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L a k i

N:o 1106

Sambian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2005

Suomen tasavallan ja Sambian tasavallan
välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaami-
sesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa
sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki
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L a k i

N:o 1107

liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan liiketoimintakiellosta 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain (1059/1985) 4 §:n

1 momentti ja 21 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1220/1997, ja
lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa ja laissa 182/2002, uusi

3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 21 a §:ään, sellaisena
kuin se on mainitussa laissa 1220/1997, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 21 b § seuraavasti:

4 §

Liiketoimintakiellon sisältö

Liiketoimintakieltoon määrätty ei saa:
1) itse tai toista välikätenä käyttäen har-

joittaa sellaista liiketoimintaa, josta kirjanpi-
tolaissa on säädetty kirjanpitovelvollisuus;

2) olla avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai
kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiö-
miehenä taikka eurooppalaisen taloudellisen
etuyhtymän henkilöjäsenenä;

3) olla yhteisön tai säätiön hallituksen
jäsenenä, varajäsenenä, toimitusjohtajana
taikka muussa niihin rinnastettavassa ase-
massa yhteisössä tai säätiössä;

4) itse tai toista välikätenä käyttäen tosi-
asiallisesti johtaa yhteisön tai säätiön taikka
ulkomaisen sivuliikkeen toimintaa tai hoitaa
sen hallintoa;

5) itse tai toista välikätenä käyttäen tehdä
osakeyhtiön perustamissopimusta tai olla
osuuskunnan perustajana;

6) hankkia itse taikka toista välikätenä
käyttäen omistukseen tai sopimukseen perus-
tuvaa määräysvaltaa liiketoimintaa harjoitta-
vassa yhteisössä; taikka

7) harjoittaa Suomessa liiketoimintaa ul-
komaille perustettua yhteisöä välikätenä käyt-
täen tai tosiasiallisesti johtaa sellaisen ulko-

maille perustetun yhteisön toimintaa, joka
harjoittaa liiketoimintaa Suomessa muuten
kuin vähäisessä määrin eikä hankkia määrä-
ysvaltaa sellaisessa yhteisössä.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Rekisteri

Oikeusrekisterikeskus pitää yleiseen käyt-
töön tarkoitettua rekisteriä liiketoimintakiel-
lon julkisuuden toteuttamiseksi sekä kiellon
noudattamiseksi ja valvomiseksi. Rekisteriin
merkitään liiketoimintakieltoon tai väliaikai-
seen liiketoimintakieltoon määrätyn henkilön
nimi, henkilötunnus ja kotikunta sekä muut
rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeel-
liset tiedot kiellon sisällöstä, kestosta ja
muusta voimassaolosta tuomioistuimen rat-
kaisustaan antaman ilmoituksen perusteella.
Tuomioistuimen ilmoituksesta säädetään val-
tioneuvoston asetuksella.

Sen estämättä, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
16 §:n 3 momentissa säädetään, jokaisella on
oikeus saada tietoja rekisteriin voimassa
olevista liiketoimintakielloista tehdyistä mer-
kinnöistä myös kopiona ja tulosteena. Oi-
keusrekisterikeskus voi luovuttaa tietoja tek-
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nisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin
sähköisesti tuomioistuimelle ja muulle viran-
omaiselle, joka tarvitsee tietoja laissa sääde-
tyn tehtävänsä hoitamiseksi, luottotietotoi-
mintaa harjoittavalle yhteisölle sekä luotto- ja
rahoituslaitoksille ja muulle yhteisölle, joka
toiminnassaan jatkuvasti tarvitsee tietoja so-
pimusosapuolen luotettavuuden arvioimiseksi
tai muuta tähän verrattavaa hyväksyttävää
tarkoitusta varten. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista on luovutuksensaajan an-
nettava rekisterinpitäjälle selvitys tietojen
suojaamisesta.

Tiedot 2 momentissa tarkoitetuille viran-
omaisille toimitetaan maksutta.
— — — — — — — — — — — — —

21 a §

Kiellon noudattamisen valvonta

— — — — — — — — — — — — —
Vero-, tulli-, ulosotto- ja palkkaturvaviran-

omaisen, konkurssiasiamiehen, julkisista va-
roista avustuksia ja etuuksia myöntävän vi-
ranomaisen sekä elinkeinotoimintaan liittyviä
lupa- ja valvontatehtäviä hoitavan viranomai-

sen on huolehdittava siitä, että sen toimin-
nassa kiinnitetään huomiota liiketoimintakiel-
lon noudattamisen toteutumiseen.

21 b §

Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävät

Patentti- ja rekisterihallituksen on huoleh-
dittava siitä, ettei liiketoimintakieltoon mää-
rättyä henkilöä kiellon voimassa ollessa mer-
kitä kaupparekisteriin eikä säätiörekisteriin
sellaiseen tehtävään, jossa kieltoon määrätty
ei 4 §:n mukaan saa olla. Jos kieltoon
määrätty henkilö on rekisterin mukaan tällai-
sessa tehtävässä kiellon alkaessa, rekisteriin
on merkittävä tieto kiellosta ja sen kestosta.
Merkintä on poistettava kiellon päätyttyä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007.

Jos liiketoimintakielto määrätään sellaisen
3 §:ssä tarkoitetun laiminlyönnin tai rikoksen
perusteella, joka on tapahtunut ennen tämän
lain voimaantuloa, kiellon sisällöstä on voi-
massa myös, mitä 4 §:n 5 ja 7 kohdassa
säädetään.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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L a k i

N:o 1108

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 30 päivänä joulukuuta 1999

annetun lain (1346/1999) 18 §:n 1 momentti seuraavasti:

18 §

Verohallinnon oikeus tietojen oma-aloittei-
seen antamiseen

Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden
estämättä antaa omasta aloitteestaan verotus-
tietoja verovelvollista koskevine tunnistetie-
toineen:

1) rikoslain (39/1889) 29 luvun 9 §:n
2 momentissa tarkoitetulle valtion tai kunnan
viranomaiselle, muulle julkisyhteisölle taikka
muulle yhteisölle tai säätiölle, jos on syytä
epäillä jonkun syyllistyneen rikoslain 29
luvun 5—8 §:ssä tarkoitettuun rikolliseen
tekoon, jonka selvittämiseksi tietojen antami-
nen saattaa olla tarpeen;

2) valtion tai kunnan viranomaiselle tai
julkisia tehtäviä hoitaville yhteisöille niiden
laissa tai asetuksessa säädettyyn tehtävään
liittyvän valvontavelvollisuuden täyttämi-
seksi, jos on syytä epäillä, että on tehty rikos,
josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän
kuin kuusi kuukautta vankeutta ja jonka

selvittämiseksi tietojen antaminen saattaa olla
tarpeen;

3) lakisääteisen eläke- tai tapaturmaturvan
toimeenpanosta huolehtivalle viranomaiselle,
eläke- tai tapaturmavakuutuslaitokselle tai
vastaavalle yhteisölle tai säätiölle niiden
laissa tai asetuksessa säädettyyn tehtävään
liittyvän valvontavelvollisuuden täyttämi-
seksi, jos on syytä epäillä, että laissa tai
asetuksessa maksuvelvolliseksi säädetty työn-
antaja tai muu maksuvelvollinen ei ole
täyttänyt lakiin tai asetukseen perustuvaa
maksuvelvollisuuttaan;

4) poliisille verovalvonnassa havaituista
liiketoimintakieltoon määrättyyn liittyvistä
seikoista, joilla saattaa olla merkitystä liike-
toimintakiellon noudattamisen valvonnan
kannalta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1109

liiketoimintakieltorekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
kumotaan liiketoimintakieltorekisteristä 13 päivänä helmikuuta 1998 annetun asetuksen

(121/1998) 6 § sekä
muutetaan 1 §, 2 §:n 2 momentti ja 4 § seuraavasti:

1 §
Sen lisäksi mitä liiketoimintakiellosta an-

netun lain (1059/1985) 21 §:n 1 momentissa
säädetään, liiketoimintakieltorekisteriin on
tuomioistuimen ilmoituksen perusteella mer-
kittävä 2—5 §:ssä tarkoitetut tiedot.

2 §
— — — — — — — — — — — — —

Ilmoituksessa on mainittava:
1) ratkaisun antanut tuomioistuin, ratkaisun

antamispäivä sekä ratkaisun muut tarpeelliset
tunnistetiedot;

2) liiketoimintakiellosta annetun lain
21 §:n 1 momentissa mainitut seikat mukaan
lukien tuomioistuimen mainitun lain 4 §:n
3 momentin nojalla määräämä poikkeus lii-
ketoimintakiellon sisällöstä.

4 §
Rekisteriin on merkittävä myös tieto väli-

aikaisen liiketoimintakiellon raukeamisesta
liiketoimintakiellosta annetun lain 11 §:n
2 momentin nojalla.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki

3045



Valtioneuvoston asetus

N:o 1110

käräjäoikeuksien tuomiopiireistä

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään
28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun käräjäoikeuslain (581/1993) 21 §:n 1 momentin 4 kohdan
nojalla, sellaisena kuin se on laissa 629/2005:

1 §
Käräjäoikeuslain (581/1993) 21 §:n 1 mo-

mentin 4 kohdan mukaisiin käräjäoikeuksien
tuomiopiireihin kuuluu yksi tai useampi kunta
siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Kunnat kuuluvat käräjäoikeuksien tuomio-

piireihin seuraavasti:

Ahvenanmaan käräjäoikeus: Brändö, Eckerö,
Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala,
Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland,
Maarianhamina, Saltvik, Sottunga, Sund ja
Vårdö;

Espoon käräjäoikeus: Espoo ja Kauniainen;

Forssa-Loimaan käräjäoikeus: Alastaro,
Aura, Forssa, Humppila, Jokioinen, Koski Tl,
Loimaa, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä,
Tammela, Tarvasjoki, Yläne ja Ypäjä;

Heinolan käräjäoikeus: Hartola, Heinola,
Mäntyharju, Pertunmaa ja Sysmä;

Helsingin käräjäoikeus: Helsinki;

Hyvinkään käräjäoikeus: Hyvinkää ja Nurmi-
järvi;

Hämeenlinnan käräjäoikeus: Hattula, Hauho,
Hämeenlinna, Kalvola, Lammi, Pälkäne,
Renko ja Tuulos;

Iisalmen käräjäoikeus: Iisalmi, Keitele, Kiu-
ruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Var-
paisjärvi ja Vieremä;

Ikaalisten käräjäoikeus: Honkajoki, Hämeen-
kyrö, Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Kar-
via, Kihniö ja Parkano;

Imatran käräjäoikeus: Imatra, Parikkala,
Rautjärvi ja Ruokolahti;

Joensuun käräjäoikeus: Eno, Ilomantsi, Joen-
suu, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Liperi,
Outokumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkkylä
ja Tohmajärvi;

Jyväskylän käräjäoikeus: Joutsa, Jyväskylä,
Jyväskylän maalaiskunta, Keuruu, Laukaa,
Leivonmäki, Luhanka, Multia, Petäjävesi,
Toivakka ja Uurainen;

Jämsän käräjäoikeus: Jämsä, Jämsänkoski,
Korpilahti, Kuhmoinen ja Muurame;

Kajaanin käräjäoikeus: Hyrynsalmi, Kajaani,
Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi ja
Sotkamo;

Kauhajoen käräjäoikeus: Isojoki, Jurva, Ka-
rijoki, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva;

Kauhavan käräjäoikeus: Alahärmä, Alajärvi,
Evijärvi, Kauhava, Kortesjärvi, Lappajärvi,
Lapua, Vimpeli ja Ylihärmä;

Kemijärven käräjäoikeus: Kemijärvi, Pelko-
senniemi, Salla ja Savukoski;

Kemi-Tornion käräjäoikeus: Kemi, Kemin-
maa, Kolari, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja
Ylitornio;
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Kokkolan käräjäoikeus: Halsua, Himanka,
Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kälviä, Lesti-
järvi, Lohtaja, Perho, Toholampi, Ullava ja
Veteli;

Kotkan käräjäoikeus: Hamina, Kotka, Mie-
hikkälä ja Virolahti;

Kouvolan käräjäoikeus: Anjalankoski, Eli-
mäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja
Valkeala;

Kuopion käräjäoikeus: Juankoski, Kaavi,
Karttula, Kuopio, Maaninka, Nilsiä, Rauta-
lampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki,
Tervo, Tuusniemi ja Vesanto;

Kuusamon käräjäoikeus: Kuusamo, Suomus-
salmi ja Taivalkoski;

Lahden käräjäoikeus: Artjärvi, Asikkala,
Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nas-
tola, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila;

Lapin käräjäoikeus: Enontekiö, Inari, Kittilä,
Muonio, Sodankylä ja Utsjoki;

Lappeenrannan käräjäoikeus: Joutseno, Lap-
peenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Suo-
menniemi, Taipalsaari ja Ylämaa;

Lohjan käräjäoikeus: Karjalohja, Karkkila,
Lohja, Nummi-Pusula, Sammatti ja Vihti;

Loviisan käräjäoikeus: Lapinjärvi, Liljendal,
Loviisa, Pernaja, Pyhtää ja Ruotsinpyhtää;

Mikkelin käräjäoikeus: Hirvensalmi, Joroi-
nen, Juva, Mikkeli, Puumala, Rantasalmi,
Ristiina ja Sulkava;

Mustasaaren käräjäoikeus: Kaskinen, Kors-
näs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Luoto,
Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Oravainen,
Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy ja
Vöyri-Maksamaa;

Nurmeksen käräjäoikeus: Juuka, Lieksa, Nur-
mes ja Valtimo;

Oulun käräjäoikeus: Hailuoto, Haukipudas,
Ii, Kempele, Kestilä, Kiiminki, Liminka,

Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo, Piippola,
Pudasjärvi, Pulkkila, Pyhäntä, Rantsila, Tyr-
nävä, Utajärvi, Vaala, Yli-Ii ja Ylikiiminki;

Paraisten käräjäoikeus: Dragsfjärd, Houts-
kari, Iniö, Kemiö, Korppoo, Nauvo, Parainen
ja Västanfjärd;

Pieksämäen käräjäoikeus: Hankasalmi, Kan-
gasniemi ja Pieksämäki;

Porin käräjäoikeus: Harjavalta, Huittinen,
Kiikoinen, Kokemäki, Köyliö, Lavia, Luvia,
Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, Po-
markku, Pori, Siikainen, Säkylä, Ulvila ja
Vampula;

Porvoon käräjäoikeus: Askola, Myrskylä,
Pornainen, Porvoo ja Sipoo;

Raahen käräjäoikeus: Kalajoki, Merijärvi,
Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki ja Vihanti;

Raaseporin käräjäoikeus: Hanko, Inkoo, Kar-
jaa, Kirkkonummi, Pohja, Siuntio ja Tammi-
saari;

Rauman käräjäoikeus: Eura, Eurajoki, Kiu-
kainen, Lappi ja Rauma;

Riihimäen käräjäoikeus: Hausjärvi, Janak-
kala, Loppi ja Riihimäki;

Rovaniemen käräjäoikeus: Posio, Ranua ja
Rovaniemi;

Salon käräjäoikeus: Halikko, Kiikala, Kisko,
Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Salo,
Somero, Suomusjärvi ja Särkisalo;

Savonlinnan käräjäoikeus: Enonkoski, Hei-
nävesi, Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna ja
Savonranta;

Seinäjoen käräjäoikeus: Alavus, Ilmajoki,
Jalasjärvi, Kuortane, Lehtimäki, Nurmo, Sei-
näjoki, Soini, Töysä, Ylistaro ja Ähtäri;

Tampereen käräjäoikeus: Juupajoki, Kangas-
ala, Kuhmalahti, Kuru, Lempäälä, Mouhi-
järvi, Mänttä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pun-
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kalaidun, Ruovesi, Tampere, Vammala, Ve-
silahti, Vilppula, Virrat, Ylöjärvi ja Äetsä;

Toijalan käräjäoikeus: Akaa, Kylmäkoski,
Urjala ja Valkeakoski;

Turun käräjäoikeus: Askainen, Kaarina,
Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Naantali,
Nousiainen, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko,
Rymättylä, Sauvo, Turku, Vahto ja Velkua;

Tuusulan käräjäoikeus: Järvenpää, Kerava,
Mäntsälä ja Tuusula;

Vaasan käräjäoikeus: Isokyrö, Laihia, Vaasa
ja Vähäkyrö;

Vakka-Suomen käräjäoikeus: Kustavi, Laitila,
Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikau-
punki ja Vehmaa;

Vantaan käräjäoikeus: Vantaa;

Varkauden käräjäoikeus: Leppävirta ja Var-
kaus;

Ylivieskan käräjäoikeus: Alavieska, Haapa-
järvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Oulai-
nen, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska;

Äänekosken käräjäoikeus: Kannonkoski,
Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi,

Kyyjärvi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi,
Viitasaari ja Äänekoski.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

huhtikuuta 2007.
Tällä asetuksella kumotaan:
1) valtioneuvoston päätös käräjäoikeuksien

tuomiopiireistä (1623/1991) siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen;

2) valtioneuvoston päätös 1171/2001;
3) valtioneuvoston päätös eräistä tuomio-

piirijärjestelyistä 845/2002;
4) valtioneuvoston päätös eräistä tuomio-

piirijärjestelyistä 556/2003;
5) valtioneuvoston päätös eräistä tuomio-

piirijärjestelyistä 632/2005; sekä
6) valtioneuvoston asetus eräistä tuomio-

piirijärjestelyistä 147/2006.
Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa sää-

detään, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki,
Köyliö, Punkalaidun, Säkylä ja Vampula
kuuluvat Kokemäen käräjäoikeuden tuomio-
piiriin sekä Artjärvi, Askola, Mäntsälä, Ori-
mattila ja Pukkila Orimattilan käräjäoikeuden
tuomiopiiriin 30 päivään syyskuuta 2007
saakka.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos
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Oikeusministeriön asetus

N:o 1111

käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun
käräjäoikeuslain (581/1993) 18 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 629/2005:

1 §
Käräjäoikeuksien kansliat ja istuntopaikat sijaitsevat seuraavasti:

Käräjäoikeus Kanslia
(s=sivukanslia)

Istuntopaikka

Ahvenanmaa Maarianhamina Maarianhamina

Espoo Espoo Espoo

Forssa-Loimaa Forssa Forssa
Loimaa (s) Loimaa

Heinola Heinola Heinola
Mäntyharju

Helsinki Helsinki Helsinki

Hyvinkää Hyvinkää Hyvinkää

Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna
Pälkäne

Iisalmi Iisalmi Iisalmi

Ikaalinen Ikaalinen Ikaalinen
Kankaanpää

Imatra Imatra Imatra
Parikkala

Joensuu Joensuu Joensuu
Ilomantsi
Kitee
Outokumpu
Tohmajärvi

Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä

Jämsä Jämsä Jämsä
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Kajaani Kajaani Kajaani
Kuhmo

Kauhajoki Kauhajoki Kauhajoki
Kurikka

Kauhava Kauhava Kauhava
Alajärvi
Lapua

Kemijärvi Kemijärvi Kemijärvi

Kemi-Tornio Kemi Kemi
Tornio (s) Tornio

Ylitornio

Kokkola Kokkola Kokkola
Kannus
Kaustinen

Kotka Kotka Kotka
Hamina (s) Hamina

Kouvola Kouvola Kouvola
Anjalankoski
Elimäki
Kuusankoski

Kuopio Kuopio Kuopio
Nilsiä (s) Nilsiä
Suonenjoki (s) Suonenjoki

Kuusamo Kuusamo Kuusamo
Suomussalmi
Taivalkoski

Lahti Lahti Lahti
Orimattila (s) Orimattila

Lappi Sodankylä Sodankylä
Inari
Kittilä
Muonio
Utsjoki

Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta
Luumäki

Lohja Lohja Lohja

Loviisa Loviisa Loviisa

Mikkeli Mikkeli Mikkeli
Juva

Mustasaari Vaasa Vaasa
Kristiinankaupunki (s) Kristiinankaupunki
Pietarsaari (s) Pietarsaari
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Nurmes Nurmes Nurmes
Lieksa

Oulu Oulu Oulu
Muhos
Pudasjärvi
Pulkkila

Parainen Turku Turku
Dragsfjärd
Kemiö
Nauvo
Parainen

Pieksämäki Pieksämäki Pieksämäki
Kangasniemi

Pori Pori Pori
Kokemäki (s) Kokemäki

Porvoo Porvoo Porvoo

Raahe Raahe Raahe

Raasepori Tammisaari Tammisaari
Kirkkonummi

Rauma Rauma Rauma
Eura

Riihimäki Riihimäki Riihimäki

Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi

Salo Salo Salo
Somero

Savonlinna Savonlinna Savonlinna
Heinävesi

Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki
Alavus
Jalasjärvi

Tampere Tampere Tampere
Mänttä
Orivesi
Vammala

Toijala Akaa Akaa

Turku Turku Turku

Tuusula Järvenpää Järvenpää

Vaasa Vaasa Vaasa

Vakka-Suomi Mynämäki Mynämäki
Uusikaupunki (s) Uusikaupunki
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Vantaa Vantaa Vantaa

Varkaus Varkaus Varkaus

Ylivieska Ylivieska Ylivieska
Haapajärvi (s) Haapajärvi

Äänekoski Äänekoski Äänekoski
Saarijärvi
Viitasaari

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

huhtikuuta 2007.
Tällä asetuksella kumotaan oikeusministe-

riön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja
istuntopaikkojen sijainnista (821/1993) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Raaseporin käräjäoikeuden osalta asetus
tulee kuitenkin voimaan jo 1 tammikuuta
2007 lukien. Lisäksi sen estämättä, mitä tässä
asetuksessa säädetään, Kokemäen käräjäoi-

keuden kanslia sijaitsee Kokemäellä ja istun-
topaikat sijaitsevat Kokemäellä ja Huittisissa,
Porin käräjäoikeuden kanslia ja istuntopaikka
sijaitsevat Porissa, Lahden käräjäoikeuden
kanslia ja istuntopaikka Lahdessa sekä Ori-
mattilan käräjäoikeuden kanslia ja istunto-
paikka Orimattilassa 30 päivään syyskuuta
2007 saakka.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Hallitusneuvos Heikki Liljeroos
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 1112

Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Viestintäviraston eräistä maksuista 21 päivänä joulukuuta 2005 annetun liikenne-

ja viestintäministeriön asetuksen (1175/2005) 8 § ja 9 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat,
8 § osaksi asetuksessa 129/2006, ja 9 §:n 1 momentti asetuksessa 58/2006, sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a § seuraavasti:

8 §

Viestintäverkon numerointimaksut

Viestintämarkkinalain 49 §:ssä tarkoitettu numerointimaksu on vuosittain seuraava:

1) tilaajanumeromaksu:
yleisen kiinteän puhelinverkon numero 0,20 euroa/ liittymä
yleisen matkaviestinverkon numero 0,20 euroa/ liittymä

2) operaattoritunnusmaksu:
kolminumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 15 000 euroa
nelinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 3 000 euroa
viisinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 600 euroa
kolminumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 35 000 euroa
nelinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 7 000 euroa
viisinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 1 400 euroa
viisinumeroinen yleinen operaattoritunnus 2 000 euroa

3) matkaviestinverkon suuntanumeromaksu:
kolminumeroinen suuntanumero 10 000 euroa
nelinumeroinen suuntanumero 2 000 euroa
viisinumeroinen suuntanumero 400 euroa

4) palvelunumeromaksu ja maksu valtakunnallisesta kiinteän puhelinverkon tilaajanumero-
sarjasta:
nelinumeroinen telealuekohtainen numero 600 euroa
vähintään viisinumeroinen telealuekohtainen numero 120 euroa
kolminumeroinen valtakunnallinen numero 25 000 euroa
nelinumeroinen valtakunnallinen numero 5 000 euroa
viisinumeroinen valtakunnallinen numero 1 000 euroa
vähintään kuusinumeroinen valtakunnallinen numero 200 euroa

5) dataverkkotunnusmaksu (DNIC): 8 000 euroa
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6) maksu teknisestä tunnuksesta:
kansainvälinen merkinantopistekoodi 1 600 euroa
kansallinen merkinantopistekoodi 0,8 euroa
suljetun käyttäjäryhmän tunnus (CUG) 0,8 euroa
centrex-teleyritystunnus 35 euroa
matkaviestinverkkotunnus (MNC) 340 euroa
teleyritystunniste 170 euroa

7) maksu lyhytsanomapalvelunumerosta:
viisinumeroinen lyhytsanomapalvelunumero 120 euroa
kuusinumeroinen lyhytsanomapalvelunumero 80 euroa

8) maksu teleksiverkon tilaajanumerosarjasta 40 euroa

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu
tilaajanumeromaksu peritään teleyrityksen
verkossa perimisvuoden ensimmäisenä päi-
vänä olevien liittymien määrän perusteella.
Liittymien määrään lasketaan myös pelkäs-
tään tulevassa tai lähtevässä puhelusuunnassa
käytettävät tilaajanumerot.

Palvelunumeromaksua ei peritä yleisestä
hätänumerosta eikä muusta vastaavasta yleis-
hyödyllisestä palvelunumerosta.

Numerointimaksut laskutetaan vuosittain
neljässä erässä 1.1.—31.3., 1.4.—30.6.,
1.7.—30.9. ja 1.10.—31.12. Lyhytsanomanu-
meromaksut laskutetaan vuosittain kahdessa
erässä 1.1.—30.6. ja 1.7.—31.12.

8 a §

ENUM-tunnuksen rekisteröintimaksu ja vuo-
simaksu

ENUM-tunnuksella tarkoitetaan puhelin-
verkon numerosta tai numeroalueesta muo-
dostettua verkkotunnusta. ENUM-tunnuksen
rekisteröimisestä ja rekisteröintitietojen
muuttamisesta peritään rekisteröintimaksuna
neljä euroa.

Kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä
voimassa olevista ENUM-tunnuksista peri-
tään neljän euron suuruinen vuosimaksu.

9 §

Verkkotunnusmaksut ja verkkotunnusrekiste-
rin todistusmaksut

Verkkotunnuslaissa (228/2003) tarkoitetun
verkkotunnuksen myöntämisestä, muutok-
sesta, siirrosta ja uudistamisesta peritään 48
euron suuruinen verkkotunnusmaksu.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut
vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan
tullessa voimassa olleiden säännösten mu-
kaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies Rainer Salonen
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Verohallituksen päätös

N:o 1113

ennakon alarajasta ja kantoeristä

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2006

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n
2 momentin 2 kohdan nojalla päättänyt:

1 §

Ennakon alaraja

Ennakkoa ei määrätä, jos sen määrä olisi
pienempi kuin 170,00 euroa.

2 §

Ennakon kantoerät

Ennakko kannetaan ennakon määrästä riip-
puen kahdessa tai useammassa yhtä suuressa
erässä sentin tarkkuudella seuraavasti:

Kannettavan ennakon määrä euroa Kantoerien
lukumäärä

Kantokuukaudet

170,00–500,00 2 maaliskuu ja syyskuu
yli 500,00 mutta enintään 1 700,00 3 helmikuu, heinäkuu ja marraskuu
yli 1 700,00 mutta enintään 10 000,00 6 helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu,

lokakuu ja joulukuu
yli 10 000,00 12 tammikuu–joulukuu

3 §

Muutetun ennakon kantaminen

Muutettaessa ennakkoa ennakkoperintälain
24 §:n nojalla, kannetaan muutettu ennakko
vähennettynä ennakon erääntyneiden erien
määrällä keskenään yhtä suurissa erissä.
Korotetun ja uuden ennakon erät kannetaan
ennakon määrästä ja muutoksen ajankohdasta
riippuen noudattaen soveltuvin osin mitä 2
§:ssä on säädetty kantoerien lukumäärästä ja
kantokuukausista. Alennetun ennakon erät
kannetaan samoina kantokuukausina kuin ne

ennen ennakon alentamista oli määrätty kan-
nettaviksi. Jos muutettu ennakko vähennet-
tynä ennakon erääntyneiden erien määrällä on
vähemmän kuin 170,00 euroa, se kannetaan
yhtenä eränä ennakon muuttamista seuraa-
vana kalenterikuukautena.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen
voidaan kausiluonteisesta tulosta kannettava
ennakko kantaa tulon kertymiskuukautena tai
tulon kertymisjakson aikana yhtä suurissa
erissä. Sama koskee rajoitetusti verovelvol-
lisen tulon verottamisesta annetun lain
(627/1978) 16 a §:n mukaan määrättävää
ennakkoa.
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4 §

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Päätöstä sovelletaan muiden kuin tulove-

rolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yh-
teisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuk-
sien ennakon kannossa vuodelle 2007 mää-
rättävistä ennakoista alkaen.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituk-
sen päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä
(922/2002).

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2006

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Irma Korpela
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