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Lak i

N:o 1281

avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Valtion asuntorahaston varoista voidaan
myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-
olojen parantamiseen siten kuin tässä laissa
säädetään.
Tässä laissa tarkoitettuihin avustuksiin so-
velletaan lisäksi, jollei jäljempänä toisin
säädetä, mitä valtionavustuslaissa (688/2001)
säädetään.

2 §

Tavoite

Avustuksen myöntämisen tavoitteena on
lisätä erityisryhmiin kuuluvien asumistarpei-
siin soveltuvien ja asumiskustannuksiltaan
kohtuullisten vuokra-asuntojen tarjontaa hei-
dän asunto-olojensa parantamiseksi.

3 §

Erityisryhmät

Avustusta voidaan myöntää asuntohank-
keeseen sellaista erityistä tukea tarvitsevaa
asukasryhmää varten, jonka:
1) asunto-olot ovat huonot ja tulot poik-

keuksellisen pienet;
2) asuminen edellyttää tavanomaista enem-

män tukipalveluita; tai
3) asunto-olojen järjestäminen edellyttää 2

kohdassa tarkoitettujen tukipalveluiden lisäk-
si merkittävästi erityisiä tila- tai varusterat-
kaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon.

4 §

Avustuksen kohde

Avustusta voidaan myöntää vuokratalon tai
vuokra-asunnon rakentamiseen, hankintaan
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tai perusparantamiseen silloin, kun samaan
kohteeseen myönnetty laina hyväksytään
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolai-
nojen korkotuesta annetun lain (604/2001),
jäljempänä korkotukilaki, mukaiseksi korko-
tukilainaksi.
Avustusta ei kuitenkaan myönnetä silloin,
kun kyseessä on vuokra-asuntojen korkotu-
kilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista
annetussa laissa (232/2002) tarkoitettu osa-
omistusasunto.

5 §

Myöntämisvaltuus ja käyttösuunnitelma

Avustuksia voidaan myöntää valtion talo-
usarviossa vahvistetun myöntämisvaltuuden
rajoissa.
Valtioneuvosto voi tarvittaessa käyttösuun-
nitelmassa päättää valtuuden perusteella ja-
ettavien avustusten alueellisista käyttöperus-
teista ja jakautumisesta erityisryhmille tarkoi-
tettuihin kohteisiin asunnontarpeen perusteel-
la.

6 §

Myöntämisen edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä
on, että:
1) asuinrakennus ja asunnot soveltuvat
erityisryhmään kuuluvien käyttöön;
2) erityisryhmään kuuluvilla on pitkäai-
kaista asunnontarvetta paikkakunnalla; ja
3) että asuinrakennuksen sijaintikunta
puoltaa avustuksen myöntämistä.
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on
lisäksi, että Valtion asuntorahasto hyväksyy
hankesuunnitelman, joka osoittaa, että hanke
on kokonaisuudessaan taloudellisesti ja toi-
minnallisesti perusteltu.

7 §

Avustuksensaaja

Jos asunnot on tarkoitettu 3 §:n 1 kohdassa
tarkoitettuun ryhmään kuuluville, avustusta
voidaan myöntää kaikille korkotukilain
5 §:ssä tarkoitetuille korkotukilainansaajille.
Jos asunnot on tarkoitettu 3 §:n 2 tai 3

kohdassa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluville,
avustusta voidaan myöntää kunnalle, kun-
tayhtymälle tai sellaiselle osakeyhtiölle tai
asunto-osakeyhtiölle, jossa kunnalla tai kun-
tayhtymällä on välitön osakeyhtiölain
(734/1978) 1 luvun 3 §:n 2 momentin 1
kohdassa tarkoitettu määräysvalta. Avustusta
voidaan myöntää myös muulle korkotuki-
lainansaajalle, jonka arvioidaan kykenevän
tuottamaan ja ylläpitämään 6 §:ssä tarkoitet-
tuja asuinrakennuksia tai asuntoja.

8 §

Avustuksen suuruus

Avustusta voidaan myöntää kohteen kor-
kotukilainoitettavaksi hyväksytyistä rakenta-
mis-, hankinta- tai perusparannuskustannuk-
sista:
1) enintään 5 prosenttia, kun avustus

myönnetään 3 §:n 1 kohdan mukaiseen tar-
koitukseen;
2) enintään 20 prosenttia, kun avustus

myönnetään 3 §:n 2 kohdan mukaiseen tar-
koitukseen; ja
3) enintään 35 prosenttia, kun avustus

myönnetään 3 §:n 3 kohdan mukaiseen tar-
koitukseen.
Mainittujen enimmäissuuruuksien puitteis-

sa avustusta myönnettäessä Valtion asunto-
rahaston tulee ottaa kohdekohtaisesti huo-
mioon kohteen laajuus ja kustannukset, vuok-
ran kohtuullisuus sekä erityisryhmään kuulu-
vien vuokranmaksukyky.

9 §

Muu rahoitus

Avustusta myönnetään vain sellaisiin hank-
keisiin, joiden rahoittamiseksi ei ole myön-
netty muuta julkista tukea Valtion asuntora-
haston varoista myönnettävää korkotukea tai
avustusta taikka kunnan tai kuntayhtymän
tukea lukuun ottamatta. Tässä laissa tarkoi-
tettua avustusta ei kuitenkaan myönnetä sille
osalle rahoitettavista kokonaiskustannuksista,
jolle myönnetään edellä mainittua muuta
julkista tukea.
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10 §

Valtionapuviranomainen

Valtion asuntorahasto toimii valtionapuvi-
ranomaisena avustusmenettelyssä.
Valtion asuntorahasto antaa tarkemmat
määräykset ja ohjeet haku- ja maksatusme-
nettelystä sekä hakemuksiin liitettävistä sel-
vityksistä.

11 §

Asuntojen käyttäminen

Asuntoa, jonka rakentamiseen, hankintaan
tai perusparantamiseen on myönnetty avus-
tusta, on käytettävä avustusta myönnettäessä
nimettyyn erityisryhmään kuuluvien vuokra-
asuntona 20 vuotta avustuksen ensimmäisen
erän maksamisesta lukien.
Jos asukasrakenteen säilymiseksi riittävän
monipuolisena on tarpeellista, avustuksensaa-
ja voi osoittaa avustuksella rahoitettujen
asuntojen sijasta osan asunnoista muusta
paikkakunnalla olevasta vuokra-asuntokan-
nastaan siten, että erityisryhmään kuuluvien
käytössä on kuitenkin 20 vuoden ajan yhtä
monta asuntoa kuin joille avustusta on myön-
netty. Asuntojen käytöstä tulee tällöin olla
Valtion asuntorahaston hyväksymä suunnitel-
ma.
Valtion asuntorahasto voi hakemuksesta
myöntää asettamillaan ehdoilla vapautuksen
avustukseen liittyvästä käyttörajoituksesta,
jos nimettyyn erityisryhmään kuuluvilla ei
enää ole paikkakunnalla asunnontarvetta tai
on olemassa muu erityinen syy.

12 §

Avustuksen palauttaminen ja takaisinperintä

Valtionavustuksen palauttamiseen sekä
valtionavustuksen takaisinperintään sovelle-
taan, mitä asiasta säädetään valtionavustus-
laissa. Jos avustuksensaaja käyttää tai on
käyttänyt vuokrataloa tai vuokra-asuntoa vas-
toin sitä, mitä 11 §:ssä edellytetään, tai jos
asuntojen käyttörajoituksen kohteena oleva,
avustuksella rahoitettu vuokratalo tai vuokra-

asunto taikka vuokratalon tai vuokra-asunnon
hallintaan oikeuttavat osakkeet myydään tai
ne siirtyvät muutoin toisen omistukseen tai
jos talo tai asunto tuhoutuu vahinkotapahtu-
man yhteydessä 11 §:ssä tarkoitettuna aikana,
avustuksen saajan on ilmoitettava asiasta
Valtion asuntorahastolle etukäteen tai vahin-
kotapahtumasta kuukauden kuluessa tapahtu-
masta.

13 §

Muutoksenhaku

Hakija, joka on tyytymätön Valtion asun-
torahaston tekemään päätökseen tässä laissa
tai sen nojalla annetuissa säännöksissä mai-
nituissa asioissa, saa hakea päätökseen oi-
kaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä Val-
tion asuntorahastolle. Päätökseen, johon saa
hakea oikaisua, on liitettävä oikaisuvaati-
musosoitus. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä
viipymättä.
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-

seen, joka koskee avustuksen myöntämistä, ei
saa hakea valittamalla muutosta. Muuhun
oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen
saa hakea valittamalla muutosta siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Muutoksenhausta huolimatta voidaan

12 §:ssä tarkoitettu päätös panna täytäntöön.

14 §

Ohjaus, valvonta ja tarkastusoikeus

Valtion asuntorahasto ohjaa ja valvoo
avustusten käyttöä sekä avustuksiin liittyvän
asuinkäyttövelvoitteen noudattamista.
Valtion asuntorahastolla tai tämän määrää-

mällä virkamiehellä on oikeus saada avus-
tuksensaajalta tarkastettavakseen ja käyttöön-
sä kaikki valvonnan kannalta tarpeellisiksi
katsomansa asiakirjat ja muut tallenteet sekä
oikeus ottaa niistä valvonnan kannalta tar-
peellisia jäljennöksiä. Avustuksensaajan on
lisäksi ilman aiheetonta viivytystä toimitetta-
va tarkastukseen oikeutetun pyytämät valvon-
nan kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset.
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15 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2005.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Hannes Manninen
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Lak i

N:o 1282

vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 29 päivänä
kesäkuuta 2001 annetun lain (604/2001) 2 § sekä 9 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin niistä
ovat 9 §:n 3 ja 4 momentti laissa 1106/2002, sekä
lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Jos korkotukilainoituksen kohteena on
avustuksista erityisryhmien asunto-olojen pa-
rantamiseksi annetussa laissa (1281/2004)
tarkoitettu vuokra-asunto tai vuokratalo, kor-
kotukea voidaan maksaa myös sille kohteen
toteuttamiseksi tarvittavalle lainan osalle, jo-
ka kohdistuu välittömästi asumista tukeviin
tai palvelujen tuottamiseksi tarvittaviin asuin-
rakennuksen tiloihin.

2 §

Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) asuinrakennuksella taloa ja siihen liit-
tyviä asumista välittömästi palvelevia tiloja,
jos asuntojen ja asumista palvelevien tilojen
yhteenlaskettu huoneistoala on vähintään 75
prosenttia koko huoneistoalasta, jollei lainan
korkotuen piiriin hyväksyvä viranomainen
erityisestä syystä hyväksy pienempää osuutta;

2) uudisrakentamisella yhden tai useam-
man asuinrakennuksen rakentamista ja siihen
mahdollisesti liittyvää tontin hankintaa;
3) hankinnalla yhden tai useamman asuin-

huoneiston tai muun asuinkäyttöön tulevan
tilan hankkimista olemassa olevasta raken-
nuskannasta ja siihen mahdollisesti liittyvää
tontin hankintaa;
4) perusparantamisella asunnon, asuinra-

kennuksen tai niiden piha-alueen tai muun
välittömän ympäristön varuste- tai muun
laatutason nostamista alkuperäisestä tasosta
taikka palauttamista muilla kuin vuosikor-
jaustoimenpiteillä uudenveroiseen tai alkupe-
räiseen tasoon taikka olemassa olevien tilojen
muuttamista tai laajentamista pääasiassa
asunnoiksi tai niihin liittyviksi tiloiksi.

9 §

Vuokra-asuntojen korkotukilainat

— — — — — — — — — — — — —
Hankittaessa vuokratalo, jonka asunnoista

vähintään 30 prosenttia osoitetaan Valtion
asuntorahaston hyväksymän suunnitelman
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mukaisesti erityisryhmiin kuuluvien henkilöi-
den vuokra-asunnoiksi, hankintalainan kor-
kotukilainaksi hyväksymiseen ei sovelleta 2
momentissa säädettyjä edellytyksiä. Tällöin
korkotukilainaksi voidaan hyväksyä vain
kunnan tai kuntayhtymän laina taikka laina,
joka on myönnetty sellaiselle osakeyhtiölle tai
asunto-osakeyhtiölle, jossa kunnalla tai kun-
tayhtymällä on välitön osakeyhtiölain
(734/1978) 1 luvun 3 §:n 2 momentin 1
kohdassa tarkoitettu määräysvalta. Korkotu-
kilainaksi voidaan hyväksyä myös muun
5 §:ssä tarkoitetun lainansaajan laina, kun

toiminnan tarkoituksena on erityisryhmiin
kuuluvien henkilöiden elinolojen parantami-
nen tarjoamalla heille asuntoja.
Hankittaessa vuokra-asunto erityisryhmään

kuuluvan henkilön asunnoksi hankintalainan
korkotukilainaksi hyväksymiseen ei sovelleta
2 momentissa säädettyjä edellytyksiä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2005.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Hannes Manninen

3600 N:o 1282



Lak i

N:o 1283

eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista 30 päivänä kesäkuuta
2000 annetun lain (657/2000) 2 §, 3 §:n 1 ja 3 momentti sekä 5 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 ja 3 momentti laissa 1022/2002 sekä 5 § osaksi laissa
173/2002, sekä
muutetaan lain nimike, 1 ja 4 § sekä 8 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 4 §
osaksi mainitussa laissa 1022/2002, seuraavasti:

Lak i

vuokratalojen ja asumisoikeustalojen tervehdyttämisavustuksista

1 §

Soveltamisala

Valtion asuntorahaston varoista voidaan
myöntää valtion talousarviossa vahvistettujen
myöntämisvaltuuksien rajoissa siten kuin täs-
sä laissa säädetään avustuksia taloudellisissa
vaikeuksissa oleville vuokrataloille ja asu-
misoikeustaloille (vuokratalojen ja asumisoi-
keustalojen tervehdyttämisavustus).

4 §

Avustuksen myöntäjä

Valtiokonttori myöntää hakemuksesta
vuokratalojen ja asumisoikeustalojen talou-
den tervehdyttämisavustuksen.

Avustuksen myöntäjä antaa tarkemmat
määräykset ja ohjeet hakumenettelystä sekä
hakemukseen liitettävistä selvityksistä.

8 §

Muutoksenhaku

Hakija, joka on tyytymätön Valtiokonttorin
tekemään päätökseen tässä laissa tai sen
nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetussa
asiassa, saa hakea päätökseen oikaisua 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on tehtävä Valtiokonttorille.
Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2005.
Tämän lain estämättä voidaan sellaisille
aravalainoitetuille vuokrataloille ja vuokra-
asunnoille, jotka ovat saaneet lainavarauksen
vuoden 2004 loppuun mennessä, myöntää
opiskelija-asuntojen omapääoma-avustuksia
sekä omapääoma-avustuksia asunnottomien
asuttamiseksi ennen tämän lain voimaantuloa

voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Sa-
moin sovelletaan mainittuja säännöksiä edel-
leen siltä osin kuin ne koskevat myönnettyi-
hin ja myönnettäviin omapääoma-avustuksiin
liittyvää asuntojen käyttövelvollisuutta ja siitä
vapauttamista sekä muutoksenhakua.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Hannes Manninen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1284

nuorisorangaistuksesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään
nuorisorangaistuksesta 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1196/2004) 7 ja 22 §:n nojalla:

1 §

Toimeenpanosuunnitelman laatiminen

Nuorisorangaistuksesta annetun lain
(1196/2004) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun
pyynnön saavuttua Kriminaalihuoltolaitoksen
aluetoimiston on viipymättä ilmoitettava ri-
koksesta epäillylle päivä, jonka kuluessa
tämän on viimeistään ilmoittauduttava kysei-
sessä aluetoimistossa toimeenpanosuunnitel-
man laatimista varten. Samalla varataan epäil-
lyn huoltajalle, edunvalvojalle tai muulle
lailliselle edustajalle tilaisuus tulla kuulluksi.
Kriminaalihuoltolaitoksen on viipymättä
toimitettava laatimansa toimeenpanosuunni-
telma sitä pyytäneelle viralliselle syyttäjälle
tai tuomioistuimelle ja jäljennös siitä epäil-
lylle.

2 §

Täytäntöönpanokirja

Nuorisorangaistuksen tuominnut tuomiois-
tuin tallentaa ratkaisun tiedot tuomiolausel-
majärjestelmään. Täytäntöönpanokirjana on
ratkaisun tiedot sisältävä tuloste. Täytäntöön-
panokirjasta on voimassa, mitä vankeusran-
gaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuk-
sen (447/1975) 3 a ja 8 a §:ssä säädetään.
Korkeimman oikeuden tuomitessa nuori-
sorangaistuksen täytäntöönpanokirjana on jäl-
jennös tuomiosta.

3 §

Ilmoitukset tuomioistuimen ratkaisusta

Käräjäoikeuden on ilmoitettava nuoriso-
rangaistuksesta tuomiolauselmajärjestelmän
välityksellä Rikosseuraamusvirastolle ja Oi-
keusrekisterikeskukselle viimeistään tyyty-
mättömyyden ilmoittamiselle säädetyn mää-
räajan päättymistä seuraavalla viikolla, jos
tyytymättömyyttä ei ole ilmoitettu. Ilmoitta-
misesta on muuten voimassa, mitä vankeus-
rangaistuksen täytäntöönpanosta annetun ase-
tuksen 2 §:ssä säädetään.
Rikosseuraamusviraston on saatuaan selvi-

tyksen siitä, että tuomio on täytäntöön-
panokelpoinen, viipymättä toimitettava täy-
täntöönpanokirja nuorisorangaistuksen täy-
täntöönpanosta vastaavalle Kriminaalihuolto-
laitoksen aluetoimistolle.
Korkeimman oikeuden antamasta hovioi-

keuden tuomion täytäntöönpanon kielto- tai
keskeytysmääräyksestä Rikosseuraamusvi-
raston on heti ilmoitettava 2 momentissa
tarkoitetulle aluetoimistolle.

4 §

Ilmoitus suostumuksesta

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston
on viipymättä ilmoitettava nuorisorangaistuk-
sesta annetun lain 6 §:n 2 momentissa tar-
koitetusta täytäntöönpanon aloittamiseen an-
netusta tuomitun suostumuksesta Rikosseu-
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raamusvirastolle, jonka on ilmoitettava suos-
tumuksesta edelleen asian ratkaisseelle tuo-
mioistuimelle tai, jos suostumus on annettu
valitusajan päättymisen jälkeen, muutoksen-
hakutuomioistuimelle.

5 §

Ilmoitus tuomitulle

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston
on 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun täytän-
töönpanokirjan saatuaan viipymättä ilmoitet-
tava tuomitulle päivä, jonka kuluessa tämän
on viimeistään ilmoittauduttava kyseisessä
aluetoimistossa nuorisorangaistuksen täytän-
töönpanon aloittamista varten.

6 §

Toimeenpanokirja

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimisto pi-
tää kunkin nuorisorangaistuksen suorittami-
sesta toimeenpanokirjaa, johon merkitään
tarvittavien tuomittavaa ja rangaistusta kos-
kevien tietojen lisäksi:
1) asiakirjojen saapuminen Kriminaali-
huoltolaitoksen aluetoimistolle nuorisoran-
gaistuksen täytäntöönpanoa varten;
2) nuorisorangaistuksen suorittamisen al-
kaminen;
3) nuorisorangaistukseen tuomitulle annet-
tu kirjallinen huomautus ja kirjallinen varoi-
tus;
4) nuorisorangaistuksen täytäntöönpanon
kieltäminen tai keskeyttäminen;
5) nuorisorangaistuksen suorittaminen lop-
puun tai sen sijasta tuomittu muu rangaistus.

7 §

Epäiltyä päihtymystilaa koskevien havainto-
jen kirjaaminen

Nuorisorangaistukseen tuomitun nuoriso-
rangaistuksesta annetun lain 13 §:ssä tarkoi-
tettua epäiltyä päihtymystilaa koskevat ha-
vainnot kirjataan todistajan läsnä ollessa

oikeusministeriön vahvistamalle päihtymysti-
lan toteamislomakkeelle.

8 §

Tehtävien ja ohjelmien hyväksyminen

Kriminaalihuoltolaitos hyväksyy nuoriso-
rangaistuksesta annetun lain 2 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettujen sosiaalista toimintakykyä
edistävien tehtävien ja ohjelmien sisällön.

9 §

Perehtymispaikat

Nuorisorangaistukseen tuomittu perehtyy
työelämään ja työn tekemiseen julkisyhteisön
tai julkisoikeudellisen yhdistyksen taikka
muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön tai
säätiön tehtävissä. Perehtymispaikan järjestä-
jänä voi lisäksi olla sellainen yhteisö tai
säätiö, joka julkisen valvonnan alaisena tuot-
taa palveluja julkisyhteisölle, vaikka yhteisö
tai säätiö tavoittelisi voittoa.
Kriminaalihuoltolaitos hyväksyy perehty-

mispaikan järjestäjän.
Kriminaalihuoltolaitoksen on tehtävä 1

momentissa tarkoitetun yhteisön tai säätiön
kanssa työelämään ja työn tekemiseen pereh-
tymisestä sopimus, jossa määritellään osa-
puolten oikeudet ja velvollisuudet sekä pe-
rehtymispaikan yhdyshenkilö.

10 §

Nuorisorangaistuksen täytäntöönpanon päät-
tymiseen liittyvät toimenpiteet

Nuorisorangaistuksen täytäntöönpanon
päätyttyä täytäntöönpanosta huolehtineen
Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston on
arvioitava nuorisorangaistuksen täytäntöön-
pano.
Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston

on lisäksi nuorisorangaistuksen täytäntöönpa-
non päätyttyä lähetettävä täytäntöönpanokirja
ja toimeenpanokirja Rikosseuraamusvirastol-
le sekä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle
nuorisorangaistuksen suorittamisesta lop-
puun.
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11 §

Ilmoitukset rangaistuksen uutta käsittelyä
koskevassa asiassa

Virallisen syyttäjän on ilmoitettava nuori-
sorangaistuksesta annetun lain 17 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun selvityksen tehneelle
Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle
päätöksestään olla esittämättä tuomiois-
tuimessa vaatimusta muun rangaistuksen tuo-
mitsemisesta suorittamatta jääneen nuoriso-
rangaistuksen osan sijasta.
Jos syyttäjä vaatii muun rangaistuksen
tuomitsemista suorittamatta jääneen nuoriso-
rangaistuksen osan sijasta asiassa, jossa on
haettu muutosta, tuomioistuimen tulee ilmoit-
taa vaatimuksesta muutoksenhakutuomiois-
tuimelle.

Tuomioistuimen tulee lähettää Kriminaali-
huoltolaitoksen aluetoimistolle, Rikosseu-
raamusvirastolle ja Oikeusrekisterikeskuksel-
le ilmoitus ratkaisustaan, jolla se on tuomin-
nut suorittamatta jääneen nuorisorangaistuk-
sen osan sijasta muun rangaistuksen tai
rikoslain (39/1889) 7 luvun 8 §:n mukaisesti
yhteisen ehdottoman vankeusrangaistuksen.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus  
perusteista, joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan  

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004 
————— 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain 
(395/1961)   19 b §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 885/2004, nojalla päättänyt:  
 

1 §  
Vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan 

kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan 
ikää vastaavalla alla olevan taulukon kertoi-
mella. 

Vanhuus- ja leskeneläkkeen kertasuoritus-
kertoimet 
 
Ikä Kerroin Ikä Kerroin Ikä  Kerroin
      
18 tai 
alle 

 
29.12 

 
41 

 
24.22 

 
64 

 
15.78 

19 28.98 42 23.95 65 15.36 
20 28.83 43 23.68 66 14.56 
21 28.68 44 23.40 67 14.16 
22 28.54 45 23.11 68 13.75 
23 28.38 46 22.52 69 13.36 
24 28.22 47 22.21 70 12.94 
25 28.05 48 21.90 71 12.56 
26 27.71 49 21.60 72 12.14 
27 27.53 50 21.26 73 11.79 
28 27.35 51 20.93 74 11.41 
29 27.16 52 20.59 75 10.99 
30 26.96 53 20.25 76 10.62 
31 26.76 54 19.89 77 10.24 
32 26.57 55 19.55 78 9.89 
33 26.36 56 18.82 79 9.52 

34 26.14 57 18.45. 80 9.19 
35 25.93 58 18.07 81 8.84 
36 25.47 59 17.70 82 8.49 
37 25.23. 60 17.32 83 8.13 
38 24.99 61 16.94 84 7.76 
39 24.73 62 16.55 85 tai yli 7.44 
40 24.48 63 16.16   
 
 

2 §  
Työkyvyttömyyseläkkeen ja sen yhteydes-

sä maksettavan vastaisen vanhuuseläkkeen 
kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen 
eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla alla 
olevan taulukon yhteenlasketulla kertoimella. 
Vastuunjakoa varten kertasuoritus erotellaan 
työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkeosaan alla 
olevan taulukon erikseen työkyvyttömyys-
eläkettä ja erikseen vastaista vanhuuseläkettä 
varten annetuilla kertoimilla. Kuntoutustuen 
kertasuoritusta laskettaessa käytetään sitä 
ikää vastaavaa työkyvyttömyys-eläkkeen 
kerrointa, joka saadaan, kun 63 vuodesta vä-
hennetään aika, jolta eläkettä olisi suoritetta-
va.  
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Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kertasuorituskertoimet 

 
Ikä TK VE Kerroin 

yhteensä 
 

Ikä TK VE Kerroin 
yhteensä 

18 15.75 4.42 20.17 41 13.00 8.31 21.31 
19 15.77 4.56 20.33 42 12.70 8.57 21.27 
20 15.78 4.69 20.47 43 12.37 8.84 21.21 
21 15.78 4.83 20.61 44 12.02 9.11 21.13 
22 15.77 4.98 20.75 45 11.65 9.40 21.05 
23 15.75 5.13 20.88 46 11.26 9.42 20.68 
24 15.71 5.29 21.00 47 10.84 9.71 20.55 
25 15.66 5.44 21.10 48 10.40 10.02 20.42 
26 15.60 5.46 21.06 49 9.94 10.35 20.29 
27 15.53 5.62 21.15 50 9.44 10.67 20.11 
28 15.44 5.79 21.23 51 8.92 11.01 19.93 
29 15.35 5.97 21.32 52 8.37 11.37 19.74 
30 15.23 6.14 21.37 53 7.79 11.74 19.53 
31 15.11 6.33 21.44 54 7.18 12.13 19.31 
32 14.97 6.53 21.50 55 6.54 12.54 19.08 
33 14.82 6.72 21.54 56 5.86 12.60 18.46 
34 14.65 6.93 21.58 57 5.15 13.04 18.19 
35 14.46 7.14 21.60 58 4.40 13.48 17.88 
36 14.26 7.15 21.41 59 3.61 13.97 17.58 
37 14.04 7.37 21.41 60 2.77 14.47 17.24 
38 13.81 7.60 21.41 61 1.90 15.01 16.91 
39 13.56 7.83 21.39 62 0.97 15.56 16.53 
40 13.29 8.07 21.36     

 
 
 

3 §  
Perhe-eläkkeen kertasuoritus määrätään 

laskemalla kunkin edunsaajan osalta erikseen 
kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke ja 
sen jälkeen muuntamalla sanotut eläkkeet 
kertasuorituksiksi. Perhe-eläkkeen kertasuo-
ritus on näin saatujen kertasuoritusten yh-
teismäärä.  

Edunsaajan kertasuoritusten perusteeksi 
otettava eläke saadaan kertomalla hänen vuo-
tuinen eläkkeensä seuraavasta taulukosta il-
menevällä, edunsaajina olevien lasten luku-
määrästä riippuvalla kertoimella.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Eläkettä saavien 
lasten lukumäärä 

Lesken ja entisen 
puolison kerroin 

Lasten kerroin 

   
0 1,00 - 
1 1,00 1,00 
2 1,16 1,04 
3 1,80 1,10 

4 tai enemmän 2,60 1,24 
 

Kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke 
muunnetaan kertasuoritukseksi kertomalla se 
eläkkeensaajan ikää vastaavalla kertoimella. 
Lesken ja edunjättäjän entisen puolison ker-
roin saadaan 1 §:ssä olevasta taulukosta.  
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Lapsen kerroin saadaan alla olevasta taulu-
kosta.  
 
Lapsen ikä Kerroin kun eläkkeen pääteikä on 
 18 v. 21 v. 24 v. 

    
0 13,96 15,65 17,19 
1 13,36 15,10 16,69 
2 12,75 14,54 16,17 
3 12,12 13,96 15,65 
4 11,46 13,36 15,10 
5 10,79 12,75 14,54 
6 10,10 12,12 13,96 
7 9,39 11,46 13,36 
8 8,66 10,79 12,75 
9 7,90 10,10 12,12 

10 7,12 9,39 11,46 
11 6,32 8,66 10,79 
12 5,50 7,90 10,10 
13 4,65 7,12 9,39 
14 3,77 6,32 8,66 
15 2,87 5,50 7,90 
16 1,94 4,65 7,12 
17 0,99 3,77 6,32 
18 0,00 2,87 5,50 
19 - 1,94 4,65 
20 - 0,99 3,77 
21 - 0,00 2,87 
22 - - 1,94 
23 - - 0,99 
24 - - 0,00 

 
4 §  

Tässä asetuksessa tarkoitettuna eläkkeen-
saajan tai eläkkeensaajan lapsen ikänä pide-
tään hänen ikäänsä sinä ajankohtana, jolle 

kertasuoritus määrätään. Vuotuisella eläk-
keellä tarkoitetaan samana ajankohtana mak-
settavaa kuukausieläkettä kerrottuna luvulla 
12.  

Kertasuoritus on määrättävä kertasuoritus-
päätöstä myöhemmälle ajankohdalle.  
 

5 §  
Tätä asetusta sovellettaessa lasketaan ajan-

jaksot sekä eläkkeensaajan ja eläkkeensaajan 
lapsen ikä kalenterikuukauden tarkkuudella 
ottamatta huomioon täysien kuukausien yli 
meneviä päiviä. Kertoimet määrätään 1-3 
§:ssä olevista taulukoista sadasosan tarkkuu-
della suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä 
käyttäen. 
 

6 §  
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2005. Asetusta sovelletaan vanhuus-
eläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on 1 päi-
vä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen sekä täl-
laisen vanhuuseläkkeen jälkeen myönnettä-
vään perhe-eläkkeeseen. Asetusta sovelletaan 
työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeeseen, jonka 
eläketapahtuma on 1 päivä tammikuuta 2006 
tai sen jälkeen.  

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön 19 päivänä joulukuuta 1999 
samasta asiasta antama päätös (1341/1999). 
Kumottua päätöstä sovelletaan kuitenkin, jos 
kertasuoritus tulee maksettavaksi sellaisen 
työkyvyttömyys- tai perhe-eläkkeen perus-
teella, joka määrätään ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2005 voimassa olevien säännösten 
mukaan. 

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 

 
 
 
 
 

Ylitarkastaja Kai Kullaa 



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1286

Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön 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 määrätään Vakuutusval-
vontaviraston maksullisista suoritteista ja nii-
den perusteista.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Vakuutusvalvontaviraston julkisoikeudelli-
sista suoritteista peritään seuraavat maksut:
1) yhtiöjärjestyksen ja yhdistysjärjestyksen
vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös
490 euroa,
2) sääntöjen vahvistamista tai muuttamista
koskeva päätös:
a. eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja työttö-
myyskassojen osalta 490 euroa;
b. muiden vakuutuskassojen kuin eläke-
kassojen osalta 280 euroa.
3) sulautumista, jakautumista, yhteisömuo-
don muuttamista, vakuutuskannan luovutta-
mista, vakuutustoiminnan luovuttamista ja
vastuun siirtämistä koskeva päätös:
a. vakuutusyhtiöiden osalta perusmaksu
2170 euroa, sekä päätöksen valmisteluun
käytetyn esittelijän tai asiantuntijan työpanok-
sen jokaiselta 30 tuntia ylittävältä osalta 70
euroa tunnilta;
b. vakuutusyhdistysten, eläkesäätiöiden,
eläkekassojen ja työttömyyskassojen osalta:
perusmaksu 1120 euroa, sekä päätöksen
valmisteluun käytetyn esittelijän tai asiantun-

tijan työpanoksen jokaiselta 15 tuntia ylittä-
vältä osalta 70 euroa tunnilta;
c. muiden vakuutuskassojen kuin eläkekas-

sojen osalta perusmaksu 560 euroa, sekä
päätöksen valmisteluun käytetyn esittelijän tai
asiantuntijan työpanoksen jokaiselta 7 tuntia
ylittävältä osalta 70 euroa tunnilta;
d. eläkesäätiön tai eläkekassan ylikatteen

palautus työnantajalle tai osakkaalle 1120
euroa.
4) vakuutusteknisten perusteiden vahvista-

mista koskeva päätös:
a. muiden vakuutuskassojen kuin eläkekas-

sojen osalta 280 euroa;
b. muiden Vakuutusvalvontaviraston val-

vottavien osalta 490 euroa.
5) vakuutuksenvälittäjän rekisteröintihake-

muksen käsitteleminen 265 euroa. Hakemus-
maksuja ei palauteta.
6) työttömyyskassan jäsenmaksun vahvis-

tamista koskeva päätös 265 euroa;
7) rekisteriote ja todistus 50 euroa;
8) muu Vakuutusvalvontaviraston valvot-

tavan pyynnöstä annettava lupa ja päätös 490
euroa, sekä päätöksen valmisteluun käytetyn
esittelijän tai asiantuntijan työpanoksen jo-
kaiselta 6 tuntia ylittävältä osalta 70 euroa
tunnilta.

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7§:ssä tarkoitet-
tuja suoritteita, jotka Vakuutusvalvontaviras-
to hinnoittelee liiketaloudellisin perustein
ovat:
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1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulu-
tus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä
tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suora-
naisesti liity Vakuutusvalvontaviraston toi-
mintaan;
2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopa-
ketit;
3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut rekistereis-
tä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoi-
hin;

4) Vakuutusvalvontaviraston kokonaan tai
osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset
tietotuotteet;
5) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä
6) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005 ja on voimassa vuoden
2007 loppuun.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro
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