
LIITE 
SELVITYS ASIANOMISTAJAN KORVAUSVAATIMUKSESTA 14.12.2006

ASIANOMISTAJA: ____________________________________________

OSOITE: ____________________________________________

____________________________________________

PUHELIN VIRKA-AIKANA / KOTIIN ____________________________________________

ASIA (EPÄILTY RIKOS) ____________________________________________

RIKOSILMOITUKSEN NUMERO ____________________________________________

RIKOSASIAN VASTAAJA(T) ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

                                         Pyydän, että syyttäjä esittää seuraavat yksityisoikeudelliset vaatimukset
syyteasian tuomioistuinkäsittelyssä

KORVAUSVAATIMUS     Anastettu tai rikoksella viety omaisuus ________euroa
                                         Rikottu omaisuus ________euroa
                                         Korjauskustannukset ________euroa
                                         Siivouskustannukset ________euroa
                                         Matkakustannukset ________euroa
                                         Turmeltuneet vaatteet, silmälasit, kellot yms. ________euroa
                                         Sairauskustannukset ________euroa
                                         Kipu, särky ja muu tilapäinen haitta ________euroa
                                         Pysyvä haitta ________euroa
                                         Kärsimyskorvaus ________euroa

                                         Muu yksilöity vahinko _____________________ ________euroa

_______________________________________ ________euroa

_______________________________________ ________euroa
 
                                         Vakuutuksen omavastuuosuus ________euroa

KORKO KORVAUKSELLE
                                                                 laillinen korko

OIKEUDENKÄYNTIKULUVAATIMUS

                                       ________________________________________ ________euroa

 ________________________________________ ________euroa

KORKO OIKEUDENKÄYNTIKULUKORVAUKSELLE
                                                                 laillinen korko

YHTEISVASTUULLISUUS
                                          Korvaukset vaaditaan yhteisvastuullisesti kaikilta vastaajilta

PÄIVÄYS
Paikka_________________aika_____/_____20__

ALLEKIRJOITUS __________________________________________
  

Ennen lomakkeen täyttämistä lue ohjeet toiselta sivulta - erityisesti kohta “Selvitys vaatimuksista”!



ASIANOMISTAJAN HUOMIOON OTETTAVAKSI

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 3 luku 9 § 1 momentti:
Asianomistajan pyynnöstä virallisen syyttäjän on vireille panemansa syyteasian
yhteydessä ajettava rikokseen perustuvaa asianomistajan yksityisoikeudellista
vaatimusta rikosasian vastaajaa vastaan, jos se voi tapahtua ilman olennaista
haittaa eikä vaatimus ole ilmeisen perusteeton.

Yksityisoikeudellinen
vaatimus Asianomistajan vahingonkorvausvaatimus on laissa tarkoitettu yksityisoikeudelli-

nen vaatimus. Korvausvaatimuksen tulee perustua juuri siihen rikokseen, josta
syyttäjä vaatii rangaistusta. Myös asianomistajalla on oikeus vaatia rikoksen
tekijälle rangaistusta, mutta syyttäjä ei ota ajaakseen asianomistajan
rangaistusvaatimusta.

Olennainen haitta Syyttäjän päätehtävä on rangaistusvaatimuksen ajaminen. Syyttäjä ei voi ottaa
asianomistajan korvausvaatimusta ajettavakseen, jos siitä on olennaista haittaa
syytteen ajamiselle. Olennaista haittaa voi aiheutua esimerkiksi, jos
- syyteasian ratkaisu viivästyisi korvausvaatimuksen selvittämisen takia,
- korvausvaatimuksen ajaminen vaatisi kohtuuttomasti voimavaroja syytteen
ajamiseen verrattuna tai
- syyttäjän ja asianomistajan edut saattavat joutua ristiriitaan. 

Ilmeinen perusteettomuus Syyttäjä ei voi ottaa ajaakseen korvausvaatimusta, jos se on ilmeisen perusteeton
esimerkiksi seuraavanlaisista syistä:
- vaatimus ei perustu lakiin,
- vaatimus on määrältään kohtuuton tai
- vaatimuksen tueksi ei ole esitettävissä riittävää näyttöä.

Selvitys vaatimuksista Asianomistajan tulee kiinnittää erityistä huomiota korvausvaatimuksensa kunkin
kohdan huolelliseen selvittämiseen.  Kustakin vaaditusta korvauserästä on
pääsääntöisesti esitettävä lasku, kuitti, asiantuntijan (esim. lääkärin) lausunto
tai arvio taikka muu tarkasti eritelty kirjallinen selvitys. Korvausvaatimukseen
liitetään vain jäljennökset asiakirjoista - asianomistajan tulee itse säilyttää niiden
alkuperäiskappaleet. Liiteasiakirjojen toimittamisesta vasta jälkikäteen on
erikseen sovittava esitutkinnan toimittajan (poliisin) tai syyttäjän kanssa.
Syyttäjällä ei ole velvollisuutta jäädä odottamaan korvausvaatimukseen liittyviä
selvityksiä (ks. “olennainen haitta”).

Syyttäjän tehtävät Syyttäjän tehtävä asianomistajan korvausvaatimuksen ajamisessa ei ole saman-
lainen kuin asianajajan, joka pyrkii päämiehensä kannalta parhaaseen lopputulok-
seen. Syyttäjä hoitaa virkaansa kuuluvaa tehtävää, jossa hänen on toimittava
objektiivisesti. Normaalisti syyttäjän tehtävänä on esittää asianomistajan vaati-
mukset ja ne seikat, jotka asianomistaja on vaatimuksensa perusteeksi ilmoittanut
esitutkinnassa tai syyttäjälle. Syyttäjä ei vastaa korvausvaatimuksen menesty-
misestä eikä syyttäjän velvollisuutena ole ryhtyä oma-aloitteisesti esittämään
vaateen tueksi  muuta kuin asianomistajan ilmoittamaa todistelua. Syyttäjä ei ota
toimenpiteistään palkkiota. Korvausvaatimuksen ajamiseen liittyvistä mahdollisista
muista (esim. todistelu-) kustannuksista vastaa asianomistaja itse, mutta hänen
pyynnöstään syyttäjä vaatii vastaajaa korvaamaan ne asianomistajalle. 

Ilmoitukset 
asianomistajalle Jos syyttäjä ottaa ajaakseen asianomistajan korvausvaatimuksen, syyttäjä ilmoit-

taa aikanaan käräjäoikeuden siihen antamasta ratkaisusta asianomistajalle.
Syyttäjä hakee eräissä tapauksissa muutosta tuomioistuimen ratkaisuun, jolla
korvausvaatimus on hylätty, mutta useimmiten mahdollinen muutoksenhaku jää
asianomistajan itsensä tehtäväksi. Koska määräaika tyytymättömyyden ilmoittami-
selle käräjäoikeuden tuomioon on vain yksi viikko, asianomistajan on syytä
etukäteen sopia syyttäjän kanssa muutoksenhakuun liittyvistä kysymyksistä, jos
valitusmahdollisuus on asianomistajalle tärkeä. 

Jos syyttäjä nostaa syytteen, mutta ei ota ajaakseen asianomistajan korvausvaa-
timusta, siitä ilmoitetaan asianomistajalle, jolla on mahdollisuus ajaa vaatimuk-
sensa itse syyteasian yhteydessä.  Jos syyttäjä jättää syytteen nostamatta,
päätös siitä toimitetaan asianomistajalle, jolla on mahdollisuus itse nostaa syyte.


