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Lak i

N:o 1144

liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 7 ja 20 §,
sellaisina kuin ne ovat, 7 § laeissa 374/1979 ja 548/2002 ja 20 § mainitussa laissa 374/1979
ja laissa 656/1994, seuraavasti:

7 §
Jos joku on tahallisesti aiheuttanut itselleen
henkilövahingon, korvausta suoritetaan aino-
astaan siltä osin kuin muut olosuhteet ovat
vaikuttaneet vahingon syntymiseen. Jos joku
on törkeällä huolimattomuudella myötävai-
kuttanut kärsimänsä henkilövahingon synty-
miseen, voidaan korvausta alentaa tai se evätä
sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen
on kohtuullista.
Omaisuusvahingosta suoritettavaa kor-
vausta voidaan vahinkoa kärsineen myötävai-
kutuksen perusteella kohtuuden mukaan alen-
taa tai se evätä ottaen huomioon vahinkoa
kärsineen viaksi jäävä syyllisyyden määrä ja
muut olosuhteet.

Jos henkilö- tai omaisuusvahinko on ai-
heutunut vahinkoa kärsineen ollessa luvatto-
masti käyttöön otetussa ajoneuvossa ja hän
tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää käyttöönoton
luvattomuudesta, hänelle suoritetaan korvaus-
ta sen ajoneuvon liikennevakuutuksesta vain
erityisestä syystä.
Jos joku on kärsinyt henkilövahingon kul-

jettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että
hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon
aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea
tai että hänellä oli vähintään 0,53 milligram-
maa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa,
taikka hän on aiheuttanut vahingon kuljetta-
essaan ajoneuvoa muuten alkoholin tai muun
huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuk-
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sen alaisena taikka alkoholin ja muun huu-
maavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena
niin, että hänen kykynsä virheettömiin suo-
rituksiin oli tuntuvasti huonontunut, suorite-
taan korvausta sen ajoneuvon liikennevakuu-
tuksesta vain erityisestä syystä.
Jos joku on kärsinyt henkilövahingon kul-
jettaessaan ajoneuvoa alkoholin tai muun
huumaavan aineen vaikutuksen alaisena taik-
ka alkoholin ja muun huumaavan aineen
yhteisvaikutuksen alaisena muutoin kuin 4
momentissa mainituissa tapauksissa, voidaan
henkilövahingosta hänelle suoritettavaa kor-
vausta alentaa sen mukaan, mikä oli hänen
osuutensa vahinkoon.
Jos henkilövahinko on syntynyt ajoneuvon
ollessa liikkumattomana eikä se ole tapahtu-
nut ajoneuvon pysähtymisen tai liikkeelle
lähtemisen yhteydessä, voidaan korvausta
alentaa tai se evätä sen mukaan kuin vahin-
koa kärsineen osuus vahinkoon ja muut
vahinkoon vaikuttaneet olosuhteet huomioon
ottaen on kohtuullista.

20 §
Jos moottoriajoneuvon omistaja, kuljettaja
tai matkustaja on aiheuttanut vahingon tahal-
lisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos
vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta

ajettaessa luvattomasti käyttöön otetulla ajo-
neuvolla tai jos joku on aiheuttanut vahingon
kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa,
että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon
aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea
tai että hänellä oli vähintään 0,53 milligram-
maa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa,
taikka hän on aiheuttanut vahingon kuljetta-
essaan ajoneuvoa muuten alkoholin tai muun
huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuk-
sen alaisena taikka alkoholin ja muun huu-
maavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena
niin, että hänen kykynsä virheettömiin suo-
rituksiin oli tuntuvasti huonontunut, ja jos
liikennevakuutusyhtiö tällaisessa tapauksessa
suorittaa vahingonkorvaukseksi määrän, joka
saajalla on oikeus vaatia korvausvelvolliselta,
siirtyy tämä oikeus yhtiölle. Edellä tarkoitettu
korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkor-
vauslain (412/1974) 2 ja 4 luvussa säädettyjen
perusteiden mukaan.
Sopimus, jolla yhtiö pidättää itselleen

korvausvelvollista vastaan laajemman oikeu-
den kuin tässä pykälässä säädetään, on mi-
tätön.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2003.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1145

työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskupe-
rusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministerin päätöksen mukaisesti
muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun
laskuperusteista 13 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
(1103/2000) 1 liitteen 4.2.3 kohta ja 2 liitteen 6 kohta, sellaisena kuin niistä on 1 liitteen 4.2.3
kohta asetuksessa 254/2001 ja 2 liitteen 6 kohta asetuksessa 1412/2001, seuraavasti:

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä

joulukuuta 2002 ja sitä sovelletaan ensim-
mäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2002
tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Matemaatikko Pirjo Moilanen
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LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA 

TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE
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4.2.3 ALKANEIDEN TYÖTTÖMYYSELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU 
             
 Alkaneiden työttömyyseläkkeiden eläkevastuu hetkellä 31.12.v lasketaan 

kaavalla 

 

(16)       . V  + V  = V
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 Eläkevastuut V U
v

1   ja V U
v

2  lasketaan kaavojen (17) ja (18) mukaisesti. 

  

 Eläkevastuu V U
v

1  lasketaan kaikille ennen 1.1.v+1 myönnetyille ja 1.1.v+1 

tai myöhemmin maksettaville työttömyyseläkkeille. 

 

(17)       ,
D

N - N E = V 
1/2+x

w1/2+xUR
v

U
v

1 �  

 

 jossa UR
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Eläkevastuu V U
v

2  lasketaan muita työttömyyseläkkeitä varten työntekijäin 

osalta kaavalla 
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liitteessä 2. Toisessa summalausekkeessa kertoimille xu  ja uwk  käytetään 
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vuodelle v-1 annettuja arvoja, kolmannessa vuodelle v-2, neljännessä vuo-

delle v-3 annettuja arvoja ja viidennessä vuodelle v-4 annettuja arvoja. 

 

 Tilinpäätöksessä 31.12.v voidaan määränä V U
v

2  käyttää seuraavan kaavan 

ilmaiseman periaatteen mukaista likiarvoa 
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 jossa kertoimen xu�  arvo on annettu liitteessä 2. 
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VAKUUTUSTEKNISIIN PERUSTEISIIN LIITTYVÄT KERTOIMET 

 

6. Rahastoitua vanhuuseläkettä koskeva kerroin 

  

vi     =          0,0264         kun v = 2002 

 



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1146

työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin eläkelain
12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista annetun sosiaali- ja terveys-

ministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministerin päätöksen mukaisesti
muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan työntekijäin

eläkelain 12 §:n mukaista vastuunjakoa varten laskettavista suureista 13 päivänä joulukuuta
2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1105/2000) 1 liitteen 6.3 ja 2 liitteen
6 kohta, sellaisena kuin niistä on 1 liitteen 6.3 kohta asetuksessa 256/2001 ja 2 liitteen 6 kohta
asetuksessa 1407/2001, seuraavasti:

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä

joulukuuta 2002 ja sitä sovelletaan ensim-
mäisen kerran eläkekassan vuodelta 2002
tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Matemaatikko Pirjo Moilanen
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PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 

12 §:N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 
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6.3 ALKANEIDEN TYÖTTÖMYYSELÄKKEIDEN VASTUUVELKA 

     

 Alkaneiden työttömyyseläkkeiden vastuuvelka hetkellä 31.12.v lasketaan 

kaavalla 

 

(12) . V  + V  = V 
U
v
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 Vastuuvelan osat V U
v

1  ja V U
v

2  lasketaan kaavojen (13) ja (14) mukaisesti. 

 

 Vastuuvelan osa V U
v

1  lasketaan kaikille ennen 1.1.v+1 myönnetyille ja 

1.1.v+1 tai myöhemmin maksettaville työttömyyseläkkeille. 
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jossa esiintyvien kertoimien Uk1 , Uk2 , Uk3 , Uk4 , xu  ja uwk  arvot on annettu 

liitteessä 2. Toisessa summalausekkeessa kertoimille xu  ja uwk  käytetään 
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vuodelle v-1 annettuja arvoja, kolmannessa vuodelle v-2, neljännessä 

vuodelle v-3 annettuja arvoja ja viidennessä vuodelle v-4 annettuja arvoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2

4678 N:o 1146

       
 

 

 

         

VAKUUTUSTEKNISIIN PERUSTEISIIN LIITTYVÄT KERTOIMET 

 

6. Rahastoitua vanhuuseläkettä koskeva kerroin 

  

 iv = 0,0264  kun v = 2002.  



Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1147

holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä huhtikuuta 1999 holhous-
toimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain (443/1999) 6 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään holhoustoi-
messa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuot-
tajalle valtion varoista maksettavasta kor-
vauksesta ja sen perusteesta.
Edunvalvontapalveluiden kustannukset
korvataan valtion talousarvioon tarkoitusta
varten varatun määrärahan rajoissa.

2 §

Korvausten maksaminen

Maistraatti maksaa korvauksen edunval-
vontapalvelun tuottajalle siten kuin tässä
asetuksessa säädetään. Ahvenanmaan maa-
kunnassa korvauksen maksaa lääninhallitus.
Korvaus maksetaan maistraatin päätöksen
mukaisesti ilman erillistä hakemusta.

3 §

Korvaus vuonna 2003

Edunvalvontapalvelujen tuottajalle makse-

taan korvauksena edunvalvontapalvelujen
tuottamisesta 0,50 euroa kunnan asukasta
kohden, kuitenkin vähintään 135 euroa ja
enintään 201 euroa edunvalvontaa kohden.
Jos kunta tuottaa edunvalvontapalveluista

vain osan, määräytyy korvaus kunnan ja
muun palvelun tuottajan kesken edunvalvon-
tojen lukumäärän mukaisessa suhteessa. Asu-
kaslukuna otetaan huomioon kunnan väestö-
tietolain (507/1993) 18 §:n mukainen asukas-
luku vuoden vaihteessa 2002—2003. Edun-
valvontojen lukumääränä otetaan huomioon
holhousasioiden rekisterin mukaan kunnalla
ja muulla palveluntuottajalla 1.3.2003 olleet
edunvalvonnat.
Korvaus maksetaan viimeistään kesäkuus-

sa 2003.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2003 ja on voimassa vuoden
2003 loppuun.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen

Hallitusneuvos Leena Lehtonen
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1148

julkisen notaarin suoritteiden maksuista

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Sisäasiainministeriön asetuksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään sisäasiainmi-
nisteriön hallinnonalan virastossa toimivan
julkisen notaarin suoritteiden maksullisuudes-
ta lukuun ottamatta julkisen notaarin kaupan-
vahvistuksesta ja tiedoksiannosta perimiä
maksuja, joista on säädetty erikseen.

2 §

Maksuttomat suoritteet

Isyyslain (700/1975) 15 §:n mukaisesta
tunnustamislausuman vastaanottamisesta ja
isyyslain 18 §:n mukaisesta kuulemisen toi-
mittamisesta sekä hyväksymisen vastaanotta-
misesta ei peritä maksua.

3 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisen notaarin suoritteista peritään seu-
raavat kiinteät maksut:
1) protesti 18 euroa;
2) tallelokeron avaaminen ja sulkeminen 37
euroa ensimmäiseltä lokerolta ja jokaiselta
seuraavalta lokerolta 5 euroa;
3) ansioluettelon todistaminen 20 euroa;

4) täysivaraisuustodistus 8 euroa;
5) allekirjoituksen oikeaksi todistaminen 5

euroa kultakin allekirjoitukselta;
6) asiakirjajäljennöksen oikeaksi todista-

minen 1,8 euroa sivulta, kuitenkin enintään 18
euroa asia-kirjalta; sekä
7) ulkomaisten asiakirjojen laillistamisvaa-

timusten poistamisesta tehdyssä yleissopi-
muksessa (SopS 46/1985) tarkoitettu todistus
(apostille) 8 euroa.
Allekirjoituksen oikeaksi todistamisen yh-

teydessä suoritettavasta tarkistuksesta julki-
sesta rekisteristä peritään tarkistuksesta ai-
heutuneita kustannuksia vastaava maksu.
Muista suoritteista peritään yksittäisen suo-

ritteen omakustannusarvoa vastaava maksu.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2003 ja on voimassa vuoden
2003 loppuun.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.
Suoritteesta, joka on tilattu ennen tämän

asetuksen voimaantuloa, peritään maksu en-
nen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa
olleen maksuasetuksen mukaan.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen

Hallitusneuvos Leena Lehtonen
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 1149

Ratahallintokeskuksen maksuista

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ratahallinto-
keskuksen maksullisista suoritteista ja niiden
maksuperusteista.

2 §

Omakustannusarvon perusteella hinnoitelta-
vat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita,
joista Ratahallintokeskus perii suoritteen
omakustannusarvon mukaiseksi määräämän-
sä maksun, ovat seuraavat suoritteet:
1) muiden kuin valtion omistamien ja
Ratahallintokeskuksen hallitsemien valtion
rataverkolla käytettävän liikkuvan kaluston ja
ratalaitteiden tekninen tarkastus ja hyväksy-
minen, joita ovat:
a) uuden liikkuvan kaluston ja ratalaittei-
den tyyppihyväksyntä; ja
b) käytössä olevan liikkuvan kaluston ja
ratalaitteiden tarkastus ja hyväksyminen;
2) vaarallisten aineiden kuljetukseen liit-
tyvien yksityisraiteiden ja turvalaitteiden tar-
kastus ja hyväksyminen;
3) liikenteenharjoittajien turvallisuustodis-
tukset toimilupaa varten;
4) lupa yksityisraideliittymää varten;
5) yksityisrautateiden tarkastus;
6) lupa tasoristeystä varten;
7) poikkeuslupa junaturvallisuussäännöstä;
8) poikkeuslupa terveydentilavaatimuksis-
ta;
9) joukkoliikenteen tarkastusmaksutoimin-
ta;

10) Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän
yhteentoimivuudesta annetun lain (561/2002)
11 §:ssä tarkoitettu markkinavalvonta; sekä
11) päätös Euroopan laajuisen rautatiejär-

jestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain
13 §:ssä tarkoitettuun oikaisuvaatimukseen.
Pykälän 1 momentin 1, 4, 6, 7, 10 ja 11

kohdassa tarkoitetuista suoritteista peritään
kiinteää keskimääräistä omakustannusarvoa
vastaavaa perusmaksua, joka perustuu suo-
ritteeseen liittyvästä tietojen hankinnasta ja
niiden tarkistamisesta sekä päätöksen valmis-
telusta aiheutuvaan työhön. Perusmaksun li-
säksi peritään tuntiveloitusta, jos suorite
edellyttää laajempaa työpanosta kuin mitä
perusmaksussa on otettu huomioon. Tuntive-
loituksen perusteena ovat suoritteelle kohden-
netut työkustannukset, osuus yhteiskustan-
nuksista ja muut kustannukset jaettuna käy-
tetyillä työtunneilla. Lisäksi veloitetaan val-
tion matkustussäännön mukaiset matkakus-
tannukset. Yksinomaan tuntiveloituksen pe-
rusteella veloitetaan 1 momentin 2, 3 ja 8
kohdassa tarkoitetuista suoritteista. Vähin
maksu on yhden tunnin hinta. Joukkoliiken-
teen tarkastusmaksutoiminnasta peritään toi-
minnasta aiheutuvat kustannukset lisättynä
niiden osuudella Ratahallintokeskuksen hal-
lintokuluista.
Maksu voidaan jättää perimättä valtion

rataverkolla liikkuvan, käytössä olevan mu-
seokaluston teknisestä tarkastuksesta ja hy-
väksymisestä, jos hakijan toiminnan tarkoi-
tuksena on rautatiekulttuurin edistäminen
pääasiallisesti ilman voiton tai muun välittö-
män taloudellisen ansion hankkimista haki-
jalle.
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3 §

Maksulliset liiketaloudellisin perustein
hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992)
7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Ratahal-
lintokeskus hinnoittelee liiketaloudellisin pe-
rustein, ovat
1) risteämälupa;
2) säiliövaunujen tarkastus mittatekniikan
keskuksen pyynnöstä;
3) yksityisraiteilla käytettävän liikkuvan
kaluston tarkastus sen omistajan pyynnöstä;
4) yksityisen radan ja laitteiden tarkastus
omistajan pyynnöstä;
5) huonetilojen, rakennusten, rakennel-
mien, maa-alueiden ja rakennettujen kiinteis-
töjen käyttöoikeuden luovuttaminen;
6) maaomaisuuteen myönnettävät käyttö-,
rasite- tai muut vastaavat oikeudet sekä kiven,
soran ja muiden näihin verrattavien ainesten
luovuttaminen ja puun myynti;

7) asiakirjojen ja muun aineiston lähettä-
minen; sekä
8) muu toimeksiantoon perustuva Ratahal-

lintokeskuksen suorite.

4 §

Hylkäävistä päätöksistä perittävät maksut

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peri-
tään myös hakemukseen annetuista hylkää-
vistä päätöksistä.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään
toukokuuta 2003 saakka.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi

Hallitusneuvos Hannu Pennanen
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