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Valtioneuvoston asetus

N:o 237

vakuutusoikeudesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään
21 päivänä helmikuuta 2003 annetun vakuutusoikeuslain (132/2003) nojalla:

1 §

Vakuutusoikeuden muu henkilöstö

Vakuutusoikeudessa voi vakuutusoikeus-
lain (132/2003) 2 ja 8 §:ssä mainittujen
virkojen lisäksi olla myös muita virkoja sekä
muuta virka- tai työsuhteista henkilökuntaa.
Tässä tarkoitetun muun henkilöstön nimittää
tai ottaa vakuutusoikeuden ylituomari.

2 §

Ylituomarin tehtävät

Vakuutusoikeuden ylituomarin johtaessa
vakuutusoikeuden toimintaa hän muun ohes-
sa:

1) huolehtii vakuutusoikeuden toimintaky-
vystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoit-
teiden toteutumisesta;

2) vastaa oikeusperiaatteiden soveltamisen
ja laintulkinnan yhdenmukaisuuden toteutu-
misesta vakuutusoikeuden ratkaisuissa;

3) vahvistaa vakuutusoikeuden työjärjes-
tyksen kaikkia henkilöstöryhmiä kuultuaan;

4) asettaa vakuutusoikeuden tulostavoitteet
kaikkia henkilöstöryhmiä kuultuaan;

5) tekee esityksen vakuutusoikeuden talo-
usarvioksi;

6) vahvistaa perusteet, joilla asiat jaetaan
eri osastoille; sekä

7) päättää henkilöstön sijoittumisesta osas-
toille.

3 §

Kansliapäällikön tehtävät

Vakuutusoikeuden kansliapäällikkö:
1) ratkaisee vakuutusoikeuden ylituomarin

hänelle siirtämät asiat;
2) valmistelee ja esittelee hallintoistunnon

ja vakuutusoikeuden ylituomarin ratkaistavik-
si kuuluvat hallinto- ja talousasiat sekä
nimitysasiat, jollei ylituomari määrää toisin;
sekä

3) toimii tarvittaessa lainkäyttöasioiden
esittelijänä.
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4 §

Laamannin tehtävät

Vakuutusoikeuden laamannin johtaessa
osastonsa toimintaa hän muun ohessa:

1) vastaa osastonsa tulostavoitteiden toteu-
tumisesta;

2) valvoo osaltaan oikeusperiaatteiden so-
veltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta
vakuutusoikeuden ratkaisuissa; sekä

3) huolehtii töiden tasaisesta jakaantumi-
sesta osastolla.

5 §

Esittelijän toimiminen jäsenenä

Kansliapäällikkö, asessori tai vakuutusoi-
keussihteeri toimii vakuutusoikeuden laki-
miesjäsenenä niissä esittelemissään asioissa,
joiden ratkaisemiseen osallistuu kolme laki-
miesjäsentä.

Ylituomari voi määrätä kansliapäällikön,
asessorin tai vakuutusoikeussihteerin toimi-
maan lakimiesjäsenenä muissakin asioissa.

6 §

Virkavapaus

Vakuutusoikeuden ylituomari voi ottaa
virkavapautta enintään 30 päivää vuodessa.
Tätä pidemmältä ajalta virkavapauden myön-
tää korkein hallinto-oikeus.

Vakuutusoikeuden ylituomari myöntää
vuotta lyhyemmän virkavapauden laamannil-
le ja vakuutusoikeustuomarille. Vuodeksi tai
pidemmäksi ajaksi virkavapauden myöntää
korkein hallinto-oikeus. Määräajaksi nimite-
tylle laamannille tai vakuutusoikeustuomaril-
le myönnetään virkavapautta samassa järjes-
tyksessä kuin vakinaiselle viran haltijalle.

Muille virkamiehille virkavapauden myön-
tää vakuutusoikeuden ylituomari.

7 §

Ylituomarin ja laamannin tehtävien
hoitaminen

Vakuutusoikeuden ylituomarin ollessa es-
tyneenä hänen tehtäviään hoitaa virassa van-

hin virantoimituksessa olevista laamanneista.
Laamannienkin ollessa estyneinä ylituomarin
tehtäviä hoitaa virassa vanhin virantoimituk-
sessa olevista vakuutusoikeustuomareista.

Vakuutusoikeuden laamannin ollessa esty-
neenä hänen tehtäviään hoitaa virassa vanhin
virantoimituksessa olevista osaston vakuutus-
oikeustuomareista.

8 §

Hallintoistunnossa käsiteltävät asiat

Vakuutusoikeuden hallintoistunto:
1) antaa tuomareiden nimittämisestä anne-

tun lain (205/2000) 10 §:n 1 momentissa
tarkoitetun vakuutusoikeuden lausunnon;

2) nimittää tuomarin vakuutusoikeuteen yli
kahden kuukauden mutta alle vuoden mää-
räajaksi; sekä

3) nimittää kansliapäällikön, asessorin ja
vakuutusoikeussihteerin vakinaiseen virkaan
tai yli kahden kuukauden määräajaksi. Hal-
lintoistunto voi myös nimittää kansliapäälli-
kön, asessorin ja vakuutusoikeussihteerin
kahden kuukauden tai sitä lyhyemmäksi
määräajaksi.

Lisäksi vakuutusoikeuden hallintoistunnos-
sa käsitellään vakuutusoikeuden ylituomarin
sille määräämät asiat.

9 §

Vakuutusoikeuden johtoryhmä

Vakuutusoikeudessa on johtoryhmä ylituo-
marin apuna vakuutusoikeuden toiminnan
johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmään
kuuluvat puheenjohtajana ylituomari sekä
jäseninä vakuutusoikeuden laamannit ja kans-
liapäällikkö.

Johtoryhmässä käsitellään:
1) esitys vakuutusoikeuden työjärjestyk-

seksi;
2) esitys vakuutusoikeuden tulostavoitteik-

si;
3) vakuutusoikeuden tulostavoitteiden to-

teutumisen seuranta; sekä
4) esitys vakuutusoikeuden talousarvioksi.
Lisäksi vakuutusoikeuden johtoryhmässä

käsitellään työjärjestyksessä määrätyt muut
asiat ja vakuutusoikeuden ylituomarin sille
määräämät asiat.
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10 §

Lainkäyttöasian siirtäminen

Jos lainkäyttöasian tai siihen kuuluvan
kysymyksen ratkaisulla saattaa olla periaat-
teellista merkitystä lain soveltamisen kannalta
tai jos ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisem-
masta käytännöstä, vakuutusoikeuden ylituo-
mari tai laamanni voi määrätä, että asia on
käsiteltävä vahvennetussa istunnossa.

Ylituomari voi samoin edellytyksin mää-
rätä, että asia on käsiteltävä täysistunnossa.

11 §

Hallintoasian siirtäminen

Vakuutusoikeuden ylituomari voi siirtää
ratkaistavakseen kuuluvan hallintoasian rat-
kaistavaksi hallintoistunnossa.

Vakuutusoikeuden ylituomari voi siirtää
ratkaistavakseen kuuluvan hallintoasian tai
asiaryhmän kansliapäällikön ratkaistavaksi.
Siirtää ei kuitenkaan saa 2, 6 ja 10 §:ssä
mainittua asiaa.

Vakuutusoikeuden ylituomari voi ottaa
ratkaistavakseen hallintoasian, joka olisi va-
kuutusoikeuden muun virkamiehen ratkaista-
va.

12 §

Sivutoimisten jäsenten palkkiot

Oikeusministeriö vahvistaa sivutoimisten
jäsenten palkkioiden perusteet.

13 §

Työjärjestyksen toimittaminen tiedoksi

Vakuutusoikeuden on toimitettava työjär-
jestyksensä tiedoksi oikeusministeriölle ja
korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

14 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
toukokuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos Arja Manner
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Valtioneuvoston asetus

N:o 238

tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
muutetaan tuomareiden nimittämisestä 17 päivänä toukokuuta 2000 annetun valtioneuvoston

asetuksen (427/2000) 2 §:n 1, 2 ja 5 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 143/2002,
seuraavasti:

2 §

Virkojen haettavaksi julistaminen

Tuomioistuimet julistavat tuomarin virat
haettaviksi seuraavasti:

1) korkein oikeus julistaa haettavaksi ho-
vioikeuden presidentin virat ja työtuomiois-
tuimen presidentin viran;

2) korkein hallinto-oikeus julistaa haetta-
vaksi hallinto-oikeuden ylituomarin virat,

markkinaoikeuden ylituomarin viran ja va-
kuutusoikeuden ylituomarin viran;
— — — — — — — — — — — — —

5) vakuutusoikeus julistaa haettavaksi va-
kuutusoikeuden laamannin ja vakuutusoike-
ustuomarin virat;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
toukokuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos Arja Manner
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Valtioneuvoston asetus

N:o 239

rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä,

kumotaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä 31 päivänä tammikuuta
2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (89/2002) 2 §, sekä

muutetaan 6 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

6 §

Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat
liitetiedot

Konsernituloslaskelmaan sisältyvän luotto-
laitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelman
sekä konsernitaseeseen sisältyvien luottolai-
tos- ja sijoituspalvelutoiminnan varojen ja
velkojen sekä luottolaitos- ja sijoituspalvelu-
toimintaan liittyvien taseen ulkopuolisten si-
toumusten osalta konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen liitetietona on ilmoitettava
soveltuvin osin luottolaitoksen ja sijoituspal-
veluyrityksen tilinpäätöksestä ja konserniti-
linpäätöksestä annetun valtiovarainministe-
riön asetuksen (1259/2000) 14—24 §:ssä tar-
koitetut tiedot konsernista. Korkotuottojen
erittelyssä on erikseen ilmoitettava niihin
sisältyvien leasingvuokrien ja leasingkohtei-

den suunnitelman mukaisten poistojen erotus
(leasingkate).

Konsernituloslaskelmaan sisältyvien va-
hinko- ja henkivakuutuksen vakuutusteknis-
ten laskelmien ja vakuutustoimen muun las-
kelman sekä konsernitaseeseen sisältyvien
vakuutustoiminnan varojen ja velkojen sa-
moin kuin vakuutustoimintaan liittyvien ta-
seen ulkopuolisten sitoumusten osalta kon-
sernituloslaskelman ja konsernitaseen liitetie-
toina on ilmoitettava soveltuvin osin vakuu-
tusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilin-
päätöksestä annetun sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksen (1340/2002) 8—10, 12,
13 ja 15 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä
maaliskuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja Tom Strandström
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 240

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

ministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön 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 1 ja 8 kohta sekä
2 liitteen 1, 3—5 ja 7 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 1 liitteen 1 kohta asetuksessa 1407/2001
ja 1 liitteen 8 kohta ja 2 liitteen 1, 3—5 ja 7 kohta asetuksessa 170/2002, seuraavasti:

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä

maaliskuuta 2003 ja sitä sovelletaan ensim-
mäisen kerran eläkekassan vuodelta 2003
tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Matemaatikko Pirjo Moilanen
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LIITE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 

12 §:N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 
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1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 

 

Näissä perusteissa esiintyvät vakuutustekniset suureet ovat sosiaali- ja terveys-

ministeriön 16.10.1990 eläkevakuutusyhtiöille vahvistamien yleisten lasku-

perusteiden ja niihin 3.2.1998 vahvistettujen muutosten mukaiset. Tällöin käy-

tetään seuraavia erikoisvakioiden arvoja:  

Laskuperustekorko 1.1.2003 - 30.6.2003 (b1)  =  0,0425 

 

Kuolevuus 

-miesten vanhuuseläke, 

  yksilöllisenä varhais- 

  eläkkeenä myönnetty 

  työkyvyttömyyseläke ja  

  työttömyyseläke 
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1980 xkun v 11,
1980xv1970kun10,
1970xv1960kun9,
1960xv1950kun8,
1950xv1940kun7,

1940xvkun6,

(b2)  

 

 

-naisten vanhuuseläke, 

  yksilöllisenä varhais- 

  eläkkeenä myönnetty 

  työkyvyttömyyseläke ja 

  työttömyyseläke 
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<−≤−
<−≤−

<−−

=

1980 xkun v 18,
1980xv1970kun17,
1970xv1960kun16,
1960xv1950kun15,
1950xv1940kun14,

1940xvkun13,

(b2)  

      missä v-x on työntekijän syntymävuosi. 
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Työkyvyttömyys  (b3)  =     1 

 (b4)  =     1 

 (b5)  =     1 

 (b6)  =     1 

 (b7)  =     1 

 (b8)  =     1 

 

Rahanarvon muuttuvuus  1.1.2003 - 30.6.2003 (b15)  =  0,0125 

 

 Rahastokorko   i0 = (b1) - (b15) 
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8 VUOSIMAKSUN TASAUSOSA 

  

Eläkekassan vuosimaksun tasausosa T
vP  vuodelta v on kunkin pientyönantajan 

osalta 
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missä esiintyvien kertoimien P
vy , k , xi , iwk , xu , uwk , H

v
M
v p,p  ja s

xu  arvot 

on annettu liitteessä 2. Suure ve  on sosiaali- ja terveysministeriön Eläketurva-

keskukselle vahvistama kerroin, joka määrittää Eläketurvakeskuksen kustannus-

ten korvaamiseksi suoritettavaa osuutta ja iI  on TEL 9 §:n mukaisen palkkain-

deksin arvo vuonna i.  

 

Jos eläkeikä on alempi kuin 65 vuotta ja työntekijä jatkaa työsuhdettaan eläke-

iän täyttämisen jälkeen, menetellään vuosimaksun tasausosaa laskettaessa elä-

keiän jälkeisen ajan osalta vastaavasti kuin vuosimaksua laskettaessa. 
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                       LIITE 2 

 

VAKUUTUSTEKNISIIN PERUSTEISIIN LIITTYVÄT KERTOIMET 

 

1. Alennettuun eläkeikään liittyviä kertoimia 

 

Kerroin k määritellään kaavalla 

 

)1005,21(
5,21

1 '
pw kkk ++= , 

 

missä '
wk  riippuu eläkeiästä ja pk  perhe-eläkkeen saamisen ehdoista. 

 

Kertoimien wuwiw kkk ,,  ja '
wk  lukuarvot ovat seuraavat: 

 
 eläkeikä 

 w 
 
kiw  

 
kuw  

 
kw  

  
′kw  

       
 53 0,23 0,00 1,693  7,12 
 54 0,26 0,00 1,636  6,26 
 55 0,29 0,00 1,581  5,42 
 56 0,32 0,00 1,527  4,61 
 57 0,35 0,00 1,474  3,84 
 58 0,39 0,00 1,421  3,09 
 59 0,44 0,00 1,369  2,41 
 60 0,51 0,00 1,316  1,75 
 61 0,58 0,16 1,238  1,57 
 62 0,67 0,34 1,168  1,07 
 63 0,77 0,54 1,106  0,63 
 64 0,88 0,77 1,050  0,27 
 
 

65 1,00 1,00 1,000  0,00 

 

Laskettaessa kerrointa kw  kuukauden tarkkuudella käytetään suoraviivaista väli- 

arvolaskumenettelyä. Kertoimien arvot pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuuteen. 
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3.  Työkyvyttömyyskertoimet ix 

 

  
x  

 
xi 100  

  
x  

 
xi 100  

 
      
 -18 0,04  42 0,85 
  19 0,04  43 0,91 
  20 0,07  44 0,97 
  21 0,09  45 1,03 
  22 0,12  46 1,14 
  23 0,14  47 1,26 
  24 0,17  48 1,41 
  25 0,19  49 1,56 
  26 0,23  50 1,78 
  27 0,26  51 2,03 
  28 0,29  52 2,37 
  29 0,30  53 2,62 
  30 0,34  54 3,00 
  31 0,36  55 3,38 
  32 0,40  56 3,80 
  33 0,43  57 4,72 
  34 0,47  58 5,92 
  35 0,51  59 6,34 
  36 0,55  60 6,17 
  37 0,59  61 6,00 
  38 0,64  62 5,50 
  39 0,68  63 4,23 
  40 0,73  64 2,28 
  41 0,79  65 0,76 
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4.  Työttömyyskertoimet ux 

 
 

x  100 ux

-54 0,00

55 7,00

56 8,70

57 8,50

58 8,10

59 7,00

60 5,20

61 3,50

62 1,80

63 0,90

64 0,00

65 0,00
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5. Tasauskertoimet s
xu  

 

 100ux
s    100ux

s   

x Miehet Naiset x Miehet Naiset 
-18 14,48 14,48 56 12,28 12,28 
19 14,48 14,48 57 11,57 11,57 
20 14,45 14,45 58 10,77 10,77 
21 14,42 14,42 59 11,45 11,45 
22 14,65 14,65 60 13,41 13,41 
23 15,14 14,90 61 15,28 15,28 
24 15,22 14,72 62 17,49 17,49 
25 15,24 14,73 63 19,66 19,66 
26 15,29 14,77 64 22,50 22,50 
27 15,34 14,80 65 24,03 24,03 
28 15,39 14,83    
29 15,45 14,88    
30 15,50 14,91    
31 15,55 14,94    
32 15,59 14,96    
33 15,62 14,98    
34 15,75 15,08    
35 15,78 15,08    
36 15,80 15,09    
37 15,82 15,09    
38 15,85 15,10    
39 15,85 15,07    
40 15,86 15,06    
41 15,84 15,02    
42 15,83 14,99    
43 15,81 14,94    
44 16,05 15,15    
45 16,15 15,22    
46 16,10 15,14    
47 16,15 15,17    
48 16,06 15,05    
49 16,47 15,43    
50 16,81 15,74    
51 17,10 16,01    
52 17,30 16,18    
53 17,29 16,14    
54 17,10 15,91    
55 14,41 14,41    
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7. Alkaneen työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden vastuun ja vuosimaksun 

tasausosan laskemiseen liittyviä kertoimia 

 

  Ik1  = 0,85 (kaava (11)) 

  Ik2  = 0,15 (kaava (11)) 

  Uk1  = 1,00 (kaava (14)) 

  Uk2  = 0,70 (kaava (14)) 

  Uk3  = 0,50 (kaava (14)) 

  Uk4  = 0,30 (kaava (14)) 

 

  




=
(17)) (kaava osaltatajien suurtyönan ,0005,0
(16)) (kaava osaltatajien pientyönan ,0040,0

2003
Mp  

 

  Hp2003  = 0,00771 (kaavat (16), (17) ja (22)) 

  Py2003  = 0,215 (kaavat (16) ja (17)) 

2003u  = 0,0400 (kaava (24)) 

2003q  = 0,0112 (kaava (24)) 
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