VALTIOKONTTORI
Korvauspalvelut

KORVAUSHAKEMUS
Perustuu rikosvahinkolakiin (29.12.2005/1204)

Korvauksen hakija on:
1.
Hakijan
tiedot

rikoksen uhri

uhrin läheinen

uhrin työnantaja

Jokaisen hakijan on täytettävä oma lomake

Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Valtio

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Asuinvaltio rikoksen tekohetkellä (mikäli eri kuin yllä)

Kieli
suomi

Suomi
EU:n jäsenvaltio, mikä:
muu, mikä?
Rikoksen uhrin nimi ja henkilötunnus, mikäli eri kuin hakija

2.
Korvaushakemuksen
laatineen
asiamiehen
tiedot

Asianajaja (toimisto) tai muu avustaja
Nimi

Holhooja

Edunvalvoja
Y-tunnus

Postiosoite

Sähköposti

3.
Maksutiedot

ruotsi

Puhelin

Hakijan tilin (IBAN ja BIC/SWIFT)

Asiakasvarojen tili

Asiamiehen tili

Mikäli hakijalle suoritettava korvaus halutaan maksettavaksi muulle kuin hakijalle itselleen, hakemukseen on
aina liitettävä erillinen yksilöity valtakirja. Rikosvahinkolakiin perustuvan oikeuden siirtämistä tai panttaamista
koskeva sopimus on mitätön.
4.
Vakuutukset
ja muualta
saadut
korvaukset

Oliko hakijalla vakuutusta rikoksen tekohetkellä?
Vakuutusyhtiön nimi ja vakuutuksen laji

OHJE s. 5

Ei

Kyllä

Korvausta on haettu

Kelalta tai sairauskassasta?

Vakuutuksesta korvattu määrä

Ei

Kyllä

€

Ei

Kyllä

€

Onko hakija saanut korvausta:
Rikoksen tekijältä?

(alla olevat tiedot täytettävä)

Saatu määrä
Ei

Kyllä

€

Ei

Kyllä

€

Ei

Kyllä

€

Toimeentulotukilain nojalla?
Muualta, mistä?

€
€

5.
Vahinkotiedot

Kunta

Vahingon tapahtuma-aika

Vahinko on tapahtunut Suomessa

vapaa-ajalla

Vahinko on tapahtunut EU:n jäsenvaltiossa

lomamatkalla

työmatkalla/ työssä tai opiskeltaessa

Vahinko on tapahtunut EU:n ulkopuolella

lomamatkalla

työmatkalla/ työssä tai opiskeltaessa

Kuvaus tapahtumasta

6.
Vahingon
aiheuttaja

7.
Tuomioistuinkäsittely
OHJE s. 5

8. Poliisitutkinta
OHJE s. 5

Valtio

Käy ilmi

työmatkalla/ työssä

esitutkintapöytäkirjasta

Sukunimi ja etunimet

tuomioistuimen antamasta tuomiosta

Sukunimi ja etunimet

Sukunimi ja etunimet

Ei tiedossa

Onko asiaa käsitelty tuomioistuimessa

Kyllä

Ei (täytä kohta 8 poliisitutkinta)

Käräjäoikeus:

tuomion päivämäärä:

Hovioikeus:

tuomion päivämäärä:

Korkein oikeus

tuomion päivämäärä:

Onko rikoksesta ilmoitettu poliisille

Kyllä, päivämäärä

Ei

Poliisilaitos:
9.
Todistajat
(tekijää ei
tavoitettu)

Nimi ja yhteystiedot

Nimi ja yhteystiedot

10. Henkilö- Korvausta vaaditaan tuomion mukaisesti
vahinkoon
Kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta
liittyvät
vaatimukset
OHJE s. 5

(jätä kohdan 10 vaatimukset täyttämättä lomakkeeseen)
Kärsimys
€

€
Pysyvä kosmeettinen haitta

Pysyvä haitta

€

€
Sairaanhoitokulut ja muut vahingosta aiheutuneet kulut
Poliklinikkamaksut

Lääkkeet

Hoitopäivämaksut

€
Terveyskeskusmaksut

€
Matkakulut

l

€
Hammashoitokulut

€

€

€

€

€

€

Vahingoittunutta hoitaneen sairaalan / terveyskeskuksen / lääkäriaseman nimi ja osoite

Henkilövahingon yhteydessä vahingoittuneet vaatteet ja tavanomaiset käyttöesineet
Vaatteet

Silmälasit
€

Matkapuhelin

Kello
€

_€

€

_€

Proteesit
€

11.
Ansionmenetys
OHJE s. 5

Ansionmenetys (ansionmenetystä vaadittaessa kohta 11 on aina täytettävä)
Työnantaja rikoksen tekohetkellä, työnantajan yhteystiedot
Hakijan ammatti

Työkyvyttömyysaika

Ansionmenetystä on aiheutunut ajalta

Ansionmenetyksen määrä
€

Onko työnantaja maksanut sairausajalta palkkaa

Ei

Palkkaa on maksettu ajalta

Kyllä
Palkkaa on maksettu yhteensä
€

12.
Kuoleman-

Korvausta vaaditaan tuomion mukaisesti

tapauksen
johdosta
suoritettavat
korvaukset

Hautapaikka

Arkku

(jätä kohdan 12 vaatimukset täyttämättä lomakkeeseen*)

Muistotilaisuus

Kuolinilmoitus

€

€

€

€

€

€

€

Hautakivi
€

OHJE s. 5
Surmansa saaneen läheisen korvausvaatimukset
Suruvaatteet

Matkakulut hautajaisiin
€

Läheisen henkilövahingosta aiheutuneet kulut:
Sairaanhoitokulut

Muut kulut, mitkä?
_€

*Ansionmenetys: täytä kohta 11

Elatuksen menetys
Hakija on vainajan

13.
Esinevahinko ja
taloudellinen
vahinko
OHJE s. 5

_€

Korvausta vaaditaan tuomion mukaisesti

€/kk
lapsi

puoliso

muu elatuksen varassa ollut

(jätä kohdan 13 vaatimukset täyttämättä lomakkeeseen)

Oliko esinevahingon aiheuttaja tekohetkellä sijoitettuna laitokseen?
Onko vahingon syntymiseen vaikuttanut vahinkoa kärsineen iästä,
sairaudesta, vammasta tai muusta sellaisesta syystä johtunut avuttomuus?
Esine, vaatimus €

Ostoaika

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

En tiedä

Ostohinta

_€

€

€

€

Taloudellinen vahinko, vaatimus €

14.
Työnantajan
vaatimus
palkasta
tai sitä
vastaavasta
korvauksesta
OHJE s. 5

Työnantajan maksama palkka tai sitä vastaava korvaus (ilman pakollisia vakuutus- ja sosiaaliturvamaksuja)
Työkyvyttömyysaika

Palkka/korvaus
€

Työnantajan on liitettävä korvaushakemukseensa selvitys:
- rikoksesta, jolla henkilövahinko on aiheutettu
- henkilövahingon kärsineen työkyvyttömyydestä

15.
Oikeudenkäyntikulut
OikeudenTuomion mukaisesti
Omavastuuosuus
käyntikulut ja
asianosaisAsianosais- ja selvittelykulut
kulut
Tuomion mukaisesti
Muu vaatimus
16.
Hakemuskulut
OHJE s. 5

Vaatimus

Vaatimus (sis.alv)
Hakijan oikeus hakemuskuluihin ilmenee:

€

- työkyvyttömyysajalta maksetusta palkasta
- Kelan päivärahasta ja muualta saaduista korvauksista

€

Muu vaatimus

€

€
Oikeusapupäätöksestä

Tuomiosta

€

17.
Lisätietoja

18. Liitteet
Tarpeellisten
liitteiden
puuttuminen
aiheuttaa
asian
käsittelyn
viivästymisen

Hakemukseen on liitettävä:
Yksilöity valtakirja, mikäli hakijalle suoritettava korvaus halutaan maksettavaksi muulle kuin hakijalle itselleen
Jäljennös tuomioistuimessa annetusta tuomiosta tai, jollei tuomiota ole, jäljennös esitutkintapöytäkirjasta
Lääkärinlausunto tai sairauskertomus
Mahdolliset päätökset ja selvitykset vakuutusyhtiöltä, Kelalta sekä muualta saaduista korvauksista
Mikäli asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, tositteet kaikista vaadituista kuluista
Tositteet vaadituista hammashoitokuluista
Ansionmenetystä vaativalta lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä, jäljennös sairauspäivärahapäätöksestä sekä
todistus työnantajan maksamasta palkasta ja ansionmenetyksen määrästä
Tositteet vaadituista hautauskuluista sekä tarvittaessa perukirja ja valtakirjat
Taloudellista vahinkoa sekä harkinnanvaraisesti korvattavaa esinevahinkoa vaativalta selvitys vahingon
kärsineen sairaudesta, vammasta tai muusta avuttomuudesta sekä taloudellisista olosuhteista
Oikeudenkäyntikuluja vaativalta asiamiehen palkkiolaskelma sekä mahdollinen vakuutusyhtiön korvauspäätös
Hakemuskuluja vaativalta asiamiehen lasku sekä selvitys myönnetystä oikeusavusta tai määrätystä
oikeusavustajasta
Avoin asianajovaltakirja, mikäli asiamiehenä toimii muu kuin julkinen oikeusavustaja tai asianajaja

19.
Suostumus
20.
Allekirjoitus

Annan suostumukseni sille, että Valtiokonttori voi hakea rikosvahinkolain 47 §:ssä tarkoitettuja tietoja myös
teknisen käyttöyhteyden avulla
Päiväys

Hakijan, hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai asiamiehen allekirjoitus

Nimenselvennys

Hakemus toimitetaan Valtiokonttoriin
•

postitse, os. Valtiokonttori, PL 550, 00054 VALTIOKONTTORI tai

•

sähköisesti turvapostin kautta (https://turvaposti.valtiokonttori.fi).

Emme suosittele henkilötietojen lähettämistä salaamattoman sähköpostiyhteyden kautta.

Sörnäisten rantatie 13, Helsinki | PL 550, 00054 VALTIOKONTTORI
Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

OHJEITA:
4) Oikeus valtion varoista maksettavaan korvaukseen on toissijainen. Hakijan on ilmoitettava, onko hän
saanut tai onko hänellä oikeus saada vahingosta korvausta muualta.
7) Korvauksen hakeminen ei edellytä lainvoimaista tuomiota.
8) Rikoksesta on ilmoitettava poliisille. Muussa tapauksessa korvausta voidaan suorittaa vain
erityisestä syystä.
10-14) Vahinkoa kärsineelle saman vahinkotapahtuman perusteella kivusta ja särystä sekä muusta
tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta ja kärsimyksestä suoritettavien korvausten yhteismäärästä tehdään
perusvähennys, jonka määrä on:
•
•
•

200 euroa kun rikos on tapahtunut 1.3.2011 – 31.12.2014 ja
210 euroa kun rikos on tapahtunut 1.1.2015 - 31.12.2017.
220 euroa kun rikos on tapahtunut 1.1.2018 tai sen jälkeen

11) Työansion menetyksestä on omavastuuajan ylittävältä osalta haettava ensisijaisesti
sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa Kelalta.
12) Erityisen läheiseksi henkilöksi katsotaan surmansa saaneen vanhemmat, lapset, aviopuoliso sekä
muu näihin rinnastettava surmansa saaneelle erityisen läheinen henkilö.
Suruvaatteista suoritettavaa korvausta määritettäessä otetaan huomioon vaatteilla hautajaisten
jälkeen oleva käyttöarvo.
13) Esinevahingosta suoritetaan korvausta, jos rikoksen johdosta vapautensa menettänyt henkilö,
tahdostaan riippumatta laitokseen sijoitettu tai säilöön otettu henkilö taikka lastensuojelulain nojalla
huostaan otettu ja laitoshuoltoon sijoitettu lapsi on aiheuttanut vahingon ollessaan laitoksessa, sijoitettuna
laitoksen ulkopuolella, lomalla taikka karkumatkalla laitoksesta.
Esinevahinko sekä taloudellinen vahinko voidaan korvata myös, jos vahinko on määrältään huomattava ja
sen syntymiseen on vaikuttanut vahinkoa kärsineen iästä, sairaudesta, vammasta tai muusta vastaavasta
syystä johtunut avuttomuus.
Valvontarangaistukseen, yhdyskuntapalveluun tai nuorisorangaistukseen tuomitun aiheuttama esinevahinko
korvataan silloin, kun vahinko on aiheutettu suoritettaessa rangaistukseen kuuluvaa palkatonta työtä tai
tehtävää.
14) Työnantajalle korvataan palkka tai sitä vastaava korvaus, jonka työnantaja on maksanut rikoksella
aiheutetun henkilövahingon kärsineelle.
16) Hakemuskulut korvataan, jos hakijalle on asian tuomioistuinkäsittelyä varten myönnetty oikeusapua tai
määrätty oikeudenkäyntiavustaja (ROL 2:1a) tai, jos asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa ja hän täyttää
oikeusavun saamiselle säädetyt taloudelliset edellytykset. Hakemuskuluja ei kuitenkaan korvata, jos
hakemus on selvästi perusteeton.
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