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L a k i

N:o 1303

kirkkolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 15 luvun 4 §:n

3 momentti sekä
muutetaan 3 luvun 6 §:n 3 momentti, 6 luvun 2 a §:n 1 momentti, 11 luvun 5 §:n 1 mo-

mentti, 7 §:n 2 momentti ja 10 § sekä 14 luvun 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on
6 luvun 2 a §:n 1 momentti laissa 59/1996, seuraavasti:

3 luku

Kirkon hallinnollinen ja kielellinen jako

6 §

Seurakunnan kuuluminen hiippakuntaan

— — — — — — — — — — — — —
Kun seurakunnan jäsenistössä on tapahtu-

nut sellainen muutos, että enemmistön kieli
on vaihtunut ja tämä muutos on kestänyt
viisi vuotta, kirkkohallitus päättää seurakun-
nan siirtämisestä toiseen hiippakuntaan.
— — — — — — — — — — — — —

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

A. Yleiset säännökset

2 a §

Ulkomaiset opinnot ja tutkintotodistukset

Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tun-
nustamisjärjestelmän voimaanpanosta anne-
tussa laissa (1597/1992) tarkoitetun valtion
kansalaisen suorittaman koulutuksen ja
ammatillisen harjoittelun tuottamasta kelpoi-
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suudesta kirkon, seurakunnan tai seurakun-
tayhtymän virkaan on soveltuvin osin voi-
massa, mitä siitä on sanotussa laissa säädet-
ty.
— — — — — — — — — — — — —

11 luku

Seurakuntayhtymä

5 §

Perussäännön muuttaminen ja yhtymän
purkaminen

Seurakuntayhtymän perussäännön muutta-
mista tai yhtymän purkamista koskevan pää-
töksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään
kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja
enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirk-
kovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Yhty-
män purkamista koskeva päätös sekä sellai-
nen perussäännön muuttamista koskeva pää-
tös, jolla muutetaan yhteistalouden muotoa,
on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavak-
si.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet

— — — — — — — — — — — — —
Jäsenten paikoista annetaan kullekin seura-

kunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seura-
kuntia on enemmän kuin kaksikymmentä,

yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakun-
tien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon
vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin
vaalikautta varten.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Päätösvallan siirtäminen

Yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa
voidaan ohje- tai johtosäännöllä siirtää sään-
nössä mainituissa asioissa yhteiselle kirkko-
neuvostolle, sen jaostolle ja yhtymän johto-
kunnalle sekä yhteisen kirkkovaltuuston pää-
töksellä seurakuntaneuvostolle. Päätösvaltaa
ei kuitenkaan saa siirtää 9 luvun 1 §:n 2 mo-
mentissa mainituissa asioissa.

14 luku

Kirkko, seurakunnan kiinteistöt
ja rakennussuojelu

4 §

Muun kiinteistön luovuttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omai-

suuden vuokraamista koskeva päätös on alis-
tettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos
vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 1998.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen
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Kirkolliskokouksen päätös

N:o 1304

kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Annettu Turussa 7 päivänä marraskuuta 1996

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/93) 6 luvun 8 a §:n

1 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä toukokuuta 1995 annetussa kirkolliskokouksen
päätöksessä (114/96) seuraavasti:

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

A. Virkoja koskevat yhteiset määräykset

8 a §
Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tun-

nustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun
lain (1597/92) 2 §:ssä tarkoitetun tutkintoto-

distuksen tai sen kanssa vastaavaksi määritel-
lyn koulutuksesta annetun asiakirjan tuotta-
masta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään
taikka hakijalle määrättävästä kelpoisuusko-
keesta tai sopeutumisajasta päättää kirkkohal-
litus.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 1998.

Turussa 7 päivänä marraskuuta 1996

Kirkolliskokouksen puolesta

John Vikström
arkkipiispa

Kari Ventä
kirkolliskokouksen

sihteeri
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Kirkolliskokouksen päätös

N:o 1305

kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Annettu Turussa 16 päivänä toukokuuta 1997

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 6 luvun 16 §:n

2 momentti ja 16 luvun 2 §:n 2 momentti, sekä
muutetaan 6 luvun 39 §:n 2 momentti, 50 §, 52 §:n 2 ja 3 momentti, 15 luvun 8 §, 16 luvun

2 §:n 1 ja 3 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 23 luvun 6 § seuraavasti:

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

39 §
— — — — — — — — — — — — —

Kanttorin tehtävistä määrätään tarkemmin
kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hy-
väksymässä johtosäännössä.

50 §
Seurakunnat voivat perustaa yhteisen dia-

konian viran. Seurakunta voi perustaa tällaisen
viran myös yhdessä seurakuntayhtymän kans-
sa.

Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai
seurakuntaneuvoston anomuksesta enintään
viideksi vuodeksi kerrallaan vapauttaa seura-
kunnan täyttämästä diakonian virkaa.

52 §
— — — — — — — — — — — — —

Samaan hiippakuntaan kuuluvat seurakun-
nat voivat perustaa yhteisen kanttorinviran.
Seurakuntien lisäksi aloitteen yhteisen kant-
torinviran perustamisesta voi tehdä myös
tuomiokapituli.

Kustannusten jakoperusteet vahvistetaan
viran perustamisesta päätettäessä.

15 luku

Seurakunnan talous

8 §
Seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä tu-

lee olla varainhoitosääntö, joka sisältää
määräykset rahatoimesta, tilinpidosta, talous-
arviosta ja omaisuuden hoidosta sekä tilintar-
kastuksesta. Varainhoitosäännön hyväksyy
kirkkovaltuusto.

16 luku

Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto

2 §
Seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat

voivat järjestää kirkonkirjojen pitämisen ko-
konaan tai osaksi keskusrekisteriin. Keskus-
rekisterin perustamisesta päättää yhteinen
kirkkovaltuusto. Asiassa on pyydettävä seu-
rakuntaneuvostojen tai seurakuntien omien
kirkkovaltuustojen lausunnot.
— — — — — — — — — — — — —

Jos muut kuin seurakuntayhtymään kuu-
luvat seurakunnat haluavat järjestää kirkon-
kirjojen pitämisen yhteiseen keskusrekisteriin
1 momentin mukaisesti, seurakuntien kirkko-
valtuustojen on tehtävä siitä sopimus.
— — — — — — — — — — — — —
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5 §
Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto on

säilytettävä asianmukaisessa arkistohuoneessa
turvassa tulelta, kosteudelta ja muulta turmel-
tumiselta. Ennen kuin arkistohuoneen piirus-
tukset hyväksytään, niistä on pyydettävä kirk-
kohallituksen lausunto.
— — — — — — — — — — — — —

23 luku

Täydentäviä määräyksiä

6 §
Seurakunnan on erityisellä huolella hoidet-

tava seurakunnan arkistoon kuuluvia asiakir-
joja tai omistamiaan muinaisesineitä taikka
kirkkoon tai hautausmaahan liittyviä arvoesi-
neitä.

Edellä 1 momentissa mainittua irtaimistoa
ei saa ilman painavaa syytä muuttaen korjata,
siirtää perinteisiltä paikoiltaan tai poistaa.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 1998.

Turussa 16 päivänä toukokuuta 1997

Kirkolliskokouksen puolesta

John Vikström
arkkipiispa

Kari Ventä
kirkolliskokouksen

sihteeri
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Kirkolliskokouksen päätös

N:o 1306

kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Annettu Turussa 16 päivänä toukokuuta 1997

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkon vaalijärjestyksen (1056/93) 2 luvun

66 §:n 1 momentti, sekä
muutetaan 2 luvun 66 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 luku

Papinvaali ja seurakuntavaalit

66 §
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vaali-

vuoden toukokuussa kirkkolain 11 luvun 7 §:n
2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yh-

teisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen
jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien luvun
sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden
väkilukujen perusteella.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 1998.

Turussa 16 päivänä toukokuuta 1997

Kirkolliskokouksen puolesta

John Vikström
arkkipiispa

Kari Ventä
kirkolliskokouksen

sihteeri
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Kirkolliskokouksen päätös

N:o 1307

kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Annettu Turussa 7 päivänä marraskuuta 1997

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 6 luvun

56 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä marraskuuta 1995 annetulla
kirkolliskokouksen päätöksellä (1248/1996), seuraavasti:

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

C. Erityisvirat

56 §
Kirkkolain 6 luvun 15 §:ssä tarkoitettujen

kirkon erityistehtäviä varten perustettujen vir-

kojen kelpoisuusvaatimuksista ja viranhalti-
joiden tehtävistä määrätään kirkkohallituksen
antamissa johtosäännöissä. Tuomiokapitulin
virkojen johtosäännöt antaa kuitenkin tuomio-
kapituli.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä päätös on tullut voimaan 1 päivänä
joulukuuta 1997.

Turussa 7 päivänä marraskuuta 1997

Kirkolliskokouksen puolesta

John Vikström
arkkipiispa

Kari Ventä
kirkolliskokouksen

sihteeri
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Valtiovarainministeriön päätös

N:o 1308

verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä
verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Valtiovarainministeriö on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain
(1558/1995) 89 §:n 5 momentin ja tämän päätöksen 2 §:ssä mainittujen sopimusmääräysten
nojalla määrännyt:

1 §
Verohallitus ratkaisee 2 §:ssä tarkoitetuissa

sopimuksissa mainittuna toimivaltaisena vi-
ranomaisena sopimuksissa tarkoitetut asiat,
jotka koskevat:

1) tietojenvaihtoa ja muuta virka-apua;
2) keskinäiseen sopimusmenettelyyn kuu-

luvia yksittäistapauksia; ja
3) verotusmenettelystä annetun lain

(1558/1995) 89 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tuja, 2 §:ssä mainitun sopimuksen soveltami-
seen liittyviä hakemuksia, jos vapautettavak-
si pyydetty määrä on enintään 300 000
markkaa.

Valtiovarainministeriö ratkaisee kuitenkin
1 momentissa tarkoitetun asian, jos asia on
periaatteellisesti tärkeä.

2 §
Valtiovarainministeriön päätöksen perus-

teena olevat sopimusmääräykset:
1) Pohjoismaiden kanssa tehdyt sopimuk-

set:
Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuus-

veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi 23 päivänä syyskuuta 1996
tehdyn sopimuksen (SopS 26/1997) 3 artik-
lan 1 j 3) kohta ja 10 artiklan 7 kappale,

Pohjoismaiden välillä virka-avusta vero-
asioissa 7 päivänä joulukuuta 1989 tehdyn
sopimuksen (SopS 37/1991) 3 artiklan 1 b
4) kohta,

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja
Ruotsin välillä perintö- ja lahjaveroja koske-
van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
12 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuk-
sen (SopS 83/1992 ja 103/1993) 3 artiklan
1 e 2) kohta.

2) Muiden maiden kanssa tehdyt sopimuk-
set:

Suomen Tasavallan ja Alankomaiden ku-
ningaskunnan välillä tulo- ja varallisuusvero-
ja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28
päivänä joulukuuta 1995 tehdyn sopi-
muksen 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan
yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja va-
rallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen ve-
rotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 21 päivänä syyskuuta 1989 teh-
dyn sopimuksen (SopS 2/1991) 3 artiklan
1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Arabiemiraattien lii-
ton välillä tuloveroja koskevan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi 12 päivänä maaliskuuta
1996 tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 i
1 kohta,

Suomen tasavallan ja Argentiinan tasaval-
lan välillä tulo- ja varallisuusveroja koske-
van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
13 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn sopi-
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muksen (SopS 85/1996) 3 artiklan 1 g
1) kohta,

Suomen ja Australian välillä tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12
päivänä syyskuuta 1984 tehdyn sopimuksen
(SopS 26/1986) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen ja Barbadosin välillä tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi 15 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn
sopimuksen (SopS 79/1992) 3 artiklan 1 h
1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningas-
kunnan välillä tulo- ja varallisuusveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18
päivänä toukokuuta 1976 tehdyn sopimuksen
(SopS 66/1978) 3 artiklan 1 h ii) kohta,

Suomen tasavallan ja Brasilian liitto-
tasavallan välillä tuloveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja ve-
ron kiertämisen estämiseksi 2 päivänä huhti-
kuuta 1996 tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 i
2 kohta,

Suomen tasavallan ja Bulgarian kansanta-
savallan välillä tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivä-
nä huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen
(SopS 11/1986) 3 artiklan 1 d 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Etelä-Afrikan tasa-
vallan välillä tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi 26 päivänä touko-
kuuta 1995 tehdyn sopimuksen (SopS
78/1995 ja 4/1996) 3 artiklan 1 e 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Filippiinien Tasa-
vallan välillä tuloveroja koskevan kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi 13 päivänä lokakuu-
ta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 60/1981)
3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Helleenien Tasaval-
lan välillä tulo- ja varallisuusveroja koske-
van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
21 päivänä tammikuuta 1980 tehdyn sopi-
muksen (SopS 58/1981) 3 artiklan 1 i
1) kohta,

Suomen tasavallan ja Indonesian tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi 15 päivänä lokakuuta 1987
tehdyn sopimuksen (SopS 4/1989) 3 artiklan
1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Intian tasavallan vä-
lillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi 10 päi-

vänä kesäkuuta 1983 tehdyn sopimuksen
(SopS 59/1984) 3 artiklan 1 f 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Irlannin
hallituksen välillä tulo- ja myyntivoittovero-
ja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
27 päivänä maaliskuuta 1992 tehdyn sopi-
muksen (SopS 88/1993) 3 artiklan 1 j
1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ison-Bri-
tannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Ku-
ningaskunnan hallituksen välillä tulon ja
omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä
veron kiertämisen estämiseksi 17 päivänä
heinäkuuta 1969 tehdyn sopimuksen (SopS
2/1970) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen ja Italian välillä tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 12 päivänä kesäkuuta 1981 teh-
dyn sopimuksen (SopS 55/1983) 3 artiklan
1 i 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Japanin välillä tulo-
veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
29 päivänä helmikuuta 1972 tehdyn
sopimuksen (SopS 43/1972) 3 artiklan
1 i) kohta,

Suomen tasavallan ja Jugoslavian sosialis-
tisen liittotasavallan välillä tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi 8 päivänä toukokuuta
1986 tehdyn sopimuksen (SopS 60/1987),
jota sovelletaan toisaalta Suomen sekä toi-
saalta Kroatian ja Slovenian välisissä suh-
teissa, 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Kanadan välillä tuloveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28
päivänä toukokuuta 1990 tehdyn sopimuksen
(SopS 81/1992) 3 artiklan 1 j 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan
kansantasavallan hallituksen välillä tulovero-
ja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
12 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopi-
muksen (SopS 62/1987) 3 artiklan 1 i
1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Korean Tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi 8 päivänä helmikuuta 1979
tehdyn sopimuksen (SopS 75/1981) 3 artik-
lan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
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kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä
maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS
92/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä
huhtikuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS
94/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 1 päivänä maalis-
kuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS
18/1983) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Malesian hallituk-
sen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertä-
misen estämiseksi 28 päivänä maaliskuuta
1984 tehdyn sopimuksen (SopS 16/1986)
3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen ja Maltan välillä tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi 24 päivänä maaliskuuta
1975 tehdyn sopimuksen (SopS 69/1976)
3 artiklan 1 i i) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Maro-
kon Kuningaskunnan hallituksen välillä tulo-
ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 25 päivänä kesä-
kuuta 1973 tehdyn verosopimuksen (SopS
8/1980) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen tasavallan ja Pakistanin islamilai-
sen tasavallan välillä tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä
joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS
15/1996) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Portugalin hallituk-
sen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertai-
sen verotuksen estämiseksi 27 päivänä huh-
tikuuta 1970 tehdyn sopimuksen (SopS
27/1971) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan
tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi 26 päivänä lokakuuta
1977 tehdyn sopimuksen (SopS 26/1979) 3
artiklan 1 i) kohta,

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Ranskan
Tasavallan Hallituksen välillä tulon ja omai-
suuden kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi 11
päivänä syyskuuta 1970 tehdyn sopimuksen
(SopS 8/1972) 3 artiklan 1 f) kohta,

Suomen Tasavallan ja Romanian Sosialis-

tisen Tasavallan välillä tulo- ja varallisuus-
veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämi-
seksi 18 päivänä elokuuta 1977 tehdyn sopi-
muksen (SopS 68/1978) 3 artiklan 1 i
i) kohta,

Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasa-
vallan välillä tulo- ja varallisuusveroja sekä
eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 5 päivänä heinä-
kuuta 1979 tehdyn sopimuksen (SopS
18/1982) 3 artiklan 1 f i) kohta,

Suomen ja Sambian välillä tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen es-
tämiseksi 3 päivänä marraskuuta 1978 teh-
dyn sopimuksen (SopS 28/1985) 3 artiklan
1 i 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Singaporen Tasaval-
lan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi 23 päivänä lokakuuta
1981 tehdyn sopimuksen (SopS 48/1982)
3 artiklan 1 f 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialis-
tisten neuvostotasavaltojen liiton hallituksen
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 6 päivänä lokakuu-
ta 1987 tehdyn sopimuksen (SopS 28/1988),
jota sovelletaan Suomen ja Venäjän välisis-
sä suhteissa, 3 artiklan 1 d 2) kohta,

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sri Lan-
kan Demokraattisen Sosialistisen Tasavallan
hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18
päivänä toukokuuta 1982 tehdyn sopimuksen
(SopS 20/1984) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 16
päivänä joulukuuta 1991 tehdyn sopimuksen
(SopS 90/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Tansanian välillä tulo- ja varal-
lisuusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 12 päivänä toukokuuta 1976 teh-
dyn sopimuksen (SopS 70/1978) 3 artiklan 1
i ii)kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan
kuningaskunnan hallituksen välillä tulovero-
ja koskevan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
25 päivänä huhtikuuta 1985 tehdyn sopi-
muksen (SopS 28/1986) 3 artiklan 1 j
1) kohta,
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Suomen tasavallan ja Tšekin tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi sekä veron kiertä-
misen estämiseksi 2 päivänä joulukuuta
1994 tehdyn sopimuksen (SopS 80/1995 ja
5/1996) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja
Tšekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan
hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 31
päivänä tammikuuta 1975 tehdyn sopimuk-
sen (SopS 67/1976), jota sovelletaan Suo-
men ja Slovakian välisissä suhteissa, 3 ar-
tiklan 1 i i) kohta,

Suomen tasavallan ja Turkin tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 9 päivänä touko-
kuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS
61/1988) 3 artiklan 1 k 2) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ukrai-
nan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusve-
roja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämi-
seksi 14 päivänä lokakuuta 1994 tehdyn so-
pimuksen (SopS 82/1995 ja 6/1996) 3 artik-
lan 1 i 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Unkarin
Kansantasavallan hallituksen välillä tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen

verotuksen välttämiseksi 25 päivänä loka-
kuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS
51/1981) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Uuden Seelannin
hallituksen välillä tuloveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja ve-
ron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä maa-
liskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS
49/1984) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Viron tasavallan vä-
lillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja ve-
ron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä maa-
liskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS
96/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta.

3) Yleissopimukset:
Veroasioissa annettavasta keskinäisestä

virka-avusta 25 päivänä tammikuuta 1988
tehdyn yleissopimuksen (SopS 21/1995)
3 artiklan 1 d) kohta.

3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 1998.
Päätöksellä kumotaan verohallituksen mää-

räämisestä toimivaltaisena viranomaisena
ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa
kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja
asioita 30 joulukuuta 1996 annettu valtiova-
rainministeriön päätös (1307/1996).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Ministeri Jouko Skinnari

Nuorempi finanssisihteeri Anders Colliander
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Valtiovarainministeriön päätös

N:o 1309

vuoden 1998 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Valtiovarainministeriö on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1532/1992)
83 §:n nojalla opetusministeriön esityksestä päättänyt:

1 §
Tässä päätöksessä mainitut kilpailut ovat

sellaisia tuloverolain 83 §:ssä tarkoitettuja
taiteen alalla vuonna 1998 järjestettäviä tai-
teellisesti merkittäviä valtakunnallisia tai
kansainvälisiä kilpailuja, joista saatuja pal-
kintoja ei katsota veronalaiseksi tuloiksi.

2 §

Elokuvataide

Oulun elokuvakeskuksen järjestämä Oulun
kansainvälinen lastenelokuvien festivaalien
elokuvakilpailu;

Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä
Tampereen elokuvajuhlien Risto Jarva -kil-
pailu;

Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä
kansainvälinen kilpailu;

Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä
kotimainen alle 30-minuuttisten lyhyteloku-
vien kilpailu;

Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä
kotimainen yli 30-minuuttisten fiktiivisten
elokuvien kilpailu.

3 §

Kirjallisuus

Svenska Folkskolans Vännerin järjestämä
Arvid Mörne -kilpailu;

Suomen Nuorison liitto r.y:n järjestämä
J.H. Erkon rahaston novellikilpailu;

Gummerus Kustannus Oy:n, Nuoren Voi-
man Liitto r.y:n ja Rank Xerox Oy:n järjes-
tämä novellikilpailu;

Nuoren Voiman Liitto r.y:n järjestämä
Nuoren Voiman Liiton runokilpailu;

Tampereen Science Fiction Seura r.y:n
järjestämä Tieteis- ja fantasianovellien kirjoi-
tuskilpailu.

4 §

Kuvataide

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n järjestämä
vuosimitalikilpailu 1998;

Kemira Oy:n järjestämä kuvataidekilpailu.

5 §

Näyttömötaide

Kotkan Kaupunginteatterin järjestämä 90-
vuotisjuhlavuoden näytelmäkirjoituskilpailu;

Suomen Lausujain Liitto ry:n, Kajaanin
Runoviikko Sana ja Sävel sekä professori
Veikko Sinisalon stipendirahaston järjestämä
Veikko Sinisalo -kilpailu nuorille lausujille.

Pohjoismaisen teatteriunionin ja Teatterin
tiedotuskeskuksen järjestämä Pohjoismainen
näytelmäkirjoituskilpailu.
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6 §

Ympäristötaide

Siilinjärven kunnan, Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymän, Savon Liiton,
Suomen Arkkitehtiliitto r.y:n, Suomen Kun-
taliiton, ympäristöministeriön sekä kauppa-
ja teollisuusministeriön yrityspalveluiden jär-
jestämä Harjamäen sairaala-alueen suunnit-
telukilpailu;

Ympäristötaiteen säätiön järjestämä Ympä-
ristötaidekilpailu Saapuminen Helsinkiin;

Valtion kiinteistölaitoksen järjestämä Ou-
lun yliopiston arkkitehtiosaston lisäraken-
nusta koskeva suunnittelukilpailu;

Seinäjoen kaupungin järjestämä Seinäjoen
kirjaston lisärakennusta koskeva kansainväli-
nen arkkitehtiopiskelijoille suunnattu ideakil-
pailu;

Jyväskylän kaupungin järjestämä Jyväsky-
län musiikki- ja taidekeskuksen arkkitehtuu-
rikilpailu.

7 §

Säveltaide

Sata-Häme Soi r.y:n ja Suomen Harmonik-
kainstituutin kannatusyhdistys r.y:n järjestä-
mä Harmonikkamusiikin sävellyskilpailu;

Sibelius-Akatemian järjestämä Helmi Vesa
-kilpailu;

MTV Oy:n, Sata-Häme Soi r.y:n ja Suo-
men Harmoniikkaliitto r.y:n järjestämä Ho-
peinen Harmonikka — Lasten harmonikansoi-
ton Suomen mestaruuskilpailu;

Kangasniemen Musiikinystävät r.y:n jär-
jestämä Kangasniemen laulukilpailu;

MTV Oy:n järjestämä Karuselli-lasten lau-
lujen sävellyskilpailu;

Kotkan Meripäivät Oy:n järjestämä Kotkan
Merimieslaulufestivaalit;

MTV Oy:n, Sata-Häme Soi r.y:n ja Suo-
men Harmonikkaliitto r.y:n järjestämä Kul-
tainen Harmonikka — Viihdeharmonikan
Suomen mestaruuskilpailu;

Suomen Jazzliitto r.y:n ja Jazzrytmit-leh-
den järjestämä Lady Summertime -laulukil-
pailu;

Kangasniemen Musiikinystävät r.y:n ja
Pieksämäen Kulttuurikeskus Poleenin järjes-
tämä Liedpianistikilpailu;

Sepän Soitto r.y:n järjestämät Peliman-
niyhtyeiden Suomen mestaruuskilpailut;

Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan

sekä Tornion Harmonikkakerhon ja Haapa-
rannan Harmonikkakerhon järjestämä Poh-
joiskalotin avoin viihdeharmonikkamesta-
ruuskilpailu;

Nordisk Gitarrfestival r.f:n järjestämä Poh-
joismaiden Kitarafestivaalien Kansainväliset
Kitarakilpailut;

Miehikkälän Pelimannipäivät r.y:n järjestä-
mä sävellys-, sanoitus- ja esityskilpailu;

Rock-SM -toimikunnan järjestämä Rockin
Suomen mestaruuskilpailut;

Sata-Häme Soi r.y:n ja Suomen Harmonik-
kainstituutin kannatusyhdistys r.y:n järjestä-
mä Suomen Pelimannimestaruuskilpailut 1-,
2- ja 5-rivisille harmonikoille;

MTV Oy:n järjestämä Syksyn Sävel -kil-
pailu;

MTV Oy:n, Auraviihde Oy:n sekä Tango-
ja Viihdemusiikin Edistämisyhdistys ry:n
järjestämä Kiitorata-kilpailu;

MTV Oy:n järjestämä Tangonsävellyskil-
pailu;

Kansaintaiteenkeskuksen järjestämä Kaus-
tisen kansainvälinen kansanmusiikkiyhtye-
kilpailu 1998;

Nokian kaupungin järjestämä Tapsan Tah-
dit -laulelmakilpailu;

Rytmi-instituutin, Selmu r.y:n ja Vilkuna-
seuran järjestämä Valtakunnallinen Rockly-
riikkakilpailu;

Haminan Teatterin järjestämä Veikko Lavi
-laulukilpailu;

Lieksan Vaskiviikon kannatus ry:n järjes-
tämä pohjoismainen pasuunakilpailu;

Kuhmon Musiikkiyhdistys ry:n järjestämä
Kuhmon Kansainvälinen duokilpailu;

Tango- ja Viihdemusiikin Edistämisyhdis-
tys ry:n järjestämä tangolaulukilpailu sekä
uusien tangojen sävellys- ja sanoituskilpailu;

Arkiviisut ry:n järjestämä Arkiviisut-kup-
lettikilpailu;

Suomen Kitaraseurat, Tampere-talo Oy:n
ja Tampereen kaupungin järjestämä Kan-
sainvälinen Leo Brouwer -kilpailu kitaristeil-
le;

Suomen Muusikkojen Liitto ry:n järjestä-
mä Pohjoismainen Jazz-yhtyekilpailun Suo-
men karsintakilpailu;

Mikkelin Musiikin Ystävät yhteistyössä
Mikkelin kulttuuritoimen kanssa järjestämä
Pohjoismainen Käyrätorvi-kilpailu;

Turun Soitannollinen Seura ry:n järjestämä
Turun VIII valtakunnallinen sellokilpailu;

Hämeenlinnan Elävän Musiikin Yhdistys
ry:n, Vantaan Elävän Musiikin yhdistys ry:n,
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Kokkolan Elävän Musiikin yhdistys ry:n,
Seinäjoen Elävän Musiikin yhdistys ry:n, Jy-
väskylän Elävän Musiikin yhdistys ry:n ja
Haukiputaan Muusikot ry:n ja Haukiputaan
Musiikkipajan järjestämä Valtakunnallinen
rockbändikilpailu rock 98;

Musiikkiopisto Juvenalian järjestämä VI
valtakunnalliset kamarimusiikkikilpailut;

Johan Willgren -seura ry:n järjestämä Jo-
han Willgren -kilpailu torviseitsikoille.

8 §

Taideteollisuus

Grafia r.y:n järjestämä Vuoden Graafikko
-kilpailu;

Suomen taideteollisuusyhdistys r.y:n/ De-
sign Forum Finland ja Yrittäjäin Fennian
järjestämä Pro Finnish Design -kilpailu;

Kultasepänkoulutuksen 60-vuotisjuhlatoi-
mikunnan ja Lahden ammattikorkeakoulun
Muotoiluinstituutin järjestämä Uusi Koru
-kilpailu nuorille suunnittelijoille;

Valtion kiinteistölaitoksen ja Sisustusark-
kitehdit SIO:n järjestämä Sisustus- ja kalus-
tussuunnittelukilpailu.

9 §

Tanssitaide

Oulun läänin Tanssialan Tuki r.y:n järjes-
tämä Arktiset Askeleet, valtakunnallinen
koreografia -katselmus;

Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Tanssi-
teatterin järjestämä valtakunnallinen koreo-
grafiakilpailu;

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n järjes-
tämä kansainvälinen Pispalan Sottiisin 1998
koreografia-kilpailu;

Suomen Tanssitaiteilijain Liitto ry:n jär-
jestämä kansainvälinen Rencontres Chore-
grapfigues Internationales de Seine-Saint-De-

nis 1998 koreografiakatselmuksen Suo-
men osakarsinta.

10 §

Valokuvataide

Fuji Finland Oy:n järjestämä Fujifilm Euro
Press Photo Awards -kilpailu;

Suomen Journalistiliitto r.y:n järjestämä
Journalistiliiton valokuvaajakilpailu;

Kameraseura r.y:n järjestämä Kameraleh-
den Omat kuvat -kilpailu;

Kameraseura r.y:n järjestämä Kameraleh-
den suurkilpailu 1998;

Kameraseura r.y:n järjestämä Kymmenen
kärjessä — kansainvälisesti menestyneimmät
kuvaajat -kilpailu;

Kameraseura r.y:n järjestämä Mustavalko-
Mestari -kilpailu;

Kameraseura r.y:n järjestämä Kameraleh-
den Suomalainen työ -valokuvauskilpailu;

Suomen Lehtikuvaajat r.y:n järjestämä
Vuoden lehtikuvat 1998 -kilpailu;

Suomen Luonnonvalokuvaajat r.y:n järjes-
tämä Vuoden luontokuva 1998 -kilpailu;

Eastman Kodak Companyn järjestämä Ko-
dak European Gold Award -kilpailu;

Lahden valokuvataide ry:n järjestämä Lah-
den VIII AV-Biennale Grand Prix;

Oy Hartwall Ab / Suomen Luonnonvalo-
kuvaajat ry:n järjestämä Kultainen Lappi
1997;

Toimihenkilöjärjestöjen Sivitysliitto ry:n
järjestämä Toimen kuvat -kilpailu.

11 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1998. Päätöstä sovelletaan vuodelta
1998 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1997

Ministeri Jouko Skinnari

Neuvotteleva virkamies Erkki Laanterä
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Verohallituksen päätös

N:o 1310

veroilmoituksesta annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1997

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 8 §:n
1 momentin, 10 §:n 2 ja 3 momentin, 13 §:n 3 ja 4 momentin sekä 17 §:n 2 ja 3 momentin
nojalla

kumonnut veroilmoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun Verohallituksen päätöksen
(VHp 1117/96) 8 §:n 18 kohdan ja

muuttanut mainitun päätöksen 2 §:ä edeltävän väliotsikon sekä 2 §:n, 3, 6 ja 7 §:n, 8 §:n 1
momentin 7 ja 23 kohdan, 12 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 13 §:n seuraavasti:

Verovirasto, jolle veroilmoitus annetaan

2 §

Veroilmoituspaikka

Yleisesti verovelvollisen veroilmoitus sekä
asuntoyhteisön muu ilmoitus annetaan tai
lähetetään postitse siihen verovirastoon, joka
on palautuskuoreen merkitty tai muuhun ve-
rovirastoon. Mainittu verovirasto toimittaa
ilmoituksen tarvittaessa edelleen verotusme-
nettelystä annetun lain 6 §:ssä tarkoitetulle
verotuksen toimittamiseen toimivaltaiselle ve-
rovirastolle.

Suomeen muuttaneen henkilön veroilmoitus
toimitetaan tarvittaessa edelleen sille verovi-
rastolle, jonka alueelle verovelvollinen on
Suomeen muutettuaan ensiksi asettunut. Yh-
teisön veroilmoitus Ahvenanmaalla ansaitusta
tulosta toimitetaan tarvittaessa edelleen Lou-
nais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan ve-
rotoimistolle.

3 §

Rajoitetusti verovelvollisen veroilmoitus-
paikka

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava tai

postitettava veroilmoitus Uudenmaan verovi-
rastolle.

Jos rajoitetusti verovelvollisella ei ole muita
tuloja, veroilmoitus on annettava tai postitet-
tava suoraan sille verovirastolle,

1) jonka alueella elinkeinotoimintaa on
harjoitettu kiinteästä toimipaikasta;

2) jonka alueella rajoitetusti verovelvolli-
sen omistama kiinteistö sijaitsee;

3) jonka alueella on sellaisen yhteisön
kotipaikka, jonka osakkeiden tai osuuksien
omistamisen nojalla rajoitetusti verovelvolli-
nen on hallinnut kiinteistöä tai sen osaa;

4) Lounais-Suomen veroviraston Ahvenan-
maan verotoimistolle, jos rajoitetusti verovel-
vollisella on tuloja Ahvenanmaalta.

Rajoitetusti verovelvollinen voi jättää ve-
roilmoituksensa myös Suomen ulkomailla si-
jaitsevaan lähetystöön, jonka on viipymättä
lähetettävä se Uudenmaan verovirastolle.

6 §

Postitse saapuneen veroilmoituksen
antamisaika

Postitse saapunut veroilmoitus katsotaan
oikeaan aikaan annetuksi, jos veroilmoituksen
sisältävä postilähetys on 4 §:ssä määrätyssä
ajassa jätetty postiin verovirastolle osoitettuna.
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7 §

Veroilmoituksen täydentäminen

Tiedot ja selvitykset, joita ei voida liittää
veroilmoitukseen sitä annettaessa, on toimi-
tettava verovirastolle viipymättä.

8 §

Ilmoittamatta jätettävät tulot

Veroilmoitukseen ei merkitä jäljempänä
tässä pykälässä lueteltuja Suomesta saatuja
tuloja, jollei tulo ole maatalouden tai muun
elinkeinotoiminnan tuloa:
— — — — — — — — — — — — —

7) lapsen kotihoidon tuki ja osittainen
hoitoraha,
— — — — — — — — — — — — —

23) suomalaiselta työnantajalta saatu niin
sanotun 6-kuukauden säännön mukainen tulo,
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettu
asuntoyhteisö

Asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö,

asunto-osuuskunta tai muu yhteisö, jonka
osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn
huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa
rakennuksessa ei ole muutoin kuin vaaditta-
essa velvollinen antamaan veroilmoitusta
muulta kuin ensimmäiseltä verovuodelta, jos
— — — — — — — — — — — — —

3) asuntoyhteisön verotettava tulo on vah-
vistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen
alle 150 markkaa.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Veroehdotusmenettelyyn osallistuvat

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä, joka on
saanut verovirastolta ilmoituksen, että kuuluu
veroehdotusmenettelyn piiriin, ei ole velvol-
linen antamaan veroilmoitusta 4 §:ssä tarkoi-
tettuna aikana.

Korjattu veroehdotus palautetaan sen lähet-
täneeseen verovirastoon viimeistään kesäkuun
17 päivänä.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1998. Päätöstä sovelletaan ensim-
mäisen kerran vuodelta 1997 toimitettavaa
verotusta varten annettaviin ilmoituksiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1997

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja Marja-Liisa Lindström
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