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Tasavallan presidentin asetus

N:o 803

Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V
alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Etelämannerta koskevan sopimuksen
(SopS 31/1984) IX artiklan mukaisen sopi-
muspuolten konsultatiivisen kokouksen sopi-
mukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytä-
kirjan liitteen V (SopS 54/2002) perus-
teella Punta del Estessa 14 päivänä touko-
kuuta 2010 hyväksymät toimenpiteet
1(2010)—15(2010) ovat voimassa 12 päiväs-
tä elokuuta 2010, niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt toi-
menpiteet 16 päivänä heinäkuuta 2010.

2 §
Toimenpiteiden määräykset ovat asetuk-

sena voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä

syyskuuta 2010.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

(Mainitut toimenpiteet ovat nähtävinä ja saatavissa ympäristöministeriössä, joka myös antaa
niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 804

Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista
tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista
tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (894/2006) 6, 7, 7a ja 8—10 §,
sellaisina kuin niistä ovat 6 § osaksi asetuksessa 292/2007 ja 7 § viimeksi mainitussa
asetuksessa sekä 7a, 9 ja 10 § asetuksessa 700/2007, seuraavasti:

6 §

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden
tuontivaatimukset ternimaitoa ja ternimaito-

tuotteita lukuun ottamatta

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden, lu-
kuun ottamatta ternimaitoa ja ternimaitotuot-
teita, joiden tuontivaatimuksista säädetään tä-
män asetuksen 10 §:ssä, tuonnille asetetuista
vaatimuksista säädetään eläinten terveyttä
sekä kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodis-
tuksia koskevista vaatimuksista ihmisravin-
noksi tarkoitettujen raakamaidon ja maito-
tuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia
varten annetussa komission asetuksessa (EU)
N:o 605/2010. Uudesta-Seelannista tuotavien
maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuon-
tierien mukana on kuitenkin oltava elävien
eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-
Seelannista koskevista terveystodistuksista
annetun komission päätöksen 2003/56/EY
edellyttämä terveystodistus.

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuon-
nin edellytyksenä on myös se, että alkuperä-
maa on lueteltu kolmansien maiden neuvos-
ton direktiivin 96/23/EY mukaisesti esittä-
mien jäämiä koskevien valvontasuunnitel-
mien hyväksymisestä annetun komission pää-
töksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka
jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty
maidon osalta.

7 §

Tuonti laivaliikenteen muonitukseen,
kauttakuljetettavaksi tai väliaikaisesti varas-
toitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen

maahan

Laivaliikenteen muonitukseen, kauttakulje-
tettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen
maahan tai Suomessa väliaikaisesti varastoi-
tavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maa-
han tarkoitetun maidon ja maitopohjaisten
tuotteiden, ternimaitoa ja ternimaitotuotteita

Komission asetus (EY) N:o 206/2009 (32009R0206); EUVL N:o L 77, 24.3.2009, s. 1
Komission asetus (EU) N:o 605/2010 (32010R0605); EUVL N:o L 175, 10.7.2010, s. 1
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lukuun ottamatta, eläinten terveyttä koske-
vista vaatimuksista säädetään komission ase-
tuksessa (EU) N:o 605/2010.

7 a §

Maitopohjaisia tuotteita sisältävien
yhdistelmätuotteiden tuonti- ja kauttakulku-

vaatimukset

Maitopohjaisten tuotteiden, ternimaitotuot-
teita lukuun ottamatta, jotka ovat osana Suo-
meen tuotavia tai laivaliikenteen muonituk-
seen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen
kautta kolmanteen maahan tai Suomessa väli-
aikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista
kolmanteen maahan tarkoitettuja yhdistelmä-
tuotteita, on oltava peräisin komission ase-
tuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I luetel-
luista maista. Kyseisten maitopohjaisten tuot-
teiden on alkuperämaakohtaisesti täytettävä
mainitun asetuksen 2, 3 tai 4 artiklassa mai-
nitut käsittelyvaatimukset siten kuin asetuk-
sen liitteessä I säädetään.
Sellaisten yhdistelmätuotteiden, joiden ko-
konaismäärästä vähintään puolet on maito-
pohjaisia tuotteita tai joita tarkoitetaan raja-
tarkastusasemilla neuvoston direktiivien
91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastetta-
via eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista
annetun komission päätöksen 2007/275/EY 4
artiklan c kohdassa, mukana on Suomeen
tuotavien erien osalta oltava komission ase-
tuksen (EU) N:o 605/2010 artiklassa 5 mai-
nittu eläinlääkärintodistus ja laivaliikenteen
muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen
alueen kautta kolmanteen maahan tai Suo-
messa väliaikaisesti varastoitavaksi ennen
kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitettu-
jen erien osalta kyseisen asetuksen artiklassa
6 mainittu eläinlääkärintodistus.

8 §

Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset
yksityishenkilölle

Edellä 2 luvussa säädettyä ei sovelleta sel-
laisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin
tai postipaketteina yksityishenkilöille lähetet-
täviin muihin kuin kaupallisiin eriin maitoa ja
maitopohjaisia tuotteita tai maitopohjaisia

tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita. Ky-
seisten erien tuontiehdoista ja rajoituksista
säädetään eläinperäisiä tuotteita sisältävien
henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhtei-
söön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muut-
tamisesta annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 206/2009.

9 §

Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten
järjestöjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähe-
tystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyt-
töön tarkoitettuja maidon, maitopohjaisten
tuotteiden sekä maitopohjaisia tuotteita sisäl-
tävien yhdistelmätuotteiden tuontieriä, lu-
kuun ottamatta ternimaitoa, ternimaitotuot-
teita ja ternimaitotuotteita sisältäviä yhdistel-
mätuotteita, joiden tuontivaatimuksista sää-
detään 10 §:ssä, saadaan tuoda niistä kolman-
sista maista, jotka on mainittu komission ase-
tuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I.
Tuonnin edellytyksenä on myös se, että tuot-
teet täyttävät kyseisen asetuksen liitteen I
mukaiset tuontimaakohtaiset käsittelyvaati-
mukset. Tuontierän mukana on oltava ihmis-
ravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuot-
teiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja
yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläin-
ten terveyttä koskevista säännöistä annetun
neuvoston direktiivin 2002/99/EY 9 artiklan
mukainen eläinten terveyttä koskevat takeet
sisältävä eläinlääkärintodistus. Tuonnissa tu-
lee lisäksi noudattaa kolmannen maan eläin-
tautitilanteen muutoksen vuoksi annettavia
suojapäätöksiä.

10 §

Ternimaidon, ternimaitotuotteiden sekä terni-
maitotuotteita sisältävien yhdistelmätuottei-
den tuonti- ja kauttakulkuvaatimukset

Ternimaitoa, ternimaitotuotteita sekä terni-
maitotuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita
saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarvike-
turvallisuusvirasto on myöntänyt siihen lu-
van. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää,
että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten
terveydelle tai eläintautien leviämisen vaaraa.
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Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläin-
ten terveyttä koskevat välttämättömät tuon-
tiehdot.
Laivaliikenteen muonitukseen, kauttakulje-
tettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen
maahan tai Suomessa väliaikaisesti varastoi-
tavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maa-
han tarkoitettujen ternimaidon, ternimaito-

tuotteiden sekä ternimaitotuotteita sisältävien
yhdistelmätuotteiden tuontierien mukana on
oltava neuvoston direktiivin 2002/99/EY 9
artiklan mukaiset eläinten terveyttä koskevat
takeet sisältävä eläinlääkärintodistus.

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
syyskuuta 2010.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja Leena Salin

2680 N:o 804



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 805

tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen
perusteista

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tapaturmavakuutuslain
(608/1948) 18 e §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1639/2009:

1 §

Pääoma-arvo

Tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momen-
tissa tarkoitettu pääoma-arvo saadaan kerto-
malla tapaturmavakuutuslain 18 d §:n mu-
kainen haittarahan määrä 4 §:n mukaisella
pääomakertoimella.

2 §

Korkokanta

Tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momen-
tissa tarkoitettu korkokanta on 3.5 prosenttia.

3 §

Kuolevuus

Kuolevuus lasketaan kymmenvuotiskohor-
teittain kalenterivuoden 2010 mukaisesti.
Laskennassa käytettävä kuolleisuusmalli esi-
tetään tämän asetuksen liitteessä.

4 §

Pääomakerroin

Kertakorvauksen laskennassa käytettävä
pääomakerroin perustuu kuukausittain jälki-
käteen maksettavaan suoritukseen henkilön
kuolemaan saakka. Pääomakerroin lasketaan
liitteen 1 kaavalla (1).
Pääomakerroin lasketaan iässä, joka saa-

daan lisäämällä puoli vuotta korvauksensaa-
jan ikään sinä syntymäpäivänä, joka edelsi
tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momen-
tissa tarkoitetussa tapauksessa tapaturman
sattumishetkeä.

5 §

Voimaantulo.

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä
syyskuuta 2010.
Tätä asetusta sovelletaan tapaturmavakuu-

tuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisiin kerta-
korvauksiin, jotka maksetaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010 ja sen jälkeen sattuneiden ta-
paturmien perusteella.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

Ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen
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Asetuksen	4	§:ssä	tarkoitettu	pääomakerroin	lasketaan	kaavalla:	
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missä	x	on	pääomakertoimen	laskennassa	käytettävä		ikä	asetuksen	4	§:n	mukaisesti,	m	=	12,		
δ	=	ln(1+i)		ja		i			on	asetuksen	2	§:ssä	määritelty	korkokanta.	Kaavan	(1)	termi		ax		saadaan	kaa-
vasta	
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Kaavojen	(1)	ja	(3)	termi μx	on	asetuksen	3	§:ssä	tarkoitettu	kuolevuus,	joka	lasketaan	miehille	
kaavalla	
	
(4)	 ),(~)(*1,1 mvvk xx   	
	
ja	naisille	kaavalla	
	
(5)	 ),(~)( nvvk xx   .

	
	
Kaavoissa	(4)	ja	(5)	v	viittaa	syntymävuosikymmeneen,	1930-luku	tai	aiempi,	1940-luku,…, 
1990-luku	tai	2000-luku.	
	
Kertoimen	k(v)	arvo	saadaan	seuraavasta	taulukosta:	
	

v=kohortti MIEHET 
k(v) 

NAISET 
k(v) 

1930-luku 
tai aiempi 0,94	 0,91	
1940-luku 0,92	 0,88	
1950-luku 0,89	 0,85	
1960-luku 0,87	 0,82	
1970-luku 0,85	 0,79	
1980-luku 0,83	 0,76	
1990-luku 0,81	 0,74	
2000-luku 0,79	 0,71	

	
Kaavassa	(4)	käytetty	funktio	 ),(~ mvx 	saadaan	seuraavasta	kaavasta:	
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(6)	   ),(~ mvLn x 	   )(),(1)( 11 mBmvSxmA  ,	kun	 40x ,	 	 	

	 	 	 	 	   )(),(2)( 22 mBmvSxmA  ,	kun	 6040  x 		
	 	 		 	 	 	   )(59/)60)(,(3),(3)( 33 mBxmvSmvSxmA  ,	kun	 60x

			 	
	
ja	kaavassa	(5)	käytetty	funktio	 ),(~ nvx 	kaavasta	
	
(7)	 	   ),(~ nvLn x   )(),(1)( 11 nBnvSxnA  ,	kun	 40x ,	 	 	
	
	 	 	 	 	 			   )(),(2)( 22 nBnvSxnA  ,	kun	 7040  x 		
	
	 			 	 	 	 			   )(42/)70)(,(3),(3)( 33 nBxnvSnvSxnA  ,	kun	 70x .	
	
Kaavassa	(6)	käytettävät	parametrit	saadaan	taulukosta	

	
)(1 mA 	 )(1 mB 	 )(2 mA 	 )(2 mB 	 )(3 mA 	 )(3 mB 	

-7,39234	 0,030239	 -8,31314	 0,057658	 -10,39972	 0,093298	
	

ja	taulukosta	
	

ikäalue 20v-40v 40v-60v 60v 
KOHORTTI S1(m) S2(m) S3(m) 
1930-luku tai 

aiempi 11,60	 9,74	 5,74	
1940-luku 7,48	 6,68	 3,81	
1950-luku 3,36	 3,62	 1,88	
1960-luku -0,76	 0,56	 -0,05	
1970-luku -4,88	 -2,50	 -1,98	
1980-luku -9,00	 -5,56	 -3,91	
1990-luku -13,12	 -8,62	 -5,84	
2000-luku -17,24	 -11,68	 -7,77	

	
Kaavassa	(7)	käytettävät	parametrit	saadaan	taulukosta	
	

)(1 nA 	 )(1 nB 	 )(2 nA 	 )(2 nB 	 )(3 nA 	 )(3 nB 	

-9,05492	 0,04863	 -9,79071	 0,071872	 -13,17313	 0,122169	
	
ja	taulukosta	
	

ikäalue 20v-40v 40v-70v 70v 
KOHORTTI S1(n) S2(n) S3(n) 
1930-luku tai 

aiempi 8,186	 5,884	 4,21	
1940-luku 5,408	 3,932	 2,81	
1950-luku 2,63	 1,98	 1,41	
1960-luku -0,148	 0,028	 0,01	
1970-luku -2,926	 -1,924	 -1,39	
1980-luku -5,704	 -3,876	 -2,79	
1990-luku -8,482	 -5,828	 -4,19	
2000-luku -11,26	 -7,78	 -5,59	

	



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 806

tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen
perusteista

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tapaturmavakuutuslain
(608/1948) 18 e §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1639/2009:

1 §

Pääoma-arvo

Tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momen-
tissa tarkoitettu pääoma-arvo saadaan kerto-
malla jatkuvana maksetun haittarahan vuo-
tuismäärä 4 §:n mukaisella pääomakertoi-
mella. Vuotuismäärässä otetaan huomion
haittarahan perusmäärä ja perusmäärään tapa-
turmavakuutuslain 60 b §:n perusteella tehdyt
korotukset.

2 §

Korkokanta

Tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momen-
tissa tarkoitettu korkokanta on 4,5 prosenttia.

3 §

Kuolleisuus

Laskennassa käytettävä kuolevuusmalli
esitetään tämän asetuksen liitteessä.

4 §

Pääomakerroin

Kertakorvauksen laskennassa käytettävä

pääomakerroin perustuu kuukausittain etukä-
teen maksettavaan suoritukseen henkilön
kuolemaan saakka. Pääomakerroin lasketaan
iässä, jossa jatkuvana maksettu korvaus muu-
tetaan kertakorvaukseksi. Pääomakerroin las-
ketaan liitteen 1 kaavalla (1).

5 §

Jakojärjestelmään kohdistettava osuus kerta-
korvauksesta

Tapaturmavakuutuslain 60 b §:ssä tarkoi-
tettuun jakojärjestelmään kohdentuva osuus
1 §:n mukaisesta pääoma-arvosta saadaan
kertomalla jatkuvana maksettavan haittara-
han vuotuismäärään sisältyvät tapaturmava-
kuutuslain 60 b §:n perusteella tehdyt koro-
tukset 4 §:n mukaisella pääomakertoimella.

6 §

Voimaantulo.

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä
syyskuuta 2010.
Tätä asetusta sovelletaan tapaturmavakuu-

tuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisiin kerta-
korvauksiin, jotka maksetaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010 ja sen jälkeen sattuneiden ta-
paturmien perusteella.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

Ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen
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Liite	1	
	
	
Asetuksen	4	§:ssä	tarkoitettu	pääomakerroin	lasketaan	kaavalla:	
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missä	x	on	pääomakertoimen	laskennassa	käytettävä		ikä	asetuksen	4	§:n	mukaisesti,		[x]	on	x:n	
kokonaisosa	ja	m	=	12.		
	
Kaavassa		(1)	käytettävä	termi	ät

(m)	saadaan	kaavasta	
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Kaavojen	(1)	ja	(3)	termi μx		on	asetuksen	3	§:ssä	tarkoitettu	kuolevuus,	joka	lasketaan	miehille	
kaavalla	
	
(3)	 ),(~)(*1,1 mvvk xx 	
	
ja	naisille	kaavalla	
	
(4)	 ),(~)( nvvk xx .

	
	
Kaavoissa	(3)	ja	(4)	v	viittaa	syntymävuosikymmeneen,	1930-luku	tai	aiempi,	1940-luku,…, 
1990-luku	tai	2000-luku.	
	
Kertoimen	k(v)	arvo	saadaan	seuraavasta	taulukosta:	
	

v=kohortti MIEHET 
k(v) 

NAISET 
k(v) 

1930-luku 
tai aiempi 0,94	 0,91	
1940-luku 0,92	 0,88	
1950-luku 0,89	 0,85	
1960-luku 0,87	 0,82	
1970-luku 0,85	 0,79	
1980-luku 0,83	 0,76	
1990-luku 0,81	 0,74	
2000-luku 0,79	 0,71	
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Kaavassa	(3)	käytetty	funktio	 ),(~ mvx 	saadaan	seuraavasta	kaavasta:	

	
(5)	 	 Ln( ),(~ mvx )	=	A1(m)	+	(x	+	S1(v,m))B1(m),	kun	x	<	40,	
	 	 	 	 		A2(m)	+	(x	+	S2(v,m))B2(m), kun 40 ≤  x	<	60,	
      A3(m)	+	[x	+	S3(v,m)	+ S3(v,m)(60	-	x)/59]B3(m),	kun	x	≥	60,	
	 	
ja	kaavassa	(4)	käytetty	funktio	 ),(~ nvx 	kaavasta	
	
(6)	 	 Ln( ),(~ nvx )	=	A1(n)	+	(x	+	S1(v,n))B1(n),	kun	x	<	40,	
	 	 	 	 		A2(n)	+	(x	+	S2(v,n))B2(n), kun 40 ≤  x	<	70,	
      A3(n)	+	[x	+	S3(v,n)	+ S3(v,n)(70	-	x)/42]B3(n),	kun	x	≥	70,	
	
Kaavassa	(5)	käytettävät	parametrit	saadaan	taulukosta	

	
)(1 mA 	 )(1 mB 	 )(2 mA 	 )(2 mB 	 )(3 mA 	 )(3 mB 	

-7,39234	 0,030239	 -8,31314	 0,057658	 -10,39972	 0,093298	
	

ja	taulukosta	
	

ikäalue 20v-40v 40v-60v 60v 
KOHORTTI S1(m) S2(m) S3(m) 
1930-luku tai 

aiempi 11,60	 9,74	 5,74	
1940-luku 7,48	 6,68	 3,81	
1950-luku 3,36	 3,62	 1,88	
1960-luku -0,76	 0,56	 -0,05	
1970-luku -4,88	 -2,50	 -1,98	
1980-luku -9,00	 -5,56	 -3,91	
1990-luku -13,12	 -8,62	 -5,84	
2000-luku -17,24	 -11,68	 -7,77	

	
Kaavassa	(6)	käytettävät	parametrit	saadaan	taulukosta	
	

)(1 nA 	 )(1 nB 	 )(2 nA 	 )(2 nB 	 )(3 nA 	 )(3 nB 	

-9,05492	 0,04863	 -9,79071	 0,071872	 -13,17313	 0,122169	
	
ja	taulukosta	
	

ikäalue 20v-40v 40v-70v 70v 
KOHORTTI S1(n) S2(n) S3(n) 

1930-luku 
tai aiempi 8,186	 5,884	 4,21	
1940-luku 5,408	 3,932	 2,81	
1950-luku 2,63	 1,98	 1,41	
1960-luku -0,148	 0,028	 0,01	
1970-luku -2,926	 -1,924	 -1,39	
1980-luku -5,704	 -3,876	 -2,79	
1990-luku -8,482	 -5,828	 -4,19	
2000-luku -11,26	 -7,78	 -5,59	

	



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 807

eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta annetun lain
(188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat asetukset:

Asetuksen nimike
MMM:n määräys-
kokoelman n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/10 9.9.2010 23.9.2010

MMMa kasvinsuojeluaineen hyväksymisen
hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin
liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksen muuttamisesta*. 21/10 9.9.2010 23.9.2010

MMMa kasvilajikelautakunnasta. . . . . . . . . . . . . . . 22/10 10.9.2010 1.11.2010

MMMa kasvilajikelautakunnan suoritteista
perittävistä maksuista annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen kumoamisesta . . . . 23/10 10.9.2010 24.9.2010

Edellä mainitut asetukset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetukset on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta, osoite (Mariankatu 23,
Helsinki), PL 30, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 09 160 52313.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2010

Osastopäällikkö Matti Aho

Hallitusneuvos Ritva Ruuskanen

Komission direktiivi 2010/34/EU (32010L0034); EUVL N:o L 134, 1.6.2010, s. 73
Komission direktiivi 2010/21/EU (32010L0021); EUVL N:o L65, 13.3.2010, s. 27
Komission direktiivi 2010/20/EU (32010L0020); EUVL N:o L 60, 10.3.2010, s. 20
Komission direktiivi 2010/17/EU (32010L0017); EUVL N:o L 60, 10.3.2010, s. 17
Komission direktiivi 2010/15/EU (32010L0015); EUVL N:o L 58, 9.3.2010, s. 5
Komission direktiivi 2010/14/EU (32010L0014); EUVL N:o L 53, 4.3.2010, s. 7
Komission direktiivi 2009/160/EU (32009L00160); EUVL N:o L 338, 19.12.2009, s. 83
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Verohallinnon työjärjestys

N:o 808

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2010

Verohallinnosta 11 päivänä kesäkuuta 2010 annetun lain (503/2010) 6 §:n 1 momentin, 8 §:n
4 momentin, 10 §:n 3 momentin, 33 §:n 1 momentin sekä 35 §:n 5, 6 ja 7 momentin nojalla
Verohallinnolle annetaan seuraava työjärjestys:

YLEISTÄ

1 §

Soveltaminen

Verohallinnon organisaatiosta, yksiköistä,
tehtävistä ja niiden järjestämisestä sekä pää-
toimipaikoista on, sen lisäksi mitä muutoin
on säädetty tai määrätty, voimassa tämän työ-
järjestyksen määräykset.
Verohallinnon taloushallinnon organisaati-
osta ja tehtävistä, menettelyistä ja vastuista
taloushallinnon tehtävissä sekä sisäisestä tar-
kastuksesta määrätään sen ohessa, mitä muu-
toin on säädetty tai määrätty, Verohallinnon
taloussäännössä ja sisäisen tarkastuksen ohje-
säännössä.

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO

2 §

Johtaminen

Verohallintoa johtaa pääjohtaja.
Verohallinnon yksikköä johtaa yksikön
päällikkö.
Yksiköllä voi olla muiden yksikköjen teh-
täviin liittyviä prosessien johto-, ohjaus- tai
kehittämistehtäviä siten kuin tässä työjärjes-
tyksessä määrätään.

3 §

Verohallinnon johtoryhmä ja kehitysjohto-
ryhmä

Verohallinnon johtamisen tukena on johto-

ryhmä, joka avustaa pääjohtajaa ja Verohal-
linnon yksiköiden päälliköitä Verohallinnon
ja sen yksiköiden johtamisessa. Johtoryh-
mään kuuluvat pääjohtaja, hänen määrää-
mänsä Verohallinnon yksiköiden päälliköt ja
muut virkamiehet sekä henkilöstön keskuu-
destaan valitsema edustaja.
Verohallinnon tietojärjestelmä- ja tietotek-

niikkahankkeiden johtamisen tukena on kehi-
tysjohtoryhmä, johon kuuluvat pääjohtaja,
tietohallintojohtaja sekä pääjohtajan määrää-
mät Verohallinnon yksiköiden päälliköt ja
muut virkamiehet.
Verohallinnon johtamisen tukena on myös

laajennettu johtoryhmä joka avustaa pääjoh-
tajaa ja Verohallinnon yksiköiden päälliköitä
Verohallinnon ja sen yksiköiden johtami-
sessa. Johtoryhmään kuuluvat pääjohtaja, hä-
nen määräämänsä Verohallinnon yksiköiden
päälliköt ja muut virkamiehet sekä henkilös-
tön keskuudestaan valitsema edustaja.

4 §

Tulosohjaus

Verohallinnolle asetettujen tulostavoittei-
den saavuttamiseksi pääjohtaja asettaa Vero-
hallinnon yksiköille tulostavoitteet. Yksiköt
raportoivat tavoitteiden saavuttamisesta pää-
johtajalle tämän määrääminä ajankohtina.
Yksikölle asetettujen tulostavoitteiden saa-

vuttamiseksi yksikön päällikkö asettaa yksi-
kön toimintayksiköille tulostavoitteet. Toi-
mintayksiköt raportoivat tavoitteiden saavut-
tamisesta yksikön päällikölle tämän määrää-
minä ajankohtina.
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5 §

Yhteistoiminta ja työsuojelu

Kaikkien Verohallinnon esimiestehtävissä
toimivien virkamiesten on huolehdittava työ-
suojelusta ja siitä, että henkilöstöllä on mah-
dollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa
yhteistoimintaa ja työsuojelua koskevien sää-
dösten ja sopimusten edellyttämällä tavalla.

6 §

Verohallinnon hallintorakenne

Verohallinnosta annetun lain (503/2010)
mukaan Verohallinnossa on yksiköitä ja
niissä on paikallis-, tuki- ja muita toimintayk-
siköitä.
Verohallinnon yksiköistä säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. Verohallinnon yksi-
kölle asetetaan tulostavoitteet ja vahvistetaan
työjärjestys.
Toimintayksiköistä määrätään tässä työjär-
jestyksessä. Toimintayksikölle asetetaan tu-
lostavoitteet ja vahvistetaan työjärjestys.
Verohallinnon yksikössä tai toimintayksi-
kössä voi lisäksi olla työjärjestyksessä mää-
rättyjä osastoja, toimistoja, ryhmiä tai muita
organisaation osia.

7 §

Verohallinnon yksiköt

Verohallinnossa on:
1) Yritysverotusyksikkö;
2) Uudenmaan verovirasto;
3) Itä-Suomen verovirasto;
4) Länsi-Suomen verovirasto;
5) Sisä-Suomen verovirasto;
6) Pohjois-Suomen verovirasto;
7) Verotarkastusyksikkö;
8) Veronkantoyksikkö;
9) Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö;
10) Tietohallintoyksikkö;
11) Esikunta- ja oikeusyksikkö;
12) Yhteiset palvelut -yksikkö;
13) Viestintäyksikkö
14) Hallintoyksikkö; ja
15) Sisäisen tarkastuksen yksikkö.
Yksikön päätoimipaikka on se toimi-

paikka, joka on määrätty asianomaisen yksi-
kön päällikön virkapaikaksi.

8 §

Toimielimet

Verohallinnossa on viraston strategista
suunnittelua tukeva Verohallinnon neuvotte-
lukunta.
Verohallinnossa on ennakkoratkaisujen an-

tamista varten keskusverolautakunta. Jokai-
sessa verovirastossa, Konserniverokeskuk-
sessa ja Ahvenanmaan verotoimistossa on oi-
kaisuvaatimusten käsittelyä varten verotuk-
sen oikaisulautakunta.
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikössä

on oikeudenvalvontaa tukeva yhteistyö-
ryhmä.

YKSIKÖIDEN TEHTÄVÄT JA
ORGANISAATIO

9 §

Tehtävien järjestämistä koskevat määräykset
ja vakiintunut työnjako

Sen lisäksi mitä Verohallinnon yksiköistä
annetussa valtioneuvoston asetuksessa sääde-
tään, Verohallinnon yksiköiden välisestä ja
yksiköiden sisäisestä tehtävien järjestämi-
sestä määrätään tässä työjärjestyksessä, yksi-
köiden työjärjestyksissä, toimintayksiköiden
työjärjestyksissä, tulostavoiteasiakirjoissa
sekä näitä täydentäen ja täsmentäen työnjoh-
tomääräyksissä, työmenetelmäohjeissa ja Ve-
rohallinnon tietojärjestelmien käsittelysään-
töjä koskevissa määrittelyissä.
Käytännön kautta vakiintuneeksi muodos-

tunut työnjako täydentää 1 momentissa tar-
koitettuja määräyksiä.

10 §

Yksiköiden tehtävät

Verohallinnon yksiköt suorittavat jäljem-
pänä määrätyt ja muut pääjohtajan määrää-
mät tehtävät.
Verohallinnon yksiköt:
1) järjestävät toimintansa ja toimivat yh-

teistyössä muiden yksiköiden kanssa siten,
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että Verohallinnon ratkaisukäytännössä ja
menettelyissä toteutuvat oikeellisuus ja yh-
denmukaisuus;
2) vastaavat Verohallinnon työnantaja- ja
henkilöstöpoliittisten linjausten yhtenäisestä
toteuttamisesta yksikössään;
3) kehittävät tehtäväalueensa toimintaa;
4) kehittävät tehtäväalueelleen kuuluvia
tietojärjestelmiä yhteistyössä Tietohallintoyk-
sikön kanssa;
5) vastaavat tehtäväalueelleen kuuluvasta
kansallisesta ja kansainvälisestä viranomais-
ja sidosryhmäyhteistyöstä, tietojenvaihdosta,
virka-apuasioista sekä kansainvälisistä vero-
sopimuksista johtuvista muista tehtävistä;
6) osallistuvat tehtäväalueelleen kuuluvien
säännösten valmisteluun;
7) osallistuvat tehtäväaluettaan koskevien
Verohallinnosta annetun lain 8 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettujen määräysten ja muiden pää-
johtajan annettavien määräysten ja ohjeiden
valmisteluun tarvittaessa yhteistyössä Esi-
kunta- ja oikeusyksikön kanssa;
8) osallistuvat tehtäväalueensa osalta Ve-
rohallinnon yhteiseen veroriskien hallintaan
sekä verotarkastuksen ja muun verovalvon-
nan suunnitteluun ja toteuttamiseen; ja
9) osallistuvat tehtäväalueensa osalta Ve-
rohallinnon yhteiseen palveluiden, asiakas- ja
sidosryhmäviestinnän sekä markkinoinnin
suunnitteluun ja toteuttamiseen.

11 §

Yhteistyö

Verohallinnon yksikköjen ja virkamiesten
on toimittava yhteistyössä Verohallinnon ta-
voitteiden saavuttamiseksi.

12 §

Yhteistyö ohjaustoiminnassa

Verohallinnon yksikkö, jonka tehtäväksi
tässä työjärjestyksessä määrätään tulkintasuo-
situksien, soveltamisohjeiden ja muun vastaa-
van ohjeistuksen antaminen, valmistelee oh-
jeet yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa
siinä laajuudessa, kuin se on tarkoituksenmu-
kaista.

13 §

Yhteistyö tietohallintotehtävissä

Tietohallintoyksikkö ja Verohallinnon
muut yksiköt toimivat yhteistyössä tietotek-
niikan tehokkaaksi hyödyntämiseksi ja kehit-
tämiseksi. Jokainen Verohallinnon yksikkö
huolehtii seuraavista tietohallintotehtävistä:
1) tekee kehityshankealoitteita Yhteiset

palvelut -yksikölle ja Verohallinnon kehitys-
johtoryhmälle määrittelemällä hankkeiden si-
sältöjä ja priorisoimalla hankkeita Verohal-
linnon strategisten linjausten mukaisesti;
2) valvoo ja ohjaa toteutettaviksi päätettyjä

kehityshankkeita sekä tekee niiden sisältöä
koskevat priorisointipäätökset noudattaen
Verohallinnon kehitysjohtoryhmän linjauk-
sia; ja
3) vastaa kehityshankkeiden toteuttami-

sesta sekä tietoteknisten sovellusten käyt-
töönotosta ja kehittämisen suunnittelusta.

14 §

Alueellinen yhteistyö

Verohallinnon yksikköjen tulee tehdä alu-
eellista yhteistyötä:
1) verotuksen toimittamisen, palveluiden

tuottamisen ja verovalvonnan tehtävissä;
2) turvallisuus- ja toimitilatehtävissä;
3) henkilöstöresurssien käytössä; sekä
4) sidosryhmäyhteistyössä.
Yhteiset palvelut -yksikkö, Esikunta- ja oi-

keusyksikkö sekä Hallintoyksikkö ohjaavat,
kehittävät ja seuraavat alueellista yhteistyötä
tehtäväalansa osalta.
Verovirastot koordinoivat alueellisen yh-

teistyön järjestämistä toimialueellaan.
Yhteistyö tulee järjestää tarkoituksenmu-

kaisella tavalla ottaen huomioon Verohallin-
non toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
sekä paikalliset olosuhteet.

Yritysverotusyksikkö

15 §

Yritysverotusyksikön tehtävät

Yritysverotus:
1) toimittaa yhteisöjen ja yhteisetuuksien
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verotuksen ja suorittaa verovalvontaa, ellei
jäljempänä toisin määrätä; sekä
2) antaa Verohallinnon kaikille yksiköille
yhteisöjen, yhteisetuuksien ja muiden yritys-
ten verotusta koskevat oikeudelliset tulkinta-
suositukset, soveltamisohjeet ja yhteiset työ-
menetelmäohjeet.
Lisäksi Yritysverotus:
1) käsittelee kansainvälisissä sopimuksissa
tarkoitettua keskinäistä sopimusmenettelyä
edellyttävät yksittäisiä verovelvollisia koske-
vat siirtohinnoitteluasiat;
2) käsittelee tehtäväalueellaan muut kuin
siirtohinnoittelua koskevat kansainvälisissä
verosopimuksissa tarkoitettua keskinäistä so-
pimusmenettelyä edellyttävät yksittäisiä ve-
rovelvollisia koskevat asiat;
3) suorittaa toiseen Euroopan unionin jä-
senvaltioon ja Euroopan unionin ulkopuolelle
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan Suo-
messa tekemiin hankintoihin sekä Suomeen
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan toisessa
jäsenvaltiossa tekemiin hankintoihin sisälty-
vien arvonlisäverojen palauttamista koske-
vaan hakemusmenettelyyn liittyvät tehtävät;
4) suorittaa diplomaattisiin hankintoihin
sekä Euroopan yhteisöjen toimielinten han-
kintoihin sisältyvien arvonlisäverojen palaut-
tamista koskevaan hakemusmenettelyyn liit-
tyvät tehtävät;
5) tuottaa sähköisen yhteyskeskuksen pal-
veluja tehtäväalueellaan;
6) käsittelee arvonlisäverolain tarkoittamaa
sähköisiä palveluja koskevaa erityisjärjestel-
mää käyttävää verovelvollista koskevat asiat;
ja
7) ylläpitää ulkomaisten omaisuudenhoita-
jien rekisteriä.

16 §

Yritysverotusyksikön organisaatio

Yritysverotuksessa on seuraavat toimin-
tayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):
1) Konserniverokeskus (Helsinki);
2) Uudenmaan yritysverotoimisto (Hel-
sinki);
3) Savo-Karjalan yritysverotoimisto (Kuo-
pio);
4) Sisä-Suomen yritysverotoimisto (Tam-
pere);

5) Lounais-Suomen yritysverotoimisto
(Turku);
6) Länsi-Suomen yritysverotoimisto

(Vaasa);
7) Kaakkois-Suomen yritysverotoimisto

(Kouvola); ja
8) Pohjois-Suomen yritysverotoimisto

(Rovaniemi).

17 §

Erityiset määräykset Yritysverotusyksikön
tehtävistä

Konserniverokeskus suorittaa seuraavien
yhteisöjen verotustehtävät:
1) vakuutusyhtiöt ja vastaavien ulkomais-

ten vakuutusyhtiöiden Suomessa olevat kiin-
teät toimipaikat;
2) luottolaitokset ja vastaavien ulkomais-

ten luottolaitosten Suomessa olevat kiinteät
toimipaikat;
3) eurooppayhtiöt ja eurooppaosuuskun-

nat;
4) ne yhtiöt, joiden osake on julkisen kau-

pankäynnin kohteena;
5) ne emoyhtiöt, jotka nimetään Yritysve-

rotuksen erillisessä päätöksessä ja joiden lii-
kevaihto tai konsernitilinpäätöksessä laskettu
liikevaihto on 12 kuukauden tilikaudelta vä-
hintään 50 miljoonaa euroa;
6) ne yksittäiset yhtiöt ja konserniin rin-

nastettavaan taloudelliseen kokonaisuuteen
kuuluvat ryhmät, jotka nimetään Yritysvero-
tuksen erillisessä päätöksessä, jos yksittäisen
yhtiön tai ryhmän liikevaihto on 12 kuukau-
den tilikaudelta vähintään 50 miljoonaa eu-
roa; ja
7) asuntojen vuokraustoimintaa harjoitta-

vien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta an-
netussa laissa tarkoitetut yhtiöt
Jos edellä 1–5 kohdissa tarkoitettu yhteisö

kuuluu kirjanpitolaissa tarkoitettuun konser-
niin, Konserniverokeskus toimittaa myös
konserniin kuuluvien muiden yhteisöjen ve-
rotuksen lukuun ottamatta keskinäisiä kiin-
teistöosakeyhtiöitä ja asunto-osakeyhtiöitä.
Jos edellä tarkoitetussa konsernissa tapah-

tuu elinkeinotulon verottamisesta annetusta
laissa tarkoitettu yritysjärjestely, Konsernive-
rokeskus toimittaa yritysjärjestelyssä perus-
tettavien uusien yhtiöiden verotuksen. Kon-
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serniverokeskus toimittaa myös sellaisen yh-
tiön verotuksen, joka ostaa edellä kohdissa 5
tai 6 tarkoitetun yhtiön.
Konserniverokeskus suorittaa niiden yhtei-
söjen verotarkastukset, joiden verotustehtävät
on määrätty sen suoritettaviksi.

Verovirastot

18 §

Verovirastojen verotustehtävät ja niiden
jakautuminen

Verovirasto toimittaa muiden verovelvol-
listen kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien vero-
tuksen (henkilöverotus) sekä suorittaa vero-
valvontaa. Verovirasto toimittaa myös yhtei-
söjen ja yhteisetuuksien kiinteistöverotuksen.
Tehtävät jakautuvat verovirastojen kesken
pääsääntöisesti seuraavasti:
1) Tuloverotuksen ja siihen liittyvän en-
nakkoperinnän toimittaa, metsänhoitomaksun
määrää, arvonlisäverotuksen ja suorituksen
maksajaa koskevat ennakkoperinnän tapaus-
kohtaiset tehtävät suorittaa sekä energiatuot-
teiden valmisteveron palautuksen tehtävät
hoitaa se verovirasto, jonka toimialueella on
verovelvollisen tai suorituksen maksajan ko-
tikunta. Jos puolisoilla on kotikunta eri vero-
virastojen toimialueella, tuloverotuksen toi-
mittaa vanhemman puolison kotikunnan mu-
kainen verovirasto.
2) Kiinteistöverotuksen toimittaa se vero-
virasto, jonka toimialueella on kiinteistön
omistajan kotikunta. Jos puolisoilla on koti-
kunta eri verovirastojen toimialueella, kiin-
teistöverotuksen toimittaa vanhemman puoli-
son kotikunnan mukainen verovirasto. Jos
kiinteistön omistaa yhteisö, yhteisetuus,
avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, kiinteistö-
verotuksen toimittaa se verovirasto, jonka
toimialueella kiinteistö sijaitsee.
3) Jos tuloverotuksessa verovelvollisella,
suorituksen maksajalla tai kiinteistöverotuk-
sessa luonnollisella henkilöllä ei ole kotikun-
taa Suomessa, tuloverotuksen ja kiinteistöve-
rotuksen toimittaa tai ennakkoperintää koske-
vat ennakkoratkaisut antaa Uudenmaan vero-
virasto. Tuloverotuksen ja kiinteistöverotuk-
sen toimittaa kuitenkin Ahvenanmaan vero-
toimisto, silloin kun verovelvollinen

luonnollinen henkilö on saanut tuloa Ahve-
nanmaan maakunnasta.
4) Perintöverotuksen toimittaa ja ennakko-

ratkaisun antaa se verovirasto, jonka toimi-
alueella perinnönjättäjä kuollessaan vakinai-
sesti asui, tai, ellei tällä ollut vakinaista
asuinpaikkaa Suomessa, Uudenmaan verovi-
rasto.
5) Lahjaverotuksen toimittaa ja ennakko-

ratkaisun antaa se verovirasto, jonka toimi-
alueella lahjanantaja asui, tai, jos lahjanantaja
ei asunut Suomessa, Uudenmaan verovirasto.
6) Varainsiirtoveron suorittamista valvoo

kiinteistön luovutuksen osalta kiinteistön si-
jaintipaikan verovirasto, asunto- ja kiinteistö-
osakeyhtiön osakkeen luovutuksen osalta yh-
tiön kotikunnan verovirasto ja muiden arvo-
papereiden osalta verosta vastuussa olevan tai
veron perimiseen velvollisen kotikunnan ve-
rovirasto. Suorittamista valvoo myös veroil-
moituksen vastaanottanut verovirasto. Va-
rainsiirtoveroa koskevan ennakkoratkaisun
antaa hakijan kotikunnan verovirasto, tai, el-
lei hakijalla ole kotikuntaa Suomessa, Uu-
denmaan verovirasto.

19 §

Verovirastojen tehtäviä koskevat muut
määräykset

Verovirastot käsittelevät ennakonpidätyk-
sen ja ennakonkannon määräämistä, muutta-
mista ja poistamista koskevia asioita sekä
suorittavat muita asiakaspalvelutehtäviä sen
mukaisesti, miten veroasiointi tapahtuu tai
mihin verovirastoon asiassa on otettu yh-
teyttä.
Verovelvollisia ohjataan, neuvotaan ja pal-

vellaan sekä ennakkoperintään liittyviä muu-
toksia käsitellään myös sähköisissä yhteys-
keskuksissa. Näitä palveluita tuottavat Itä-
Suomen, Länsi-Suomen ja Pohjois-Suomen
verovirastot.
Uudenmaan verovirasto ratkaisee veron

kannosta ja siirrosta Pohjoismaiden välillä 30
päivänä kesäkuuta 1997 tehdyssä sopimuk-
sessa tarkoitetut veron kantoa ja siirtoa kos-
kevat yksittäiset asiat.
Ahvenanmaan maakunnan alueella kotipai-

kan omaavien yhteisöjen ja yhteisetuuksien
tuloverotuksen ja siihen liittyvän ennakkope-
rinnän toimittaa Ahvenanmaan verotoimisto.
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Uudenmaan ja Sisä-Suomen verovirastot
toimittavat niiden asunto-osakeyhtiöiden ja
keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden vero-
tuksen, joiden kotipaikka on mainittujen ve-
rovirastojen toimialueella.
Verovirasto voidaan lisäksi määrätä suorit-
tamaan muita tehtäviä.

20 §

Uudenmaan veroviraston organisaatio

Uudenmaan verovirastossa on seuraavat
toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):
1) Pääkaupunkiseudun verotoimisto (Van-
taa);
2) Uudenmaan verotoimisto (Järvenpää);
ja
3) Toiminnan tukiyksikkö (Helsinki)

21 §

Itä-Suomen veroviraston organisaatio

Itä-Suomen verovirastossa on seuraavat
toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):
1) Etelä-Karjalan verotoimisto (Lappeen-
ranta);
2) Etelä-Savon verotoimisto (Mikkeli);
3) Kymenlaakson verotoimisto (Kouvola);
4) Pohjois-Karjalan verotoimisto (Joen-
suu);
5) Pohjois-Savon verotoimisto (Kuopio);
ja
6) Toiminnan tukiyksikkö (Mikkeli).

22 §

Länsi-Suomen veroviraston organisaatio

Länsi-Suomen verovirastossa on seuraavat
toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):
1) Ahvenanmaan verotoimisto (Maarian-
hamina);
2) Satakunnan verotoimisto (Pori);
3) Varsinais-Suomen verotoimisto
(Turku);
4) Pohjanmaan verotoimisto (Vaasa)
5) Etelä-Pohjanmaan verotoimisto (Seinä-
joki);
6) Keski-Pohjanmaan verotoimisto (Kok-
kola); ja
7) Toiminnan tukiyksikkö (Turku).

23 §

Sisä-Suomen veroviraston organisaatio

Sisä-Suomen verovirastossa on seuraavat
toimintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):
1) Kanta-Hämeen verotoimisto (Hämeen-

linna);
2) Keski-Suomen verotoimisto (Jyväs-

kylä);
3) Pirkanmaan verotoimisto (Tampere);
4) Päijät-Hämeen verotoimisto (Lahti); ja
5) Toiminnan tukiyksikkö (Hämeenlinna).

24 §

Pohjois-Suomen veroviraston organisaatio

Pohjois-Suomen verovirastossa on seuraa-
vat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimi-
paikka):
1) Jokilaaksojen verotoimisto (Ylivieska);
2) Kainuun verotoimisto (Kajaani);
3) Meri-Lapin verotoimisto (Kemi);
4) Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto

(Oulu);
5) Lapin verotoimisto (Rovaniemi); ja
6) Toiminnan tukiyksikkö (Oulu).

Verotarkastusyksikkö

25 §

Verotarkastusyksikön tehtävät

Verotarkastus:
1) suorittaa verotarkastuksia ja EU-sisä-

kaupan valvontaa;
2) suorittaa muuta verovalvontaa yhteis-

työssä Verohallinnon muiden yksiköiden
kanssa;
3) antaa verovalvontaa tukevaa tietopalve-

lua;
4) antaa Verohallinnon kaikille yksiköille

tehtäväalaansa koskevat työmenetelmä- ja
muut ohjeet; ja
5) voi suorittaa rikosasianvalvontaa ja

oma-aloitteista tietojen luovutusta muille vi-
ranomaisille sekä ryhtyä turvaamistoimiin
silloin, kun asia liittyy verotarkastusyksikön
tehtäviin.
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26 §

Verotarkastusyksikön organisaatio

Verotarkastuksessa on seuraavat toimin-
tayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka):
1) Uudenmaan verotarkastusyksikkö (Hel-
sinki);
2) Itä-Suomen verotarkastusyksikkö (Kuo-
pio);
3) Sisä-Suomen verotarkastusyksikkö (Hä-
meenlinna);
4) Länsi-Suomen verotarkastusyksikkö
(Turku); ja
5) Pohjois-Suomen verotarkastusyksikkö
(Oulu).

Veronkantoyksikkö

27 §

Veronkantoyksikön tehtävät

Veronkanto:
1) kantaa ja palauttaa verot ja maksut sekä
kirjaa verovarat;
2) perii verot ja maksut, käsittelee lykkää-
miseen ja verosta vapauttamiseen liittyvät
asiat sekä suorittaa rikosasianvalvontaa ja
oma-aloitteista tietojen luovutusta muille vi-
ranomaisille;
3) tilittää verot ja maksut veronsaajille
sekä perii verotuskustannukset;
4) vastaa verotilimenettelystä ja siihen
kuuluvien verojen kausivalvontaan sekä
työnantajasuoritusten vuosivalvontaan liitty-
vistä tehtävistä; ja
5) antaa Verohallinnon kaikille yksiköille
tehtäväalaansa koskevat työmenetelmä- ja
muut ohjeet.

28 §

Veronkantoyksikön organisaatio

Veronkannossa on seuraavat toimintayksi-
köt (sulkeissa päätoimipaikka):
1) Veronkanto- ja perintäyksikkö (Hel-
sinki); ja
2) Ohjaus- ja kehittämisyksikkö (Hel-
sinki).

29 §

Erityiset määräykset Veronkantoyksikön
organisaatiosta ja tehtävistä

Verojen ja maksujen kanto- ja verotiliteh-
täviä sekä tilittämistä varten Veronkanto- ja
perintäyksikössä on (sulkeissa päätoimi-
paikka):
1) Eteläinen veronkantoyksikkö (Hämeen-

linna);
2) Itäinen veronkantoyksikkö (Kuopio);
3) Läntinen veronkantoyksikkö (Vaasa); ja
4) Pohjoinen veronkantoyksikkö (Oulu).
Eteläinen veronkantoyksikkö käsittelee ti-

littämiseen ja verotuskustannusten perintään
liittyvät asiat.
Verojen ja maksujen perintätehtäviä varten

Veronkanto- ja perintäyksikössä on (sul-
keissa päätoimipaikka):
1) Itä-Suomen perintäyksikkö (Mikkeli);
2) Länsi-Suomen perintäyksikkö (Turku);
3) Pohjois-Suomen perintäyksikkö (Oulu);
4) Sisä-Suomen perintäyksikkö (Hämeen-

linna); ja
5) Uudenmaan perintäyksikkö (Vantaa).

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

30 §

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön
tehtävät

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö kä-
sittelee sen ratkaistavaksi säädetyt tai määrä-
tyt veronsaajien oikeudenvalvontaan liittyvät
asiat.
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö vä-

littää hallintotuomioistuimien verotusta kos-
kevat ratkaisut Verohallinnon ohjaustoimin-
nasta vastaaville yksiköille siten kuin yksiköt
keskenään sopivat.

31 §

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön
organisaatio

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikössä
ei ole toimintayksiköitä.
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Tietohallintoyksikkö

32 §

Tietohallintoyksikön tehtävät

Tietohallinto:
1) vastaa Verohallinnon tietoteknisistä lin-
jauksista ja arkkitehtuureista;
2) vastaa Verohallinnon tietoteknisestä inf-
rastruktuurista sekä siihen kuuluvien laittei-
den, järjestelmien ja palveluiden hankinnasta;
3) vastaa Verohallinnon tietosuunnitte-
lusta;
4) vastaa Verohallinnon systeemityön me-
netelmistä sekä verotusjärjestelmien ja säh-
köisen asioinnin tarvitsemista tukijärjestel-
mistä ja yhteisistä palveluista;
5) vastaa Verohallinnon tietoturvaratkaisu-
jen ja ohjeiden ajantasaisuudesta ja kehittä-
misestä sekä valvoo tietoturvan noudatta-
mista yhteistyössä Verohallinnon turvallisuu-
sorganisaation kanssa;
6) käsittelee tietolupa-asiat;
7) vastaa tietojen antamisesta sähköisessä
muodossa Verohallinnon verotuksen tietojär-
jestelmästä;
8) vastaa verotusta ja Verohallinnon toi-
mintaa kuvaavien yhteisten tilastojen tuotta-
misesta;
9) vastaa Verohallinnon automatisoidusta
tuotannosta, lomakesuunnittelusta, lomake-
huollosta, painatustöistä ja postipalveluista;
10) vastaa Verohallinnon sovelluskehityk-
sen tuesta, järjestelmien tuotannonaikaisesta
keskitetystä tuesta sekä tietotekniikan hyö-
dyntämiseen liittyvistä yleisistä tehtävistä;
11) vastaa tehtäväalueeseensa liittyvästä
ohjauksesta;
12) vastaa tietojärjestelmien tilaamisesta,
valmistamisesta ja kehittämisestä yhteis-
työssä tietojärjestelmiä käyttävien yksikköjen
kanssa; ja
13) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi
laajat ja periaatteellisesti merkittävät tietojen-
käsittelylaitteiden, tietojärjestelmien ja atk-
käyttöpalveluiden hankinta-asiat.

33 §

Tietohallintoyksikön organisaatio

Tietohallinnossa on seuraavat toimintayk-
siköt (sulkeissa päätoimipaikka):

1) Tuotantoyksikkö (Jyväskylä);
2) Käytöntukipalvelut-yksikkö (Kuopio);

ja
3) Sovellusratkaisut-yksikkö (Helsinki).

Esikunta- ja oikeusyksikkö

34 §

Esikunta- ja oikeusyksikön tehtävät

Esikunta- ja oikeusyksikkö:
1) kehittää ja koordinoi Verohallinnon joh-

tamis-, ohjaus- ja suunnittelujärjestelmää;
2) vastaa Verohallinnon toiminnan ja ta-

louden suunnittelusta ja seurannasta, niihin
liittyvästä asiakirjojen laadinnasta ja yksiköi-
den ohjauksesta sekä Verohallinnon strate-
gian valmistelusta;
3) vastaa Verohallinnon controller-toimin-

nosta;
4) valmistelee ja esittelee pääjohtajan rat-

kaistavaksi Verohallinnosta annetun lain 8 §:n
3 momentissa tarkoitetut määräykset, pääjoh-
tajan määräämät yhtenäistämisohjeet sekä
muut oikeudellista erityisasiantuntemusta
vaativat lausunnot ja selvitykset;
5) koordinoi Verohallinnon säädösvalmis-

telutehtäviä ja osallistuu säädösvalmisteluun
sekä avustaa Verohallinnon yksiköitä lainsää-
dännön toimeenpanoon liittyvissä asioissa;
6) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi

Verohallinnon yhteiset julkisuus- ja tietosuo-
jalainsäädäntöön liittyvät ohjeet sekä osallis-
tuu muiden yksiköiden tehtäväalueelle kuulu-
vien ohjeiden valmisteluun sekä vastaa infor-
maatio-oikeuden alaan kuuluvista asiantunti-
jatehtävistä;
7) suorittaa muita Verohallinnon yhteisiä

oikeudellista erityisasiantuntemusta vaativia
tehtäviä;
8) vastaa Verohallinnon kokonaisturvalli-

suuteen liittyvästä ohjauksesta ja seurannasta;
ja
9) suorittaa muut esikuntatehtävät sekä

pääjohtajan antamat toimeksiannot ja selvi-
tystehtävät.
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35 §

Esikunta- ja oikeusyksikön organisaatio

Esikunta- ja oikeusyksikössä ei ole toimin-
tayksiköitä.
Esikunta- ja oikeusyksikön ryhmää, joka
vastaa edellä 34 §:n 4–7 kohdissa tarkoite-
tuista tehtävistä, kutsutaan Verohallinnon oi-
keusyksiköksi.

Yhteiset palvelut -yksikkö

36 §

Yhteiset palvelut -yksikön tehtävät

Yhteiset palvelut:
1) antaa Verohallinnon kaikille yksiköille
henkilöverotusta koskevat oikeudelliset tul-
kintasuositukset ja soveltamisohjeet sekä työ-
menetelmäohjeet ja huolehtii siitä, että tieto-
järjestelmät tukevat henkilöverotuksen toi-
minnallisia prosesseja;
2) johtaa ja osaltaan toteuttaa veroriskien
hallintaa;
3) johtaa sähköistä yhteyskeskustoimintoa;
4) kehittää ja koordinoi Verohallinnon pal-
veluita ja verkkoviestintää;
5) koordinoi Verohallinnon muiden yksi-
köiden kehitysaloitteiden yhteensopivuutta ja
laajoja kehityshankkeita;
6) kehittää ja koordinoi Verohallinnon laa-
tutoimintaa;
7) kehittää ja koordinoi Verohallinnon
kansainvälistä viranomais- ja sidosryhmäyh-
teistyötä; ja
8) käsittelee verovirastojen tehtäväalueella
muut kuin siirtohinnoittelua koskevat kan-
sainvälisissä verosopimuksissa tarkoitettua
keskinäistä sopimusmenettelyä edellyttävät
yksittäisiä verovelvollisia koskevat asiat.

37 §

Yhteiset palvelut -yksikön organisaatio

Yhteisissä palveluissa ei ole toimintayksi-
köitä.

Viestintäyksikkö

38 §

Viestintäyksikön tehtävät

Viestintä:
1) vastaa Verohallinnon viestintästrategi-

asta, yleisistä markkinointi-, media- ja muun
viestinnän ohjauksesta, visuaalisen ilmeen si-
sällöstä sekä muista yhteisistä viestintätehtä-
vistä; ja
2) avustaa Verohallinnon johtoa ja yksi-

köitä suunnittelemalla ja toteuttamalla koko
Verohallintoa koskevaa viestintää sekä seu-
raamalla viestinnän vaikuttavuutta.

39 §

Viestintäyksikön organisaatio

Viestintäyksikössä ei ole toimintayksi-
köitä.

Hallintoyksikkö

40 §

Hallintoyksikön tehtävät

Hallintoyksikkö:
1) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi

Verohallinnon työjärjestyksen sekä ehdotuk-
set Verohallinnon organisaatiota ja hallintoa
koskeviksi säädöksiksi;
2) vastaa Verohallinnon työnantajatehtä-

vistä ja henkilöstöpoliittisten linjausten val-
mistelusta;
3) vastaa Verohallinnon henkilöstöhallin-

non yhteisten palvelujen tuottamisesta;
4) vastaa Verohallinnon yhteisestä henki-

löstön kehittämisestä;
5) vastaa Verohallinnon yhteisistä asiakir-

jahallinnon, materiaalihallinnon, matkahallin-
non, tilahallintapalveluiden ja sisäisten palve-
luiden tuottamisesta sekä toimitilojen ja mui-
den tilojen vuokraamisesta;
6) valmistelee yksikön päällikön ja toimin-

tayksikön päällikön virkojen perustamista,
lakkauttamista ja yksiköstä toiseen siirtämistä
koskevat asiat pääjohtajan ratkaistavaksi;
7) käsittelee virkojen perustamista, lak-

kauttamista ja yksiköstä toiseen siirtämistä
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koskevat asiat lukuun ottamatta edellä 6 koh-
dassa mainittuja virkoja ja pääjohtajan vir-
kaa;
8) vastaa verotuksen oikaisulautakunnan
muodostamista koskevien asioiden valmiste-
lusta pääjohtajan ratkaistavaksi;
9) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi
työnantajavirkamiesten palkkaukset sekä kä-
sittelee keskusverolautakunnan, verotuksen
oikaisulautakunnan, Verohallinnon neuvotte-
lukunnan sekä Veronsaajien oikeudenvalvon-
tayksikön yhteistyöryhmän jäsenten ja asian-
tuntijoiden palkkioita ja matkakustannusten
korvausten perusteita koskevat asiat;
10) vastaa Verohallinnolle kuuluvista val-
tion kirjanpitoyksikön tehtävistä:
11) vastaa Verohallinnon yhteisistä talous-
hallintopalveluista, kuten budjetoinnista, yk-
siköiden tulostavoiteasiakirjojen valmiste-
lusta, kirjanpidosta, kustannuslaskennasta ja
raportoinnista;
12) antaa Verohallinnon kaikille yksiköille
tehtäväalaansa koskevat ohjeet; ja
13) käsittelee asiat, jotka eivät kuulu
muulle Verohallinnon yksikölle ja joista pää-
johtaja ei ole toisin määrännyt.

41 §

Hallintoyksikön organisaatio

Yksikössä ei ole toimintayksiköitä.
Yksikössä on työnantajavirkoja, joiden
haltijoiden pääasiallisena tehtävänä on val-
tion henkilöstöhallintoasioiden käsittelemi-
nen.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö

42 §

Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sisäinen tarkastus:
1) vastaa Verohallinnon sisäisestä tarkas-
tuksesta; ja
2) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi
hallintokanteluita koskevat asiat.

43 §

Sisäisen tarkastuksen yksikön organisaatio

Sisäisen tarkastuksen yksikössä ei ole toi-
mintayksiköitä.

PÄÄJOHTAJAN RATKAISUVALLAN
KÄYTTÄMISESTÄ

44 §

Pääjohtajan ratkaistavat asiat

Sen lisäksi, mitä Verohallinnosta annetussa
laissa ja Verohallinnosta annetussa asetuk-
sessa säädetään pääjohtajan ratkaistavista asi-
oista, pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka koske-
vat:
1) valtioneuvoston oikeuskanslerille, edus-

kunnan oikeusasiamiehelle, Valtiontalouden
tarkastusvirastolle, tietosuojavaltuutetulle tai
lainsäädäntö- ja muissa laajakantoisissa asi-
oissa valtioneuvostolle tai ministeriölle, kes-
kusvirastolle taikka muulle vastaavalle viran-
omaiselle annettavia Verohallinnon lausun-
toja;
2) virka- ja työehtosopimusten tekemistä;
3) virkamiesten kollektiivista irtisano-

mista, kollektiivista osa-aikaistamista sekä
lomauttamista;
4) Hallintoyksikön henkilöstöasioista vas-

taavan päällikön nimittämistä sekä niiden vir-
kamiesten nimittämistä, jotka valmistelevat
Verohallinnon annettavaksi säädetyt oikeus-
säännöt;
5) niiden virkamiesten irtisanomista, viran-

toimituksesta pidättämistä ja varoitusta, jotka
on säädetty tai määrätty pääjohtajan nimitet-
täväksi;
6) verotuksen oikaisulautakunnan muodos-

tamista;
7) yksikön ja toimintayksikön päälliköiden

virkojen perustamista, lakkauttamista ja yksi-
köstä toiseen siirtämistä;
8) työnantajavirkamiesten palkkausta;
9) ohjeita, jotka kuuluvat useamman kuin

yhden Verohallinnon yksikön tehtäväalu-
eelle, ellei hän ole määrännyt ohjeiden anta-
mista jonkin Verohallinnon yksikön tehtä-
väksi; ja
10) laajoja ja periaatteellisesti merkittäviä
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tietojenkäsittelylaitteiden, tietojärjestelmien
ja atk-käyttöpalveluiden hankinta-asioita.
Pääjohtaja ratkaisee Verohallinnosta anne-
tussa laissa, Verohallinnosta annetussa ase-
tuksessa sekä edellä kohdissa 1–8 tarkoitetut
asiat esittelystä. Verohallinnon tulostavoit-
teita koskevat asiat pääjohtaja ratkaisee kui-
tenkin asiaa valmistelleen virkamiehen ehdo-
tuksesta.
Edellä kohdassa 9 tarkoitetut asiat pääjoh-
taja ratkaisee esittelystä tai allekirjoittamalla
asiaa koskevan hankintasopimuksen tai tila-
usasiakirjan asiaa valmistelleen virkamiehen
ehdotuksesta.

MUUT MÄÄRÄYKSET

45 §

Virkojen sijoittaminen, virkavapaudet ja
eräät muut virkoja koskevat päätökset

Verohallinnon yksiköt tekevät päätökset,
jotka valtion virkamieslain (750/1994), val-
tion virkamiesasetuksen (971/1994) ja valtion
virkaehtosopimuslain (644/1970) mukaan te-
kee asianomainen virasto ja joita ei edellä ole
määrätty pääjohtajan ratkaistavaksi tai Hal-
lintoyksikön käsiteltäväksi.

46 §

Hallintokanteluiden ratkaiseminen

Verohallinnon yksikön tai sen virkamiehen
toiminnasta Verohallinnon yksikölle osoite-
tun kantelun ratkaisee yksikön päällikkö, el-
lei Verohallinnosta annetun lain 33 §:n 2
momentista muuta johdu.

47 §

Tiedottaminen pääjohtajalle

Verohallinnon yksiköiden on pidettävä
pääjohtaja tietoisena tehtäväalueeseensa kuu-
luvista periaatteellisesti tai muutoin merkittä-
vistä asioista.

48 §

Verotustietojen luovuttaminen

Verovirastot, Yritysverotusyksikkö, Vero-

tarkastusyksikkö ja Veronkantoyksikkö käyt-
tävät tehtäväalueensa osalta oikeutta verotus-
tietojen luovuttamiseen pyynnöstä siten kuin
siitä erikseen säädetään.

49 §

Rekisterinpitäjän tehtävät sekä rekisteriottei-
den ja todistusten antaminen

Jokainen Verohallinnon yksikkö hoitaa
tehtäväalueensa osalta tietojärjestelmän rekis-
terinpitäjälle kuuluvat tehtävät.
Verovirastot, Yritysverotusyksikkö, Vero-

tarkastusyksikkö ja Veronkantoyksikkö anta-
vat Verohallinnon verotuksen tietojärjestel-
mästä yksittäisiä otteita ja todistuksia siten
kuin siitä erikseen säädetään.

50 §

Muu puhevallan käyttö

Verohallinnosta annetun lain 29 §:ssä tar-
koitettua puhevaltaa tuomioistuimissa,
muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä
sekä sopimuksissa käyttää se Verohallinnon
yksikkö, jonka tehtäväalueeseen asia kuuluu,
tai jolle se erikseen määrätään.

51 §

Tehtäväjaon määräytyminen eräissä
tapauksissa

Kahden tai useamman yksikön tehtäväalu-
eeseen kuuluva asia käsitellään siinä yksi-
kössä, jonka tehtäväalueeseen se pääasialli-
sesti kuuluu. Jos yksikköä ei voida tällä pe-
rusteella ratkaista tai muutoin on epäselvää,
minkä yksikön tehtäviin asia kuuluu, pääjoh-
taja määrää, missä yksikössä asia käsitellään.
Yksiköt voivat yksittäisessä asiassa tai

asiaryhmässä sopia tehtäväjaostaan tässä työ-
järjestyksessä määrätystä poiketen, jos se on
asian käsittelyn kannalta tarkoituksenmu-
kaista.
Jos yksikössä käsiteltävä asia koskee myös

toisen yksikön toimintaa, asiaa valmistelta-
essa on neuvoteltava kysymyksessä olevan
yksikön asianomaisten virkamiesten kanssa.
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52 §

Verotuksen oikaisulautakunta yritysverotuk-
sessa

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotusta
koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelevä ja
ratkaiseva oikaisulautakunta määräytyy seu-
raavasti:
1) Uudenmaan verotuksen oikaisulauta-
kunta käsittelee ja ratkaisee Uudenmaan yri-
tysverotoimiston tekemiä verotuspäätöksiä
koskevat oikaisuvaatimukset;
2) Itä-Suomen verotuksen oikaisulauta-
kunta käsittelee ja ratkaisee Savo-Karjalan ja
Kaakkois-Suomen yritysverotoimistojen te-
kemiä verotuspäätöksiä koskevat oikaisuvaa-
timukset;
3) Sisä-Suomen verotuksen oikaisulauta-
kunta käsittelee ja ratkaisee Sisä-Suomen yri-
tysverotoimiston tekemiä verotuspäätöksiä
koskevat oikaisuvaatimukset;
4) Länsi-Suomen verotuksen oikaisulauta-
kunta käsittelee ja ratkaisee Lounais-Suomen
ja Länsi-Suomen yritysverotoimistojen teke-
miä verotuspäätöksiä koskevat oikaisuvaati-
mukset; ja
5) Pohjois-Suomen verotuksen oikaisulau-
takunta käsittelee ja ratkaisee Pohjois-Suo-
men yritysverotoimiston tekemiä verotuspää-
töksiä koskevat oikaisuvaatimukset.
Oikaisuvaatimuksen, joka koskee muun
kuin yritysverotoimiston tekemää verotuspää-
töstä, käsittelee ja ratkaisee se verotuksen
oikaisulautakunta, jolle oikaisuvaatimus on
verotusmenettelystä annetun lain kumotun
63 §:n 2 momentin (505/1998) mukaan ollut
tehtävä.

Ahvenanmaan verotoimiston ja Konserni-
verokeskuksen tekemien verotuspäätösten oi-
kaisulautakuntakäsittelystä säädetään Vero-
hallinnosta annetun lain 35 §:n 5 momen-
tissa.

53 §

Soveltaminen työsuhteiseen henkilöstöön

Mitä edellä on sanottu virkamiehistä, so-
velletaan myös työsuhteiseen henkilöstöön.
Esittelijänä voi kuitenkin toimia vain virka-
suhteessa oleva henkilö.

VOIMAANTULO

54 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 2010.
Poiketen siitä, mitä edellä 24 §:n 5 koh-

dassa määrätään, Pohjois-Suomen veroviras-
tossa on 31.12.2010 asti Pohjois-Lapin vero-
toimisto, jonka pääpaikka on Kemijärvi, ja
Rovaniemen verotoimisto, jonka pääpaikka
on Rovaniemi.
Veronkantoyksikön työjärjestyksessä voi-

daan 31.12.2011 asti määrätä siitä, miltä osin
Veronkantoyksikön 28 ja 29 §:n mukaiseen
organisaatioon sovelletaan 4 §:n 2 momenttia
ja 6 §:n 3 momenttia.
Verohallinnon antamaa toimivaltaista ve-

rovirastoa koskevaa päätöstä (1832/2009) so-
velletaan tehtävänjakoa koskevana määräyk-
senä siltä osin kuin toisin ei ole säädetty tai
määrätty.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2010

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Mika Gylén
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