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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

1126/2013

vuoden 2014 liikenneturvallisuusmaksusta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2013

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 2014 liikennevakuutuslain 18 a §:ssä
tarkoitettu liikenneturvallisuusmaksu, joka on
yhteensä 8 413 000 euroa. Vakuutusyhtiöiden
osuudet liikenneturvallisuusmaksusta mää-
räytyvät niiden Suomessa vuonna 2014 saa-
mien liikennevakuutuksen vakuutusmaksutu-
lojen mukaisessa suhteessa.

2 §
Liikenneturvallisuusmaksusta tilitetään

6 500 000 euroa Liikenneturvasta annetussa
laissa (278/2003) tarkoitetulle Liikennetur-
valle ja 44 000 euroa Ahvenanmaan maakun-
nan hallitukselle liikenneturvallisuustyöhön.
Jäljelle jäävä 1 869 000 euroa on tarkoitettu
liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvalli-
suuden kehittämistyöhön.

3 §
Kunkin vakuutusyhtiön on maksettava

1 §:ssä tarkoitetusta maksuosuudestaan lii-
kennevakuutuskeskukselle neljännesvuosit-
tain ennakkoa, joka määrätään yhtiön luotet-

tavasti arvioiman vakuutusmaksutulon perus-
teella. Ensimmäinen ennakko on maksettava
viimeistään 15 päivänä tammikuuta, toinen
ennakko viimeistään 10 päivänä huhtikuuta,
kolmas ennakko viimeistään 10 päivänä hei-
näkuuta ja neljäs ennakko viimeistään 10 päi-
vänä lokakuuta.

Ennakoiden ja vuoden 2014 tilinpäätöksen
mukaisten vakuutusmaksutulojen perusteella
lasketun lopullisen maksuosuuden erotus ote-
taan huomioon vuoden 2015 kolmannen en-
nakon maksamisen yhteydessä.

Liikennevakuutuskeskus tilittää Liikenne-
turvalle ja Ahvenanmaan maakunnan halli-
tukselle niiden osuudet liikenneturvallisuus-
maksuista kahden vuorokauden kuluessa
kunkin 1 momentissa mainitun ennakon erä-
päivästä.

4 §
Liikennevakuutuskeskuksen on toimitet-

tava sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys
vuoden 2014 liikenneturvallisuusmaksun tili-
tyksistä sekä liikennevakuutuskeskuksen lii-
kenneturvallisuuden kehittämistyöhön tarkoi-
tetun maksuosuuden käyttämisestä viimeis-
tään 31 päivänä maaliskuuta 2015.



Ahvenanmaan maakunnan hallituksen on
toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle
selvitys vuoden 2014 liikenneturvallisuus-
maksun käyttämisestä viimeistään 31 päivänä
maaliskuuta 2015.

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2014.
Tätä asetusta sovelletaan vuoden 2014 lii-

kenneturvallisuusmaksun perimiseksi.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen
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