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L a k i

N:o 728

kotitaloustyön väliaikaisesta verotuesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vähennykseen oikeuttava työ

Tämän lain perusteella myönnetään valtion
tuloverosta vähennys (kotitalousvähennys)
yksityisen tavanomaisen kotitalous-, hoiva-
tai hoitotyön sekä asunnon kunnossapito- tai
perusparannustyön perusteella.

Tavanomaisena hoiva- ja hoitotyönä ei
pidetä sellaisia terveyden- ja sairaudenhoito-
palveluja, joiden myynti on arvonlisävero-
lain (1501/1993) 34—36 §:ssä säädetty vero-
vapaaksi. Asunnon kunnossapitotyönä ei
pidetä kodin koneiden ja laitteiden korjaus-
tai asennustyötä.

2 §

Lain alueellinen soveltaminen

Tämän lain säännöksiä sovelletaan vero-

velvolliseen, jonka verotusmenettelystä an-
netun lain (1558/1995) 5 §:ssä tarkoitettu
kotikunta on verovuotta edeltäneen vuoden
lopussa Etelä-Suomen, Oulun tai Lapin lää-
niin kuuluva kunta.

Vaikka verovelvollisen tuloverolain
(1535/1992) 7 §:ssä tarkoitetun puolison
kotikunta ei ole 1 momentissa tarkoitettu
kunta, myös häneen sovelletaan tämän lain
säännöksiä.

3 §

Kotitalousvähennykseen oikeuttavan työn
tekemispaikka

Kotitalousvähennykseen oikeuttava työ on
tehtävä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetussa
kunnassa olevassa verovelvollisen asunnossa
tai vapaa-ajan asunnossa.
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4 §

Tukien vaikutus vähennykseen

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos sa-
maa työsuoritusta varten on saatu omaishoi-
don tukea, lasten kotihoidon ja yksityisen
hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996)
tarkoitettua tukea tai työllistämistukea. Vä-
hennystä ei myöskään myönnetä asunnon
kunnossapito- tai perusparannustyön perus-
teella, jos asunnon korjaukseen on myönnet-
ty valtion varoista korjausavustusta.

Vähennyksen myöntämistä ei kuitenkaan
estä työllisyysasetuksen 6 luvun nojalla
yrittäjäksi ryhtyvälle myönnetty työllistämis-
tuki.

5 §

Vähennyksen perusteena olevat
kustannukset

Verovelvollinen saa vähentää maksamansa
työnantajan sosiaaliturvamaksun, pakollisen
työeläkemaksun, tapaturmavakuutusmaksun,
työttömyysvakuutusmaksun ja ryhmähenki-
vakuutusmaksun hänelle määrättävästä val-
tion tuloverosta. Siltä osin kuin työnantajalla
on oikeus periä palkansaajalta työntekijän
työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu,
maksu ei ole vähennyskelpoinen.

Verovelvollinen saa myös vähentää ennak-
koperintälain (1118/1996) 25 §:ssä tarkoite-
tulle ennakkoperintärekisteriin merkitylle ve-
ronalaista toimintaa harjoittavalle maksetusta
työkorvauksesta 40 prosenttia. Verovelvolli-
nen saa lisäksi vähentää tavanomaisesta koti-
talous-, hoiva- ja hoitotyöstä tuloverolaissa
tarkoitetulle yleishyödylliselle yhteisölle
maksetusta työkorvauksesta 40 prosenttia.

6 §

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä
ja vähennyksen

tekeminen

Kotitalousvähennys tehdään valtion tulove-
rosta, ja sen enimmäismäärä on 5 000 mark-
kaa vuodessa. Vähennys tehdään valtion tu-
loverosta tehtävien muiden vähennysten jäl-
keen.

7 §

Kotitalousvähennyksen myöntäminen
puolisoille

Puolisoista kotitalousvähennys myönnetään
sille puolisolle, jonka valtion tulovero on ve-
rosta tehtävien vähennysten jälkeen suurem-
pi. Siltä osin kuin puolison tulovero ei riitä
vähennyksen tekemiseen, vähennys voidaan
tehdä toisen puolison tuloverosta.

8 §

Vähennyksestä annettava selvitys

Verovelvollisen on annettava selvitys vä-
hennysvaatimuksen perusteista. Lisäksi pal-
kansaajan tai työkorvauksen saajan on an-
nettava kotitalousvähennystä vaativalle vero-
velvolliselle ilmoitus, ettei hänen tiedossaan
ole 4 §:ssä tarkoitettua estettä.

9 §

Kotitalousvähennyksen vaatimisen
ajankohta

Kotitalousvähennystä on pyydettävä en-
nen verovelvollisen verotuksen päättymistä.

10 §

Kotitalousvähennyksen myöntäminen

Kotitalousvähennys myönnetään verotuk-
sen toimittamisen yhteydessä. Vähennys ote-
taan huomioon ennakonpidätyksen alennuk-
sena ja ennakonkannossa, jos verovelvolli-
sella on kotitalousvähennykseen oikeuttavia
kustannuksia vähintään 2 000 markkaa.

11 §

Ilmoittamisvelvollisuus

Sen lisäksi mitä verotusmenettelystä anne-
tussa laissa säädetään sivullisen tiedonanto-
velvollisuudesta, tässä laissa tarkoitettu pal-
kansaaja tai työkorvauksen saaja on velvolli-
nen antamaan ne tiedot, jotka saattavat olla
vähennyksen myöntämistä tai tutkimustoi-
mintaa varten tarpeen.
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12 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 1997. Lakia sovelletaan vuosilta
1997—1999 toimitettavissa verotuksissa.

Verovelvollisella on oikeus vähennykseen
sellaisen työn perusteella, joka on tehty tä-
män lain tultua voimaan.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on
vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa
1 250 markkaa.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Arja Alho
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L a k i

N:o 729

tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun

lain (1070/1994) 1 §, 2 §:n 2 kohta, 4 §, 5 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 9, 13 ja 15 §
seuraavasti:

1 §
Maan huoltovarmuuden turvaamiseksi on

tuontipolttoaineita varastoitava sen mukaan
kuin tässä laissa säädetään (velvoitevaras-
tointi). Velvoitevarastolla tarkoitetaan sitä
hyödykevarastoa, jota varastointivelvollisen
on tämän lain nojalla kustannuksellaan pi-
dettävä.

Öljytuotteita ja öljynjalostuksen raaka-ai-
neita varastoidaan tämän lain mukaisesti
myös energiahuollon kriisivalmiutta koske-
vien Suomea sitovien kansainvälisten sopi-
musvelvoitteiden toteuttamiseksi.

2 §
Varastointivelvollisuus koskee:

— — — — — — — — — — — — —
2) raakaöljyä ja muita öljynjalostuksessa

käytettäviä raaka-aineita;
— — — — — — — — — — — — —

4 §
Kivihiililaitoksen velvoitevaraston tulee

kunkin vuoden heinäkuun 1 päivästä alkaen
vastata kolmen kuukauden keskimääräistä
kulutusta.

5 §
— — — — — — — — — — — — —

Maahantuojan velvoitevaraston tulee kun-
kin vuoden heinäkuun 1 päivästä alkaen vas-
tata kolmen kuukauden keskimääräistä tuon-
tia.
— — — — — — — — — — — — —

8 §
— — — — — — — — — — — — —

Maahantuojan velvoitevaraston tulee kun-
kin vuoden heinäkuun 1 päivästä alkaen vas-
tata kahden kuukauden keskimääräistä tuon-
tia.
— — — — — — — — — — — — —

9 §
Huoltovarmuuskeskus määrää öljyn velvoi-

tevaraston sijainnin 15 §:ssä tarkoitetun il-
moituksen perusteella. Huoltovarmuuskeskus
voi määrätä varaston sijoitettavaksi Suomeen
tai huoltovarmuustilanteen niin salliessa sel-
laiseen muuhun maahan, jonka kanssa Suo-
mella on sopimus yhteistyöstä huoltovar-
muuden alalla.

Huoltovarmuuskeskus voi määrätä ulko-
maille sijoitetun öljyn velvoitevaraston ko-
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tiutettavaksi huoltovarmuustilanteen muut-
tuessa tai muusta painavasta syystä.

13 §
Huoltovarmuuskeskus määrää maakaasun

velvoitevaraston sijainnin 15 §:ssä tarkoite-
tun ilmoituksen perusteella. Huoltovarmuus-
keskus voi määrätä varaston sijoitettavaksi
Suomeen tai huoltovarmuustilanteen niin
salliessa sellaiseen muuhun maahan, jonka
kanssa Suomella on sopimus yhteistyöstä
huoltovarmuuden alalla.

Huoltovarmuuskeskus voi määrätä ulko-
maille sijoitetun maakaasun velvoitevaraston
kotiutettavaksi huoltovarmuustilanteen muut-
tuessa tai muusta painavasta syystä.

15 §
Varastointivelvollisuuden alaisia tuotteita

käyttävien, maahantuovien, valmistavien ja
jälleenmyyvien sekä velvoitevarastoa toisen
lukuun pitävien on annettava Huoltovar-

muuskeskukselle tämän lain soveltamiseksi
ja noudattamisen valvomiseksi tarpeelliset
tiedot.

Huoltovarmuuskeskuksen määräämät hen-
kilöt ovat oikeutettuja suorittamaan tarkas-
tuksia velvoitevarastojen sijaintipaikoissa
varaston suuruuden selvittämiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 1997.

Tämän lain mukaisten velvoitteiden ensim-
mäinen velvoitejakso on 1.1.—30.6.1998.
Ensimmäisen jakson velvoitteen määräyty-
misperusteena on kivihiililaitoksen osalta
vuosien 1994—1996 kivihiilen keskimääräi-
nen kuukausikulutus sekä kivihiilen ja öljy-
tuotteiden maahantuojan osalta vuoden 1996
tuontiin perustuva keskimääräinen kuu-
kausituonti.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Ole Norrback
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L a k i

N:o 730

lääkkeiden velvoitevarastointilain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 25 päivänä toukokuuta 1984 annetun lääkkeiden velvoitevarastointilain

(402/1984) 4 § sellaisena kuin se on laissa 1279/1987,
muutetaan 1 §, 2 §:n 1 momentin johdantokappale, 10 ja 12—13 kohta sekä 2 momentti,

3 §:n edellä oleva väliotsikko, 3 §, 5 §:n 2 ja 3 momentti, 6, 7, 9 ja 10 §, 11 §:n 2, 3 ja 4
momentti, 11 a § sekä 13 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §, 2 §:n 1 momentin johdantokappale, 11 §:n 2 momentti ja
13 §:n 2 momentti mainitussa laissa 1279/1987, 2 §:n 2 momentti, 6 ja 9 § sekä 11 §:n 4
momentti laissa 37/1993, 3 § osaksi mainituissa laeissa 1279/1987 ja 418/1990, 5 §:n 2 mo-
mentti ja 13 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa 418/1990 sekä 7 § osaksi mainitussa
laissa 418/1990 sekä 10 § mainituissa laeissa 418/1990 ja 37/1993 sekä 11 a § osaksi vii-
meksi mainituissa laeissa sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 1279/1987 ja
418/1990, uusi 15 ja 16 kohta, lakiin uusi 7 a § ja 8 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa
laissa 37/1993, uusi 2 momentti, seuraavasti:

1 §
Lääkehuollon turvaamiseksi lääketehtaan,

lääkevalmisteen maahantuojan, sairaanhoito-
laitoksen, Kansanterveyslaitoksen ja Suomen
Punaisen Ristin on varastoitava lääkeaineita
ja -valmisteita, sekä velvoitevarastoitavien
lääkkeiden valmistuksessa käytettäviä apu-
ja lisäaineita sekä pakkausmateriaaleja sen
mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Velvoitevarastolla tarkoitetaan sitä hyödy-
kevarastoa, jota varastointivelvollisen on
tämän lain nojalla kustannuksellaan ylläpi-
dettävä.

2 §
Lääketehtaan, lääkevalmisteen maahan-

tuojan, Kansanterveyslaitoksen ja Suomen
Punaisen Ristin varastointivelvoite voidaan
määrätä seuraavassa luettelossa mainittuihin

lääkeryhmiin kuuluville lääkeaineille ja -val-
misteille sekä näiden valmistuksessa käytet-
täville apu- ja lisäaineille sekä pakkausma-
teriaaleille:

10) elektrolyytti- ja nestetasapainohäiriöis-
sä sekä parenteraalisessa ravitsemuksessa
käytettävistä lääkkeistä: perusliuokset, ravin-
toliuokset ja albumiiniliuokset;
— — — — — — — — — — — — —

12) veritautilääkkeistä: tromboosilääkkeet,
syöpälääkkeet ja hemostaasilääkkeet;

13) myrkytyslääkkeistä ja rokotteista: lää-
kehiili, immunoglobuliinit ja immunoseeru-
mit;
— — — — — — — — — — — — —

15) velvoitevarastoinnin piirissä olevien
lääkevalmisteiden valmistuksessa käytettävät
apu- ja lisäaineet;

16) velvoitevarastoinnin piirissä olevien
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lääkevalmisteiden valmistuksessa käytettävät
pakkausmateriaalit.

Asetuksella säädetään ne 1 momentissa
mainittuihin lääkeryhmiin sisältyvät lääkeai-
neet, jotka kuuluvat varastointivelvoitteen
piiriin. Lääkelaitos vahvistaa nimikkeittäin
ne valmisteet, jotka sisältävät asetuksella
vahvistettuja lääkeaineita ja joissa kyseiset
lääkeaineet ovat lääkinnälliseltä merkityksel-
tään keskeisiä. Lääkelaitos vahvistaa lisäksi
nimikkeittäin velvoitevarastoinnin piiriin
kuuluvat apu- ja lisäaineet sekä pakkausma-
teriaalit.

Lääke-, apu- ja lisäaineen sekä
pakkausmateriaalin velvoitevarastointi

3 §
Varastointivelvoitteen piiriin kuuluvaa

maahantuotavaa lääkeainetta sekä siitä val-
mistettavassa lääkevalmisteessa käytettäviä
apu- ja lisäaineita sekä pakkausmateriaaleja
on velvollinen varastoimaan näitä lääkkeiden
valmistuksessa käyttävä lääketehdas sekä
Kansanterveyslaitos ja Suomen Punainen
Risti.

Varastointivelvoite määräytyy lääkeainetta
sisältävien lääkevalmisteiden toteutuneen
myynnin perusteella. Velvoitteen mitoituspe-
rusteena on lääkeainetta sisältävien lääkeval-
misteiden ilmoitusvuoden tammikuun alun ja
syyskuun lopun välistä kotimaan myyntiä
vastaava lääke-, apu- ja lisäaineiden sekä
pakkausmateriaalien keskimääräinen kuu-
kausikulutus.

Velvoitevaraston tulee 1 päivänä tammi-
kuuta kunakin vuonna vastata 2 §:n 1 mo-
mentin 1, 2, 7—10 ja 13 kohdan nojalla va-
rastointivelvoitteen alaiseksi määrätyltä lää-
keaineelta kymmenen kuukauden keskimää-
räistä kulutusta ja 2 §:n 3—6, 11, 12 ja 14
kohdan nojalla varastointivelvoitteen alaisek-
si määrätyltä lääkeaineelta sekä 2 §:n
15—16 kohdan nojalla varastointivelvoitteen
alaiseksi määrätyltä apu- ja lisäaineelta ja
pakkausmateriaalilta viiden kuukauden kes-
kimääräistä kulutusta.

Lääkevalmisteen velvoitevarastointi

5 §
— — — — — — — — — — — — —

Maahantuojan varastointivelvoite määräy-
tyy lääkevalmisteen toteutuneen myynnin
perusteella. Velvoitteen mitoitusperusteena
on lääkevalmisteen ilmoitusvuoden tammi-

kuun alun ja syyskuun lopun väliseen koti-
maan myyntiin perustuva keskimääräinen
kuukausimyynti.

Lääkevalmisteen maahantuojan velvoiteva-
raston tulee 1 päivästä tammikuuta kunakin
vuonna vastata 2 §:n 1 momentin 1, 2,
7—10 ja 13 kohdan nojalla varastointivel-
voitteen alaiseksi määrätyltä lääkevalmisteel-
ta kymmenen kuukauden keskimääräistä
kotimaan myyntiä ja 2 §:n 3—6, 11 ja 14
kohdan nojalla varastointivelvoitteen alaisek-
si määrätyltä lääkevalmisteelta viiden kuu-
kauden keskimääräistä myyntiä.

6 §
Lääkelaitos voi erityisistä syistä hakemuk-

sesta päättää, että varastointivelvollinen voi
korvata varastointivelvoitteensa osittain tai
kokonaan sitoutumalla järjestämään vastaa-
van huoltovarmuuden muulla tavoin.

Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä
varastointivelvoitteen korvaamisen ehdoista
ja edellytyksistä.

7 §
Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämä sai-

raanhoitolaitos ja terveyskeskus sekä kunnan
tai kuntayhtymän ylläpitämä kehitysvam-
maisten erityishuollosta annetussa laissa
(519/1977) tarkoitettu laitos on velvollinen
varastoimaan peruslääkevalikoimaansa kuu-
luvia lääkevalmisteita.

Laitoksen varastointivelvoite määräytyy
kunkin velvoitteen piiriin kuuluvan lääkeval-
misteen toteutuneen kulutuksen perusteella.
Velvoitteen mitoitusperusteena on kunkin
lääkevalmisteen ilmoitusvuoden tammikuun
alun ja syyskuun lopun väliseen kulutukseen
perustuva keskimääräinen kuukausikulutus.

Laitoksen velvoitevaraston tulee sen perus-
lääkevalikoimaan kuuluvia perus- ja ravinto-
liuoksia lukuun ottamatta 1 päivästä tammi-
kuuta kunakin vuonna vastata kunkin lääke-
valmisteen kuuden kuukauden keskimääräis-
tä kuukausikulutusta.

Laitoksen perus- ja ravintoliuosten velvoi-
tevaraston tulee 1 päivästä tammikuuta ku-
nakin vuonna vastata kahden viikon keski-
määräistä kulutusta.

7 a §
Huoltovarmuusrahastosta maksetaan lääke-

tehtaalle, lääkevalmisteen maahantuojalle tai
sille, jonka lukuun maahantuojan velvoite-
varastoa pidetään, sekä Suomen Punaiselle
Ristille korvausta, joka on korkolain
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(633/1982) 3 §:ssä tarkoitettu Suomen Pan-
kin viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyk-
siköllä velvoitevarastossa olevan tavaran
hankintaan sidotusta pääomasta.

Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä
korvauksen määräytymisestä ja korvaus-
menettelystä.

8 §
— — — — — — — — — — — — —

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on
huolehtia varastointikorvausten maksamises-
ta ja valvoa korvausedellytysten täyttymistä.

9 §
Varastointivelvollisen tulee vuosittain il-

moittaa Lääkelaitokselle lääke-, apu- ja lisä-
aine- ja pakkausmateriaalivelvoitteidensa
sekä valmistevelvoitteidensa määrät sekä
muut tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten noudattamisen valvontaa varten
tarpeelliset tiedot. Ilmoituksen tekemisestä
säädetään tarkemmin asetuksella. Lääkelai-
toksen määräämät henkilöt ovat oikeutettuja
suorittamaan tarkastuksia varastointivelvol-
lisen tiloissa velvoitevaraston suuruuden
selvittämiseksi.

Varastointivelvollisen tulee vuosittain il-
moittaa Huoltovarmuuskeskukselle varas-
tointikorvauksen maksamista varten tarpeel-
liset tiedot. Huoltovarmuuskeskuksen mää-
räämät henkilöt ovat oikeutettuja suoritta-
maan tarkastuksia varastointivelvollisen tai
varastointikorvauksen saajan tiloissa ja tutus-
tumaan varastointivelvollisen kirjanpitoon ja
muihin asiakirjoihin velvoitevaraston arvon
selvittämiseksi.

10 §
Varastointivelvollisen velvoitteen alaisen

hyödykkeen varasto ei saa alittaa tämän lain
mukaan määräytyvän velvoitteen määrää.
Edellä 7 §:ssä tarkoitetun laitoksen velvoite-
varasto saa kuitenkin alittaa velvoitteen mää-
rän, jos velvoitevaraston käyttöönotto on
lääkkeiden saantihäiriön vuoksi laitoksen
toiminnan kannalta välttämätöntä. Laitoksen
on viipymättä tämän jälkeen täydennettävä
varastonsa asetetun velvoitteen tasolle.

Jos varastointivelvollisen tuotanto tai toi-
minta on velvoitteen alaisen hyödykkeen
saantihäiriön vuoksi vaarassa keskeytyä tai
olennaisesti vähentyä ilman velvoitevaraston
käyttöönottoa taikka velvoitevarastossa oleva
tai muu velvoitteen alaiseksi säädetty hyödy-
ke vaarassa tulla varastointiaikana käyttötar-

koitukseensa soveltumattomaksi, Lääkelaitos
voi hakemuksesta myöntää varastointivelvol-
liselle luvan alittaa lain mukaisen velvoitteen
määrän. Alitusluvan myöntäessään Lääkelai-
toksen on määrättävä sallitun alituksen suu-
ruus sekä se, missä ajassa varastointivelvolli-
sen on täydennettävä varastonsa asetetun
velvoitteen tasolle.

Lääkelaitoksen myönnettyä 2 momentissa
tarkoitetun alitusluvan Huoltovarmuuskeskus
alentaa velvoitevarastosta maksettavaa kor-
vausta vastaavasti.

11 §
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 3 §:ssä tarkoitettu varastointivelvoi-
te ei koske siinä tarkoitettua varastointivel-
vollista, jos tämä osoittaa turvavarastolain
(970/1982) nojalla tehdyn varastointisopimuk-
sen perusteella ylläpidettävän varaston
yhdessä varastoijan liiketoiminnassa tarvitse-
man varaston kanssa vastaavan määrältään
varastointivelvollisen 3 §:ssä tarkoitetun
hyödykkeen varastointivelvoitetta.

Lääkevalmisteen varastointivelvoite ei kos-
ke maahantuojaa, jos tämä osoittaa turvava-
rastolain nojalla tehdyn varastointisopimuk-
sen perusteella ylläpidettävän varaston yh-
dessä maahantuojan liiketoiminnassa tarvit-
seman lääkevalmistevaraston kanssa vastaa-
van määrältään maahantuojan lääkeainetta
sisältävän lääkevalmisteen varastointivelvoi-
tetta.

Lääkelaitoksen tulee vahvistaa 2 ja 3 mo-
mentissa tarkoitetun varastointivelvollisen
vapautuminen varastointivelvoitteesta. Huol-
tovarmuuskeskuksen tulee ilmoittaa Lääke-
laitokselle tässä laissa tarkoitettujen hyödyk-
keiden turvavarastoinnista tekemistään turva-
varastointisopimuksista.

11 a §
Varastointivelvollinen vapautuu varastoin-

tivelvoitteesta, jos lääkevalmisteen kulutuk-
seen luovuttamista koskeva lupa lakkaa ole-
masta voimassa. Velvoitevarastoa saadaan
ryhtyä purkamaan aikaisintaan kymmenen
kuukautta ennen varastointivelvollisen tie-
dossa olevaa kulutukseen luovuttamista kos-
kevan luvan päättymistä.

13 §
Joka laiminlyö 3, 5 tai 7 §:n nojalla mää-

räytyvän varastointivelvoitteensa tai muuten
rikkoo tämän lain tai sen nojalla annettuja
varastointivelvollista koskevia säännöksiä,
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on tuomittava velvoitevarastointirikkomuk-
sesta sakkoon, jollei teosta ole muualla lais-
sa säädetty ankarampaa rangaistusta.

Varastointivelvollinen, joka laiminlyö tä-
män lain 3 tai 5 §:n nojalla määräytyvän
varastointivelvoitteensa tai käyttää velvoite-
varastoaan tämän lain tai sen nojalla annet-
tujen säännösten vastaisesti, on tuomittava
menettämään valtiolle näin saamansa varas-
tointiavustus ja muu hyöty, jollei se ole rik-
komuksen vähäisyys huomioon ottaen koh-
tuutonta. Menetetyksi tuomitulle avustuksel-
le on maksettava avustuksen nostamispäiväs-
tä lukien vuotuista korkoa korkolain 4 §:n 3
momentissa tarkoitetun korkokannan mu-
kaan.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 1997.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leessa 3 §:n 3 momentissa ja 5 §:n 3 mo-
mentissa säädetyt varastointivelvoitteet ovat
voimassa 31 päivään joulukuuta 1997.

Tämän lain mukaiset ensimmäiset varas-
tointivelvoitteet ovat voimassa 1 päiväs-
tä tammikuuta 1998, ja niiden määräytymis-
peruste on 1 päivän tammikuuta ja 30 päi-
vän syyskuuta 1997 välisen ajan kotimaan
kulutus ja myynti.

Lääkekorvauslautakunta tarkistaa niiden
lääkevalmisteiden voimassa olevat hinnat,
jotka ovat lääkkeiden velvoitevarastoinnista
annetun lain 2 §:n 2 momentissa (37/1993)
tarkoitetussa lääkelaitoksen luettelossa. Sama
koskee myös niitä lääkevalmisteita, jotka
eivät ole lääkelaitoksen luettelossa, mutta
joiden vahvistettuihin hintoihin on sisällytet-
ty velvoitevarastointilisä sillä perusteella,
että ne sisältävät edellä tarkoitettua lääke-
ainetta. Lääkekorvauslautakunnan päätöstä
on muutoksenhausta huolimatta noudatetta-
va, kunnes asia on lainvoimaisella päätöksel-
lä ratkaistu.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Ole Norrback

2311N:o 730

2 470301/100



A s e t u s

N:o 731

Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Ulkoasiainministerin esittelystä
muutetaan Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista 31 päivänä toukokuuta 1990 annetun

asetuksen (486/1990) 4 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 288/1997, seuraavasti:

4 §

Kunniakonsulin virastot

Suomella on kunniapääkonsulin virastoja
seuraavissa valtioissa: Alankomaat (Amster-
dam, Haag, Rotterdam), Australia (Melbour-
ne, Sydney), Bangladesh (Dhaka), Barbados
(Bridgetown), Belgia (Antwerpen, Bryssel),
Bolivia (La Paz), Brasilia (Rio de Janeiro,
São Paulo), Chile (Santiago de Chile), Costa
Rica (San José), Dominikaaninen tasavalta
(Santo Domingo) Ecuador (Quito), Egypti
(Alexandria), Espanja (Barcelona, Sevilla),
Ghana (Accra), Haiti (Port-au-Prince) Irlanti
(Dublin), Islanti (Reykjavik), Israel (Tel
Aviv), Italia (Genova, Milano, Torino), Itä-
valta (Wien), Jamaika (Kingston), Japani
(Osaka), Jemen (Sanaa), Jordania (Amman),
Kanada (Toronto, Vancouver), Kolumbia
(Santa Fé de Bogotá), Kreikka (Ateena),
Kypros (Nicosia), Libanon (Zahle), Luxem-
burg (Luxemburg), Malta (Valletta), Marok-
ko (Casablanca), Monaco (Monaco), Nepal

(Katmandu), Norja (Oslo), Norsunluurannik-
ko (Abidjan), Oman (Muscat), Pakistan (Ka-
rachi), Panama (Panama), Paraguay (Asun-
ción), Ranska (Pariisi), Ruotsi (Malmö, Tuk-
holma), Saudi-Arabia (Jedda), Somalia (Mo-
gadishu), Sri Lanka (Colombo), Sudan
(Khartum), Sveitsi (Zürich), Syyria (Damas-
kos) Tanska (Kööpenhamina), Thaimaa
(Phuket), Trinidad ja Tobago (Port of
Spain), Tunisia (Tunis), Turkki (Istanbul),
Slovakia (Bratislava), Uruguay (Montevi-
deo), Uusi Seelanti (Wellington), Yhdysval-
lat (Boston, San Francisco).

Suomella on kunniakonsulin ja kunniava-
rakonsulin virastoja niissä valtioissa, joihin
ulkoasiainministeriö on katsonut tarpeellisek-
si perustaa niitä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Ole Norrback
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A s e t u s

N:o 732

työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä
kumotaan työttömyysturvalain täytäntöönpanosta 2 päivänä marraskuuta 1984 annetun ase-

tuksen (742/1984) 2 §,
muutetaan 3 §:n 1 momentti ja 4 §, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 1 momentti asetuksessa

790/1994, sekä
lisätään asetukseen uusi 2 a luku seuraavasti:

3 §
Peruspäiväraha maksetaan päivärahansaa-

jan määräämälle tilille Suomessa toimivaan
rahalaitokseen päivärahaoikeuden alkamises-
ta lukien maksukausittain jälkikäteen siten,
että ensimmäinen maksukausi on kaksi viik-
koa ja kukin seuraava maksukausi neljä viik-
koa. Työttömyyspäiväraha voidaan kuitenkin
maksaa muullakin tavalla, jos tilille maksa-
minen ei ole mahdollista tai jos hakija esit-
tää kansaneläkelaitoksen hyväksymän erityi-
sen syyn. Peruspäivärahan tulee olla hakijan
nostettavissa viikon kuluessa maksukauden
päättymisestä.
— — — — — — — — — — — — —

4 §
Poikkeuksena siitä, mitä viikoittaisesta

työajasta työttömyysturvalain 16 §:n 2 mo-
mentissa säädetään, voidaan työviikoksi kat-
soa:

1) opetusalalla jokainen viikko, jona hen-
kilön viikoittainen työaika on ollut vähintään
puolet kysymyksessä olevan opetusalan pää-
toimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittai-
sesta työtuntimäärästä; jos opetusalalla ei ole
päätoimisia tuntiopettajia, pidetään viikoit-
taisen työajan vähimmäismääränä kahdeksaa
tuntia; henkilön pyynnöstä voidaan työssä-
oloehdon täyttymisessä ottaa huomioon

myös sellainen neljän peräkkäisen viikon
ajanjakso, jossa työaika on yhteensä ollut
vähintään 34 tuntia jakaantuneena kullekin
viikolle; sekä

2) työsuhteessa olevan kotonaan ulkopuo-
liselle työnantajalle työtä tekevän henkilön
kohdalla jokainen viikko, jona hänen palk-
kansa on ollut vähintään kolme neljäsosaa
kysymyksessä olevan alan työehtosopimuk-
sen mukaisesta 18 vuotta täyttäneelle täysin
työkykyiselle maksettavasta vähimmäispal-
kasta tai, jollei työehtosopimusta ole, vähin-
tään kolme neljäsosaa peruspäivärahan 40-
kertaisesta määrästä kuukaudessa.

2 a luku

Myyntivoiton jaksottaminen

4 c §
Myyntivoittolaskelma on tehtävä aina yri-

tystoiminnan lopettamisen yhteydessä päivä-
rahaa haettaessa riippumatta siitä, onko yri-
tysomaisuus tuolloin myyty.

Myyntivoitto lasketaan siten, että myynti-
hinnasta vähennetään:

1) omaisuuden hankintamenon verotukses-
sa poistamatta olevan osan ja voiton hankki-
misesta aiheutuneiden kulujen yhteismäärä;
tai
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2) kuitenkin aina vähintään tuloverolain
(1535/1992) 46 §:ssä kulloinkin vahvistettu
hankintameno-olettaman mukainen määrä.

Jaksotettavaan myyntivoittoon luetaan
myös tuloverolain 48 §:n 1 momentin 3
kohdan mukaiset verovapaat etuudet.

Jos yritysomaisuutta ei ole myyty, katso-
taan myyntihinnaksi yrityksen kirjanpidon
mukainen tuloverolain 46 §:n mukainen ar-
vo, jonka määrää voidaan oikaista hakijan
esittämän luotettavan selvityksen perusteella.

Myyntivoitosta vähennetään hakijan yritys-
toimintaan kohdistuvat velat ja velkojen ko-
rot.

4 d §
Myyntivoiton jaksotus suoritetaan yrityk-

sen lopettamisesta lukien.
Jos yritysomaisuuden laatu tai muut erityi-

set syyt sitä puoltavat, eikä yritysomaisuutta
ole saatu myytyä, voidaan jaksotus päivära-
han hakijan pyynnöstä luotettavan selvityk-
sen perusteella kuitenkin suorittaa yrityksen
myyntihetkestä lukien.

4 e §
Jos yritystoiminta on loppunut konkurssi-

hakemuksen jättämiseen, ei myyntivoittolas-
kelmaa tarvitse tehdä.

Jos konkurssituomion jälkeen päivärahan
saajalle tulee sellaista jaettavaa omaisuutta,
joka olisi johtanut päivärahan jaksotukseen,
suoritetaan jaksotus konkurssituomion ajan-
kohdasta eteenpäin, jos kyseinen henkilö on
edelleen päivärahan saajana.

4 f §
Yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä

myyntivoitto otetaan huomioon myös tilan-
teessa, jossa yhtiön osakas tai yhtiömies lo-
pettaa toimintansa yrityksessä ja myy osuu-
tensa yrityksen jatkaessa toimintaansa. Kun
koko yritys myydään, myyntivoitto jaetaan
useiden omistajien kesken heidän omis-
tusosuuksiensa suhteessa.

4 g §
Myyntivoitto jaksotetaan yrittäjän työtulon

perusteella laskien kuinka monen kuukauden
työtuloa myyntivoitto vastaa. Jos jaksotuk-
sen jälkeen jää jakojäännöstä, kuukauteen
katsotaan sisältyvän 21,5 työpäivää.

Työtulona pidetään ansioturvassa joko sitä
työtuloa, jonka perusteella yrittäjä on va-
kuuttanut itsensä työttömyyskassassa, tai
työttömyysturvalain 16 §:n perusteella mak-
settavan päivärahan perusteena olevaa palk-
katuloa.

Perusturvassa työtulona pidetään henkilön
yritystoimintaa koskevan eläkevakuutuksen
perusteena olevaa työtuloa. Jos henkilöllä ei
ole ollut yritystoimintaa koskevaa eläkeva-
kuutusta tai jos eläkevakuutuksen suuruus on
ollut ilmeisessä epäsuhteessa yritystoiminnan
suuruuteen, käytetään jaksotuksessa sitä työ-
tuloa, jonka perusteella henkilön olisi pitänyt
ottaa eläkevakuutus yritystoimintaa varten.

4 h §
Myyntivoiton suuruus lasketaan sosiaali- ja

terveysministeriön vahvistamalla lomakkeel-
la.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 1997.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Terttu Huttu-Juntunen
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Sisäasiainministeriön päätös

N:o 733

kuntajaon muuttamisesta Mietoisten ja Mynämäen kuntien välillä

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1997

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/1977) 2,
4, 5, 6 ja 14 §:n, sellaisena kuin niistä 4 § on 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa
(980/1992); valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 7 §:n,
sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1120/1993); 18 päivänä
joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 5 §:n 9 kohdan; ja 1 päi-
vänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/1922) 2 §:n sellaisena kuin se on 10 päivänä
tammikuuta 1975 annetussa laissa (10/1975); nojalla päättänyt:

1 §
Mietoisten kunnasta siirretään Mynämäen

kuntaan erillisalue, johon kuuluu Mietoisten
kylästä kokonaan tila Neuvoistenalusta 1:7
ja Ravean kylästä kokonaan tila Ruoppa 2:8;
sekä erillisalue, johon kuuluvat Valaskallion
kylästä kokonaan tilat Kalliopohja 3:39, Mä-
kipää 3:40 ja Nokkosmäki 3:41 sekä tilojen
Kalliopohja 3:39 ja Nokkosmäki 3:41 alueel-
la oleva osa rekisteriyksiköstä Lemmin pai-
kallistie 895:1:2525.

2 §
Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kie-

lelliseen jaotukseen.

3 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 1998.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1997

Ministeri Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies Toivo Pihlajaniemi

2315



Sisäasiainministeriön päätös

N:o 734

kuntajaon muuttamisesta Kittilän ja Sodankylän kuntien välillä

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1997

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/1977) 2,
4, 5, 6 ja 14 §:n, sellaisena kuin niistä 4 § on 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa
(980/1992); valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 7 §:n,
sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1120/1993); 18 päivänä
joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 5 §:n 9 kohdan; ja 1 päi-
vänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/1922) 2 §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä
tammikuuta 1975 annetussa laissa (10/1975); nojalla päättänyt:

1 §
Sodankylän kunnasta siirretään Kittilän

kuntaan seuraavat tilojen ja rekisteriyksiköi-
den osat:

1) Kuivasalmen kylästä tilasta Niemi
24:18 osa Aitosuvannon palstaa sekä osa
Pokan jakokunnan yhteistä vesialuetta 876:8
Kitisessä. Uusi raja alkaa vanhalla kunnanra-
jalla olevasta pyykistä 43 ja jatkuu tilan
24:18 ja valtionmaan välistä rajaa pyykille
44 ja siitä pyykille 45 Kitisen rannassa ja
edelleen samalla suunnalla Kitisen keskelle.
Siitä raja kulkee luoteeseen joen keskiviivaa
noudattaen vanhalle kunnanrajalle.

2) Kelontekemän kylästä tilasta Mäkelä
2:15 kokonaan Rajaniemen niittypalsta, tilas-
ta Kenttärova 2:27 Rajaniemen niittypalstan
osa, tilasta Mäntysalo 2:19 Rajaniemen pals-
tasta osa sekä edellä mainitun maa-alueen
kohdalla oleva puoleen jokeen ulottuva Ke-
lontekemän jakokunnan vesialue 876:1 Jee-
siöjoessa.

Uusi raja alkaa vanhalta kunnan rajalta
valtionmaan ja tilan 2:19 väliseltä rajapyy-
kiltä 96 ja jatkuu tilan 2:15 ja valtionmaan
pyykille 179 ja edelleen samojen rekisteriyk-
siköiden pyykille 92a Jeesiöjoen rannassa.

Siitä raja etenee suuntansa säilyttäen Jeesiö-
Pumppasen jakokunnan vesirajaan saakka
keskellä Jeesiöjokea. Siitä raja jatkuu maini-
tun jakokunnan vesirajaa sen ja vanhan kun-
nanrajan leikkaukseen Jeesiöjoen keskellä.

2 §
Kittilän kunnasta siirretään Sodankylän

kuntaan seuraavat tilojen ja rekisteriyksiköi-
den osat:

1) Kieringin kylästä tilasta Koivula 6:9
Raivioniemen palstan osa, tilasta Kerola
7:17 kokonaan Löysäkinrannan niittypalsta,
tilasta Soasjärvi 11:7 osittain Sotkajoen niit-
typalsta sekä tilasta Karkkola 11:6 osittain
Sotkajoensuun niitypalsta.

2) Kelontekemän kylästä tilasta Alasotka-
joki 5:12 Purnulammen palstan osa sekä
edellä mainittujen alueiden sisällä olevat
osat Purnulammen ja Sotkajoen vesialuetta.

Uusi raja alkaa vanhalta kunnan rajalta pyy-
kiltä 33 ja jatkuu Alakylän tilan 164 ja Kie-
ringin kylän tilan 11:7 rajaa pyykille 132,
josta se jatkuu tilojen 164 ja 7:17 rajaa pyy-
kille 26. Siitä uusi raja kulkee tilan 7:17 ja
valtionmaan rajaa vanhan kunnanrajan pyy-
kille 3.
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3 §
Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kie-

lelliseen jaotukseen.

4 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 1998.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1997

Ministeri Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies Toivo Pihlajaniemi
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 735

eräistä päätöksistä

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta
1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaan-
tulopäivä

MMMp kasvituotteiden maahantuonnissa,
maastaviennissä ja markkinoissa noudatetta-
vista kasvinsuojelun vaatimuksista annetun
päätöksen muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/1997 28.7.1997 1.8.1997

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Liisanka-
tu 8, PL 250, 00171 Helsinki, puh. (09) 134 211.

Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Timo Rämänen

Komission direktiivi 96/78/EY; EYVL N:o L 321, 12.12.1996, s. 20
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