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1569/2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
vuoden 2016 liikenneturvallisuusmaksusta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään liikennevakuutuslain
(279/1959) 18 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 361/1993:

1 §
Liikennevakuutuslain (279/1959) mukaista vakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden

on suoritettava liikennevakuutuskeskukselle vuonna 2016 liikennevakuutuslain 18 a §:ssä
tarkoitettu liikenneturvallisuusmaksu, joka on yhteensä 9 053 920 euroa. Vakuutusyhtiöi-
den osuudet liikenneturvallisuusmaksusta määräytyvät niiden Suomessa vuonna 2016
saamien liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulojen mukaisessa suhteessa.

2 §
Liikenneturvallisuusmaksusta tilitetään 6 896 000 euroa Liikenneturvasta annetussa

laissa (278/2003) tarkoitetulle Liikenneturvalle ja 48 420 euroa Ahvenanmaan maakun-
nan hallitukselle liikenneturvallisuustyöhön. Jäljelle jäävä 2 109 500 euroa on tarkoitettu
liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuuden kehittämistyöhön.

3 §
Kunkin vakuutusyhtiön on maksettava 1 §:ssä tarkoitetusta maksuosuudestaan liiken-

nevakuutuskeskukselle neljännesvuosittain ennakkoa, joka määrätään yhtiön luotettavasti
arvioiman vakuutusmaksutulon perusteella. Ensimmäinen ennakko on maksettava vii-
meistään 15 päivänä tammikuuta, toinen ennakko viimeistään 10 päivänä huhtikuuta, kol-
mas ennakko viimeistään 10 päivänä heinäkuuta ja neljäs ennakko viimeistään 10 päivänä
lokakuuta. 

Jos vakuutusyhtiön vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaisten vakuutusmaksutulojen pe-
rusteella lasketun lopullisen maksuosuuden ja vakuutusyhtiön maksamien ennakoiden
erotus on positiivinen, on vakuutusyhtiön maksettava kyseinen erotus liikennevakuutus-
keskukselle viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2017. Jos vakuutusyhtiön maksamien en-
nakoiden ja vakuutusyhtiön vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaisten vakuutusmaksutulojen
perusteella lasketun lopullisen maksuosuuden erotus on positiivinen, on liikennevakuu-
tuskeskuksen maksettava kyseinen erotus vakuutusyhtiölle viimeistään 20 päivänä heinä-
kuuta 2017. 

Liikennevakuutuskeskus tilittää Liikenneturvalle ja Ahvenanmaan maakunnan halli-
tukselle niiden osuudet liikenneturvallisuusmaksuista kahden vuorokauden kuluessa kun-
kin 1 momentissa mainitun ennakon eräpäivästä.
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4 §
Liikennevakuutuskeskuksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys

vuoden 2016 liikenneturvallisuusmaksun tilityksistä sekä liikennevakuutuskeskuksen lii-
kenneturvallisuuden kehittämistyöhön tarkoitetun maksuosuuden käyttämisestä viimeis-
tään 31 päivänä maaliskuuta 2017. 

Ahvenanmaan maakunnan hallituksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle
selvitys vuoden 2016 liikenneturvallisuusmaksun käyttämisestä viimeistään 31 päivänä
maaliskuuta 2017.

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Tätä asetusta sovelletaan vuoden 2016 liikenneturvallisuusmaksun perimiseksi.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä
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