinen sopimus luon-
nonsuojelualueen perustamisesta. ELY-keskuksen tulee myös huolehtia sii-
tä, että sopimuksen jälkeen tapahtuneet muutokset ja maanomistajan suos-
tumus muutoksiin dokumentoidaan asianmukaisesti.

Kirjallinen sopimus 
luonnonsuojelualueen 
perustamisesta puuttui
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Yhdessä tapauksessa päätöksessä oleva luonnonsuojelualueen pinta-ala 
ei vastannut sopimusta. Saadun selvityksen mukaan aluetta muutettiin suu-
remmaksi prosessin aikana ja korvaus on laskettu suuremman pinta-alan 
puustotiedoilla. ELY-keskuksen tulee kiinnittää huomiota siihen, että alu-
een tiedot sopimuksissa ja päätöksissä vastaavat toisiaan.

Korvauksen määrän laskennassa havaittiin eroja ELY-keskusten välillä

Luonnonsuojelulain 24 §:n mukaan ennen luonnonsuojelualueen perus-
tamispäätöstä maanomistajan ja ELY-keskuksen tulee sopia aluetta koske-
vista korvauksista. Luonnonsuojelulaissa ei ole säädetty korvauksen mää-
rästä tai korvauksen määrän laskennasta. Ympäristöministeriö on yhdessä 
ELY-keskusten toimintatyöryhmän kanssa laatinut luonnonsuojelun to-
teuttamisen tueksi laatujärjestelmän, joka sisältää toimintamalleja (ohjei-
ta) ja lomakepohjia.

Laatujärjestelmän ohjeistuksen mukaan metsän arvo lasketaan sum-
ma-arvomenetelmällä. 

Myös muiden kohteiden kuin metsän osalta on kerrottu, mitä arvioin-
timenetelmää käytetään, mutta itse laskentaa ei ole tarkemmin ohjeistettu. 
Summa-arvomenetelmään kuuluu kokonaisarvon korjaus, jolla laskennal-
linen metsän omaisuusosien erillisarvojen summa korjataan ja tuloksena 
saadaan ns. summa-arvo. Summa-arvo kuvaa kohteen laskennallista met-
sätaloudellista arvoa. Tarkastetussa prosessissa tämä tarkoitti, että puuston 
erillisarvojen summaan tehtiin kokonaisarvon korjaus, joka vähensi metsän 
summa-arvoa. Ohjeistuksessa ei ole määritelty, mitä kokonaisarvon kor- 
jaus sisältää. Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan kokonaisarvon korjauk-
sella poistetaan muun muassa verotuksen ja metsätalouden kulujen osuus. 
Kertoimen suuruuteen vaikuttavat kohteen metsätaloudelliset arvot, muun 
muassa hakkuumahdollisuudet, korjuuolosuhteet ja alueen sijainti. 

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että käytetyissä kokonaisar-
von korjausprosenttien suuruuksissa on eroja ELY-keskusten välillä. Tar-
kastetuissa tapauksissa kokonaisarvon korjausprosenttien suuruus vaihte-
li 10 ja 40 prosentin välillä. 

Tarkastettujen tapausten osalta laskettiin keskiarvot kokonaisarvon kor-
jausprosenteille. 

Kuvio 5: Tarkastuksessa havaittujen kokonaisarvon korjausprosenttien keskiarvot  
vaihtelivat ELY-keskusten välillä

ELY-keskus 1 
24%

ELY-keskus 3 
14%

ELY-keskus 2 
20%



39

ELY-keskusten välillä on eroa myös siinä, mitä kokonaisarvon korjaukseen 
katsotaan sisältyvän. Yksi ELY-keskus tekee puuston arvon laskennassa vie-
lä erillisen uudistamiskuluvähennyksen ja kahdessa muussa ELY-keskuk-
sessa uudistamiskulujen katsotaan sisältyvän kokonaisarvon korjaukseen. 
Uudistamiskuluvähennyksen tekevä ELY-keskus käytti myös tarkastuksen 
perusteella keskimäärin suurempia kokonaisarvon korjausprosentteja kuin 
kaksi muuta ELY-keskusta.

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan korvauksen määrä perus-
tuu arvioon ja arvio korvauksen määrästä saattaa vaihdella arvioitsijasta 
riippuen. Koska korvauksen määrästä ei ole laissa säädetty ja asiasta ei ole 
tarkempaa ohjeistusta, korostuu yksittäisen arvioitsijan näkemys korvauk-
sen määrän arvioinnissa. Tarkastuksen perusteella voidaan lisäksi todeta, 
että ELY-keskusten käytännöt vaihtelevat ohjeistuksen noudattamisessa ja 
korvausten määrän arvioinnissa. Korvausten saajien yhdenvertaisen koh-
telun varmistamiseksi ympäristöministeriön ja ELY-keskusten tulee täs-
mentää laatujärjestelmän ohjeistusta korvausten määrän laskennan osalta. 

Korvauspäätöksen tulee olla lainvoimainen ennen maksatusta

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n mukaan päätöstä, johon saa ha-
kea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut 
lainvoiman. Luonnonsuojelukorvaus voidaan siten maksaa vasta kun pää-
tös on tullut lainvoimaiseksi. Laatujärjestelmän ohjeistuksen mukaan ELY-
keskuksen tulisi varmistaa hallinto-oikeudelta päätöksen lainvoimaisuus. 
Päätös tulee lainvoimaiseksi, mikäli siitä ei ole valitettu 30 päivän kuluessa.

Tarkastuksessa havaittiin, että yhdessä ELY-keskuksessa korvaukset 
maksetaan pääsääntöisesti ennen kuin ne tulevat lainvoimaisiksi. Tarkas-
tuksessa syntyneen käsityksen mukaan korvaukset on maksettu aikaisem-
min, koska korvausten saajia on pyydetty allekirjoittamaan luonnonsuoje-
lupäätöksen luonnos ja siihen lisätty lause, että korvauksen saajat 
hyväksyvät päätöksen eivätkä tule valittamaan asiasta.

Korvausten saajilla on oikeus valittaa ELY-keskuksen luonnonsuoje-
lupäätöksestä eikä ELY-keskus voi tätä oikeutta poistaa. Tämän johdosta 
korvauksia ei tule maksaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. ELY-keskus-
ten tulee huolehtia siitä, että maksatukset tehdään säädösten ja ohjeistuk-
sen mukaisesti.

Korvausten kohdentamisperuste tulee täsmentää talousarviossa

Talousarviossa momentin 35.10.63 (Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja 
korvausmenot) päätösosassa ei ole mainittu menojen kohdentamisperus-
tetta. Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 5 a §:n mukaan 
siirtomenon kohdentamisperusteena on valtionavun myöntöpäätöksen teke-
minen (myöntöpäätösperuste) tai muu vastaava sitoutuminen menoon (muu 
sitoumusperuste). Silloin, kun oikeus saada valtionapu tai muu suoritus pe-
rustuu lakiin ja siirtomenon myönnettävästä ja maksettavasta määrästä sää-
detään yksityiskohtaisesti laissa tai maksettavaksi tuleva määrä määräytyy 
yksityiskohtaisesti lain nojalla (lakisääteinen siirtomeno), kohdentamispe-
rusteena on kuitenkin menon maksettavaksi tulevan määrän yksityiskoh-

Korvauksia oli maksettu, vaikka 
päätös ei ollut lainvoimainen
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taista vahvistamista koskevan päätöksen tekeminen (maksatuspäätösperus-
te). Talousarvioasetuksen perusteella luonnonsuojelualueiden korvaukset 
tulisi kohdentaa muun sitoumusperusteen mukaisesti, joka tarkastuksessa 
syntyneen käsityksen mukaan olisi luonnonsuojelupäätöksen tekeminen.

Ympäristöministeriö oli ohjeistanut ELY-keskuksia kohdentamaan me-
not maksatuspäätösperusteisesti. Tarkastuksen aikana asiasta oltiin yhtey-
dessä ympäristöministeriöön ja vuoden 2014 tilinpäätöksessä menot koh-
dennettiin muun sitoumusperusteen mukaisesti.

5.2 Luonnonsuojelualueiden 
korvausprosessin sisäinen valvonta ei ole 
kokonaisuutena riittävää

Tarkastuksen toisena tavoitteena oli selvittää, onko luonnonsuojelualueiden 
korvausprosessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tarkastuksen perusteella todetaan, että korvausprosessin sisäinen val-
vonta ei kokonaisuutena ole riittävää. Tarkastuksen perusteella havaittiin, 
että ELY-keskusten käytännöt eivät ole kaikilta osin yhteneväisiä eikä oh-
jeistusta ole kaikilta osin noudatettu. Tarkastuksen perusteella voidaan to-
deta, että korvauksen määrän laskenta perustuu vahvasti arvioitsijan ko-
kemukseen ja ohjeistus on suppeaa korvauksen määrän laskennan osalta. 
Lisäksi luvussa 5.1 esitettyjä havaintoja voidaan osaltaan pitää sisäisen val-
vonnan puutteina. Kannanoton perusteluina ja kannanottoa täydentävinä 
johtopäätöksinä ja suosituksina todetaan seuraavaa.

Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen – eroja ELY-keskusten 
käytännöissä

METSO-ohjelman mukaisia luonnonsuojelualueita tarjoavat ELY-keskuksil-
le joko välittäjät tai suoraan omistajat. Omistaja voi tarjota aluetta valmiilla 
lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse. Laatujärjestelmän ohjeistuksen 
mukaan maanomistajalle pitäisi lähettää hakemuslomake, jos yhteydenot-
to on tehty puhelimitse tai sähköpostitse ja alue näyttäisi ennakolta sovel-
tuvan METSO-kohteeksi.

Tarkastuksessa todettiin, että yhdessä ELY-keskuksessa toimitaan oh-
jeistuksen mukaan. Kahdessa muussa ELY-keskuksessa ei omistajalta pyy-
detä kirjallista hakemusta.

Tarkastuksessa havaittiin myös useita tapauksia, joissa aluetta tarjottiin 
METSO-ohjelmaan välittäjän kautta. Nämä tarjoukset tehtiin lomakkeel-
la, mutta lomakkeita ei pääsääntöisesti ollut allekirjoitettu. Suositeltavaa 
olisi, että kaikkiin hakemuksiin pyydettäisiin allekirjoitus.

Laatujärjestelmän ohjeistuksen mukaan maanomistajalle tulee ilmoittaa 
asian vireilletulosta. Maanomistajaa tulisi lisäksi informoida, mikäli asian 
käsittely kestää ennakoitua kauemmin. Yksi ELY-keskus lähettää omistajalle 
kirjeen asian vireilletulosta. Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan 
kahdessa muussa ELY-keskuksessa ei omistajaan oteta heti yhteyttä asian 

ELY-keskusten tulisi yhtenäistää 
korvauksiin liittyviä käytäntöjä 
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vireilletulon johdosta. Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan yh-
dessä ELY-keskuksessa on voitu käydä alueella ennen kuin omistajaan ol-
laan yhteydessä. ELY-keskusten tulee huolehtia siitä, että omistajaa infor-
moidaan asian vireilletulosta ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen jälkeen yhdessä ELY-keskuksessa käydään metsässä var-
mistamassa alueen soveltuvuus METSO-kohteeksi sekä arvioidaan puus-
toa korvausmäärän arviointia varten. Toisessa ELY-keskuksessa metsissä 
käydään pääsääntöisesti, mutta välittäjän kautta tulleissa tapauksissa met-
säkäynti voidaan jättää tekemättä. Kolmannessa ELY-keskuksessa kohteet 
tarjotaan pääsääntöisesti välittäjien kautta ja heiltä saadaan myös puustoar-
viot. Tämän johdosta ELY-keskuksen edustajat eivät käy metsässä pääsään-
töisesti lainkaan. Metsässä käydään vain, jos hakemusta ei ole tehty välittäjän 
kautta tai välittäjän kanssa ei ole tehty aikaisemmin yhteistyötä. Laatujär-
jestelmän ohjeistuksen mukaan välitetyissä METSO-tarjouksissa voi met-
säkäynnin jättää tekemättä, mikäli tiedot ovat luotettavat ja karttarajaus on 
selkeä. Ohjeistuksen mukaan välitettyjen METSO-kohteiden luotettaviksi 
arvioituja tietojakin tulee tarkastaa otannalla. ELY-keskusten tulee huoleh-
tia siitä, että välitettyjen kohteiden luotettavuutta tarkastetaan otannalla.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että ELY-keskusten välillä on 
eroja siinä, milloin pyydetään kunnan lausunto ennen luonnonsuojelupää-
töksen tekemistä ja milloin päätös kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla. 
Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan lausuntoja on pyydetty kun-
nilta myös sellaisissa tilanteissa, joissa siihen ei olisi ollut tarvetta. Samoin 
kunnan ilmoitustaululla on päätöksiä kuulutettu tapauksissa, joissa kuulu-
tusta ei tarvitse tehdä. 

Korvausten määrän laskennassa havaittiin eroja ELY-keskusten välillä

Puuston arvon laskentaa on tehty eri järjestelmillä eri ELY-keskuksissa. Tar-
kastuksen yhteydessä tehdyissä tarkistuslaskennoissa ei saatu kaikilta osin 
laskutoimituksia täsmäämään järjestelmillä tehtyjen laskelmien kanssa. 
ELY-keskuksissa ei ole havaittu virheellisyyksiä laskutoimituksissa. Kysei-
set järjestelmät eivät ole enää käytössä. ELY-keskusten tulee kiinnittää huo-
miota laskutoimitusten oikeellisuuteen.

Puuston arvon laskennassa on puutavaralajien hinnat pääsääntöisesti 
otettu Metsäntutkimuslaitoksen (1.1.2015 lähtien Luonnonvarakeskus, Lu-
ke) ylläpitämästä METINFOsta. Ohjeistuksen mukaan hintoina käytetään 
kolmen viimeisen vuoden alueittaisia keskihintoja, mutta perustellusta syys-
tä voi käyttää lyhyemmän ajan hintoja tai jopa päivän hintatasoja. 

Tarkastuksessa todettiin, että kahdessa ELY-keskuksessa käytetään pää-
sääntöisesti kolmen vuoden keskihintoja ja yhdessä ELY-keskuksessa käy-
tetään pääsääntöisesti kuuden kuukauden keskihintoja. Käytettyjen hinto-
jen oikeellisuutta ei voitu kaikilta osin varmistaa, koska useassa tapauksessa 
ei arviolaskelmiin ollut merkitty, miltä ajanjaksolta keskihinnat oli lasket-
tu. ELY-keskuksen tulee kiinnittää huomiota siihen, että laskelmiin merki-
tään, miltä ajanjaksolta keskihinnat on otettu.

ELY-keskusten tulee kiinnittää 
huomiota laskutoimitusten 
oikeellisuuteen
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Tarjousten dokumentointia ei ole järjestetty asianmukaisesti 

Korvauksen määrän arvioitsija tekee maanomistajalle tarjouksen korvauk-
sen määrästä. Tarjouksen määrästä ei pääsääntöisesti ole keskusteltu nii-
den henkilöiden kanssa, joiden pitäisi päättää asiasta. Tarjouksen tekijöil-
lä ei pääsääntöisesti ole määrärahan käyttöoikeutta. Mikäli tarjous on yli 
200 000 euroa, kirjataan tarjoukseen, että asiaan tarvitaan vielä ympäris-
töministeriön hyväksyntä. Suositeltavaa olisi lisätä tarjouksiin tieto siitä, et-
tä korvaukset maksetaan vain, jos luonnonsuojelualue perustetaan, ja että 
maksu tapahtuu luonnonsuojelualueen perustamisen saatua lainvoiman.

Kahdessa ELY-keskuksessa kirjataan tarjoukseen, kauanko tarjous on 
voimassa, mutta yhdessä ELY-keskuksessa ei ole tarjouksen voimassaolo-
aikaa. Kahdessa ELY-keskuksessa tarjoukset arkistoidaan muun materiaa-
lin yhteydessä. Yhdessä ELY-keskuksessa tarjoukset tehdään tarkastuksessa 
syntyneen käsityksen mukaan pääsääntöisesti sähköpostitse eikä tarjouk-
sia ole arkistoitu, joten tarjoukset eivät olleet tarkastuksessa käytettävissä. 

Laatujärjestelmän ohjeistuksen mukaan tarjous tulee tehdä kirjallisesti. 
Tarjous tulee myös arkistoida yhdessä muun materiaalin kanssa.

Tarjouksen teon jälkeen korvauksen määrästä voidaan neuvotella maan-
omistajan kanssa. Ohjeistuksen mukaan korvauksen neuvottelu tulisi doku-
mentoida. Neuvotteluja ei ole pääsääntöisesti dokumentoitu.

ELY-keskuksesta saadun palautteen mukaan tarjoukset ja neuvottelui-
den eteneminen dokumentoidaan. ELY-keskuksen tulee kiinnittää huo-
miota siihen, että dokumentoinnit tulee myös arkistoitua asianmukaisesti.

Korvausten maksatuspäätökset tulee päivätä ja 
perustamispäätökseen tulee kirjata korvauksen määrä

Kahdessa ELY-keskuksessa korvaukset maksetaan pääsääntöisesti luonnon-
suojelualueen perustamispäätöksen perusteella. Yhdessä ELY-keskuksessa 
tehdään perustamispäätöksen lisäksi maksatuspäätös. Tarkastuksessa kiin-
nitettiin huomiota siihen, että maksatuspäätöksiä ei ole päivätty. Maksatus-
päätökset tulee jatkossa päivätä.

Saadun selvityksen mukaan maksatuspäätös tehdään, koska luonnon-
suojelualueen perustamispäätöksessä ei ole mainittu korvauksen määrää. 
Suositeltavaa olisi, että päätöksiin kirjattaisiin korvauksen määrä.

Maastomerkintöjä on tehty suurella viiveellä

Luonnonsuojelulain 21 §:n mukaan luonnonsuojelualue on merkittävä maas-
toon selvästi havaittavalla tavalla ja ympäristöministeriö antaa tarkemmat 
määräykset rajojen merkitsemistavoista. Ympäristöministeriö on määrän-
nyt, että rajojen merkitsemisestä vastaavat ELY-keskukset. Saadun selvityk-
sen mukaan osa ELY-keskuksista tekee merkinnät itse ja osa ostopalvelun 
kautta. Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan luonnonsuojelupää-
töksen tekemisestä maastomerkinnän tekemiseen saattaa mennä aikaa vuo-
sia.

ELY-keskusten tulee yhdessä ympäristöministeriön kanssa huolehtia sii-
tä, että luonnonsuojelualueiden rajat merkitään lain mukaisesti.

Luonnonsuojelualueiden raja 
tulee merkitä lain mukaisesti
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Ohjeistusta tulisi tarkentaa korvausten määrän laskennan osalta 

ELY-keskusten intranetissä on laatujärjestelmän mukainen ohjeistus, jota 
tulisi ympäristöministeriön mukaan noudattaa. 

Laatujärjestelmän ohjeet sisältävät myös asiakirjapohjia, joita ei kaikil-
ta osin ole käytetty ELY-keskuksissa. Esimerkiksi luonnonsuojelupäätök-
sen mallipohjaa ei ole käytetty yhdessä ELY-keskuksessa. Suositeltavaa oli-
si, että mallipohjia käytettäisiin kaikissa ELY-keskuksissa.

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan laatujärjestelmän ohjeis-
tusta ei kaikilta osin noudateta korvauksen määrän laskennassa eikä kaikilta 
osin muissakaan prosessin vaiheissa. Tätä voidaan pitää myös sisäisen val-
vonnan puutteena.

Suositeltavaa olisi, että ohjeistusta tarkennettaisiin korvauksen määrän 
laskennan osalta. Muilta osin ohjeistusta voidaan pitää riittävänä ja asian-
mukaisena. Suositeltavaa kuitenkin olisi, että ympäristöministeriö kävisi 
ohjeistuksen läpi ELY-keskusten kanssa, jotta ohjeistusta tulkittaisiin yh-
denmukaisesti.

Tosittamiskäytännöissä on eroja ELY-keskusten välillä

Tarkastuksessa käytiin läpi kaikkien ELY-keskusten tosittamiskäytäntöjä 
luonnonsuojelualueiden korvausten osalta. Tosittamiskäytännöissä todet-
tiin eroja eri ELY-keskusten välillä. Tositteen liitteenä on joissakin tapauk-
sissa sopimus, joissakin luonnonsuojelupäätös, joissakin luonnonsuojelu-
päätöksen kopio ja joissakin tapauksissa tositteen liitteenä ei ole mitään. 
Varsinaisena tositteena on kaikilla maksatuslomake. Maksatuslomakepoh-
ja ei ole kuitenkaan kaikilla ELY-keskuksilla sama, vaikka laatujärjestelmän 
materiaalissa on maksatuslomakepohja. Suositeltavaa olisi, että kaikki ELY-
keskukset ottaisivat käyttöönsä laatujärjestelmän mukaisen maksatusloma-
kepohjan. ELY-keskusten tulisi lisäksi yhdessä sopia, mikä asiakirja liite-
tään tositteen yhteyteen.

Tarkastuksessa havaittiin, että luonnonsuojelualueiden korvauksia kir-
jataan eri tositelajeille. Joissakin ELY-keskuksissa tositelajina on ollut RON-
DOH (hakemukset) ja toisissa RONDOK (ostolaskut). Muutamissa tapauk-
sissa ELY-keskuksissa on korvauksia tallennettu molemmille tositelajeille. 
ELY-keskusten tulee huolehtia siitä, että tositteet tallennetaan oikealle to-
sitelajille.

ELY-keskusten tulisi laatia tositteet 
laatujärjestelmän mukaisesti 
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Tarkastuksen tavoite

Tarkastuksen tavoitteena oli antaa kohtuulliseen varmuuteen perustuva 
kannanotto siitä, 
1. onko korvausprosessissa toimittu voimassa olevien säädösten ja oh-

jeiden mukaisesti ja 
2. onko korvausprosessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tarkastuksen tavoitteena on näiltä osin antaa yleiskannanotto siitä, onko 
korvausten hallinnoinnissa toimittu olennaisilta osin säädösten ja ohjeiden 
mukaisesti. Säädökset on valittu pääosin valtion talousarviossa momentin 
päätösosassa tai selvitysosassa mainittujen säädösten joukosta asian olen-
naisuus korvausprosessissa huomioiden. 

Työtapaturmakorvausten osalta Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
(TVL) yksi tapaturmavakuutuslain mukainen tehtävä on antaa vakuutus-
laitoksille lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanoa koskevia oh-
jeita. Vuoden 2006 loppuun saakka TVL:n ohjeet olivat kiertokirjeitä ja sen 
jälkeen tiedotteita tai ohjeita. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (TA-
KO) lakisääteisiin tehtäviin kuuluu tapaturmavakuutuslain mukaisen kor-
vaustoimen yhtenäisyyden edistäminen muun muassa antamalla yleisoh-
jeita. TAKOn yleisohjeet ovat kiertokirjeitä. Tarkastuksessa ei ole käyty läpi 
kattavasti kiertokirjeiden ja yleisohjeiden asianmukaisuutta, vaan niitä on 
hyödynnetty tarkastuksessa vain tapahtumatarkastuksessa soveltuvin osin.

Oikeusapukorvausten tarkastuksessa Romeo-järjestelmän käyttöohjei-
den tarkastus rajattiin oikeusavun hakemiseen sekä oikeusapulain mukais-
ten palkkioiden ja korvausten maksamiseen liittyviin osiin.

Luonnonsuojelualueiden perustamiseen liittyvien korvausten tarkastus 
kohdistui ELY-keskusten tekemiin korvauspäätöksiin, ja tarkastuksen ulko-
puolelle rajattiin hankintojen tarkastus.

Tarkastuksen kohde

Tarkastustehtävän kannalta keskeisiä osapuolia ovat korvausten haku-, 
myöntö- ja maksatusprosessia hallinnoivat tahot:

 – elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (luonnonsuojelualueiden 
korvaukset)

 – oikeusaputoimistot (oikeusapukorvaukset)
 – Oikeusrekisterikeskukset (rikosvahinkokorvaukset ja oikeusapukor-

vaukset) 
 – tuomioistuimet (oikeusapukorvaukset)
 – Valtiokonttori (työtapaturmakorvaukset ja rikosvahinkokorvaukset).

Tarkastuskertomusluonnoksesta on pyydetty lausuntoja
 – Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta
 – Pirkanmaan ELY-keskukselta
 – Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta
 – oikeusministeriöltä
 – Oikeusrekisterikeskukselta
 – Valtiokonttorilta.
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Tarkastuskertomuksesta saatiin lausunnot määräaikaan 7.8.2015 mennessä
 – Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta
 – Pirkanmaan ELY-keskukselta
 – oikeusministeriöltä
 – Oikeusrekisterikeskukselta
 – Valtiokonttorilta.

Tarkastuskysymykset, -kriteerit ja -aineistot

Tarkastuksen painopisteinä olivat korvausten hallinnointiprosesseissa pää-
asiassa korvausten hakemiseen, myöntämiseen ja maksatukseen liittyvät 
prosessit. Tarkastuksen pääkysymykset olivat
1. onko korvausprosessissa toimittu voimassa olevien säädösten mukai-

sesti ja 
2. onko korvausprosessin sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tarkastuksen tavoitteena oli näiltä osin antaa yleiskannanotto siitä, onko 
korvausten hallinnoinnissa toimittu olennaisilta osin säädösten ja ohjei-
den mukaisesti.

Tarkastus on laadittu VTV:n laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen 
ohjeen mukaisesti. Ohje perustuu ISSAI-standardiin 4100.

Tarkastuskohteiden säädösperustojen nojalla on laadittu tarkastuksen 
tarkemmat kriteerit, joihin tarkastuksen perusteella pyritään vastaamaan. 
Kriteereissä painopiste on korvauksen hakemisessa, myöntämisessä ja mak-
samisessa. Kriteereitä oli tarkastuksessa yhteensä 101, ja alla on lueteltu ne 
säädökset, joista kriteerit on johdettu.

Liite
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Tarkastuksen pääkysymykset

1.  Onko korvausprosessissa toimittu voimassa 
olevien säädösten ja ohjeiden mukaisesti?

2.  Onko korvausprosessin sisäinen valvonta jär-
jestetty asianmukaisesti?

Tarkastuksen kriteerit ja tärkeimmät aineistot

Kriteerit perustuvat seuraaviin säädöksiin ja ohjeisiin:

Rikosvahinkokorvaukset

 – rikosvahinkolaki (1204/2005)
 – vahingonkorvauslaki (412/1974)
 – sakon täytäntöönpanosta annettu laki (672/2002)

Oikeusapukorvaukset

 – oikeusapulaki (257/2002)
 – VNA oikeusavusta (388/2002)
 – VNA oikeusavun palkkioperusteista (290/2008, jäl-

jempänä palkkioasetus)
 – laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (689/1997)
 – laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 

(715/2011) 

Työtapaturmakorvaukset

 – tapaturmavakuutuslaki (608/1948)

Luonnonsuojelualueiden perustamiskorvaukset

 – luonnonsuojelulaki (1096/1996)

Aineistot ja menetelmät:
 – kirjanpitoaineistojen (Valtiokonttori, ELY-keskuk-

set, tuomioistuimet) analyysi
 – tapahtumatarkastus (korvauspäätökset) ja vastaa-

vuustestit
 – dokumentaatioanalyysi
 – korvausten hallinnointiprosessin arviointi
 – haastattelut

Kriteerit:
 – asetus valtion talousarviosta (1243/1992), 69.1 §

Aineistot ja menetelmät:
 – kirjanpitoaineistojen (Valtiokonttori, ELY-keskuk-

set, tuomioistuimet) analyysi
 – tapahtumatarkastus (korvauspäätökset)
 – dokumentaatioanalyysi
 – korvausten hallinnointiprosessin arviointi
 – haastattelut
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Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus suoritettiin lokakuun 2014 ja maaliskuun 2015 välisenä aikana. 
Tarkastus kohdistui vuoden 2014 kirjanpitoon ja vuonna 2014 maksettui-
hin korvauksiin.

Tarkastuksesta raportoitiin väliraporttitasolla kirjanpitoyksikkökohtai-
sesti keväällä 2015. Lopullinen laillisuustarkastuskertomus valmistui syk-
syllä 2015.

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen suorittivat johtava tilintarkastaja, JHTT Jenni Leppälahti, joh-
tava tilintarkastaja, JHTT Tea Grönlund, johtava tilintarkastaja Aila Aalto-
Setälä, johtava tilintarkastaja Pentti Pohja, johtava tilintarkastaja Jari Siiro-
la sekä johtava lainsäädäntöasiantuntija Kaj von Hertzen. 

Vastuutarkastajana toimi Jenni Leppälahti. Tarkastusta ohjasivat ja val-
voivat tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila sekä tilintarkastuspääl-
likkö, JHTT Jari Sanaskoski.
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