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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 28

Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista 12 päivänä tammi-

kuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (15/2000) 2 §:n 3 momentti,
3 § ja 7 §:n 2 momentti, sekä
lisätään päätökseen uusi 8 a § ja 13 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Määritelmiä

— — — — — — — — — — — — —
Teurastuspalkkiosta ja lisätuesta on voi-

massa, mitä Euroopan yhteisön kokonaan
rahoittamista teurastusperusteisista palkkiois-
ta ja lisätuesta annetussa maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksessa (1014/2000) sääde-
tään. Tämän päätöksen 12—15 §:ää sovelle-
taan kuitenkin teurastusperusteisiin palkkioi-
hin ja lisätukeen.

3 §

Hallinnollinen asiakirja

Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijär-
jestelmän käyttöönottamisesta sekä naudan-
lihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta
merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1760/2000 mukaisesta automaattisen tietojen-
käsittelyn avulla ylläpidettävästä tietokannas-
ta (eläintunnisterekisteri) tulostettu nauta-
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eläinluettelo on Euroopan yhteisön säädök-
sissä tarkoitettu hallinnollinen asiakirja. Nau-
taeläinluetteloksi hyväksytään vain Maatalou-
den Laskentakeskus Oy:n tilalle lähettämä tai
WinElmer-ohjelmalla taikka WinAmmu-oh-
jelmalla tulostettu luettelo, jossa on otsikko
’’Nautaeläinluettelo’’.

7 §

Hakemukset

— — — — — — — — — — — — —
Emolehmäpalkkiohakemuksessa on oltava

vähintään yksi tukikelpoinen eläin siten kuin
siitä soveltamisasetuksen 17 artiklan 3 koh-
dassa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

8 a §

Ilmoitus eläimen poistosta luonnonolosuhteen
takia

Ilmoitus ja asiaan liittyvät todisteet luon-
nonolosuhteen takia poistetusta eläimestä on
toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle siten kuin siitä tiettyjä yhteisön
tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallin-
to- ja valvontajärjestelmän soveltamista kos-
kevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun
komission asetuksen (ETY) N:o 3887/92 10
artiklan 5 kohdassa säädetään.

Jos todisteena käytettävää eläinlääkärin
todistusta tai teurastamon vastaanottoilmoi-
tusta ei ole saatavissa 10 artiklan 5 kohdassa
säädettynä määräaikana, nämä todisteet on
toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle välittömästi sen jälkeen, kun ne
ovat saatavissa.

13 §

Koko tilan hallinnansiirrot

— — — — — — — — — — — — —
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle

on toimitettava asiaa koskevat selvitykset ja
lomake numero 156 viimeistään 11 päivänä
syyskuuta, jos hallinnansiirto on tapahtunut
viimeistään kyseisen vuoden elokuun 31
päivänä. Elokuun 31 päivän jälkeen tapahtu-
neesta hallinnansiirrosta on toimitettava sel-
vitykset ja lomake numero 156 kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään
hallinnansiirtoa seuraavan vuoden tammi-
kuun 2 päivänä tai, jos eläinpalkkion tilalla-
pitoaika päättyy tämän jälkeen, viimeistään
tilallapitoajan viimeisenä päivänä.

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
tammikuuta 2001.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos Olli-Pekka Peltomäki
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 29

maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 15 päivänä marraskuuta 2000 maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa

noudatettavasta menettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (948/2000)
14 §, 15 §:n 2 ja 3 kohta, 17 §:n 1 momentin johtolause ja 1 kohta, 60 § ja 66 §:n 3 momentti
sekä
lisätään 17 §:ään uusi 2 momentti, 18 §:ään uusi 3 momentti ja 20 §:ään uusi 2 momentti

seuraavasti:

14 §
Hakijan on annettava valtioneuvoston ase-

tuksen 94 §:ssä tarkoitettua seurantaa ja
vaikuttavuuden arviointia varten tarpeelliset
tiedot sekä hakemuksessa että tuen myöntä-
mistä koskevassa päätöksessä edellytetyllä
tavalla tuen viimeisen erän maksamista ha-
ettaessa. Seurantaa varten tiedot on annettava
lisäksi kahden vuoden kuluttua tuen viimeisen
erän maksamisesta, jos tukea on myönnetty
vähintään 15 000 euroa.
Kehittämis- ja tutkimushankkeita koskevat

seurantatiedot on annettava hankkeen toteu-
tusaikana puolivuosittain sekä tuen viimeisen
erän maksamista haettaessa.
Jos kysymys on tavanomaista maataloutta

koskevaan hankkeeseen tai toimenpiteeseen
myönnetystä tuesta tai muuhun kuin tavan-
omaista maataloutta koskevaan hankkeeseen
tai toimenpiteeseen myönnetystä alle 15 000
euron määräisestä tuesta, vaikuttavuutta ar-
vioitaessa hakemuksessa esitettyjä tietoja ver-
rataan otannan perusteella tehtyyn selvityk-
seen.

15 §
Sen lisäksi, mitä hakemuksen liitteistä

17—22 §:ssä säädetään, yrityskohtaista tukea
koskeviin hakemuksiin on liitettävä:
— — — — — — — — — — — — —
2) maa- ja metsätalousministeriön vahvis-

tamalle lomakkeelle laadittu luettelo yrityk-

sen veloista ja niistä veloista, joiden vakuu-
tena yritysomaisuus on, tai vastaavat tiedot
muuten sekä tarvittaessa rasitustodistus maa-
tilan tiloista;
3) jäljennös hakijan verolipusta ja verolo-

makkeesta 2 hakemuksen vireille tuloa edel-
täneestä viimeksi toimitetusta verotuksesta
tai, jos kysymys on muusta kuin tavanomai-
sesta maataloudesta, kolmesta viimeksi toi-
mitetusta verotuksesta;
— — — — — — — — — — — — —

17 §
Investointitukea koskevaan hakemukseen,

mukaan lukien tuki asunnon rakentamiseen,
on liitettävä:
1) rakennusinvestoinnin osalta kolmena

sarjana työvoima- ja elinkeinokeskuksen
asianomaisen virkamiehen hyväksymät ra-
kennuspiirustukset sekä hänen hyväksymänsä
kustannusarvio ja rakennussuunnitelma yk-
sikkökustannuslaskelmineen, jos kyseiseen
tarkoitukseen on vahvistettu yksikkökustan-
nukset;
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarjouksella

tarkoitetaan sellaista tavarantoimittajan tai
palvelun tuottajan antamaa irtaimistoesinettä,
sen hintaa ja toimitusehtoja koskevaa asia-
kirjaa, jonka perusteella voidaan arvioida
hankinnan tarkoituksenmukaisuus hankkeen
kannalta. Jos hankinta käsittää useita vähäisiä
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irtaimistoesineitä eikä hankinta yhtä aikaa tai
samalta toimittajalta ole tarkoituksenmukais-
ta, tarjouksena voidaan pitää myös luetteloa
irtaimistoesineistä, yhden tai useamman ta-
varantoimittajan hinnoista ja mahdollisista
toimitusehdoista.

18 §
— — — — — — — — — — — — —
Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään,

sovelletaan myös 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitettuun tarjoukseen.

20 §
— — — — — — — — — — — — —
Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään,

sovelletaan myös 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettuun tarjoukseen.

60 §
Työ, toimenpide tai hanke, jota varten on

myönnetty rahoituslaissa tarkoitettua avustus-
ta tai lainaan liittyvää tukea, on tehtävä
loppuun tai muuten toteutettava:
1) rakentamisen ja muun työn sekä valtio-

neuvoston asetuksen 7 luvussa tarkoitetun
yrityksen kehittämishankkeen osalta kahden
vuoden kuluessa tuen myöntämisestä;
2) irtaimiston hankinnan osalta vuoden

kuluessa tukipäätöksen antamisesta, kuitenkin
ennen kuin avustuksen maksamista tai lainan
nostolupaa on haettava tai lainan ensimmäi-
nen erä nostettava;
3) maan hankinnan osalta ennen kuin

lainan nostolupaa on haettava tai, jos sitä ei
edellytetä, ennen kuin laina on nostettava;
4) valtioneuvoston asetuksen 9 luvussa

tarkoitetun kehittämishankkeen osalta tuki-
päätöksessä asetetussa, kuitenkin enintään
sanotun asetuksen 50 §:n 4 momentissa
säädetyssä ajassa.
Jos irtaimistoa ei voi hankkia, ennen kuin

samaan osarahoitettuun investointihankkee-
seen kuuluva rakentamistyö toteutetaan, ir-
taimisto on hankittava viimeistään rakennus-
työn suorittamiselle asetetussa määräajassa.
Kehittämishankkeen työaikaan sisältyy

myös se aika, joka tarvitaan viimeisen mak-
satushakemuksen ja sitä varten laadittavan
loppuselvityksen laatimiseen.
Yritystoiminta, jota varten on myönnetty

käynnistystukea, on aloitettava tukipäätökses-
sä mainittuna aikana, kuitenkin viimeistään
kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.
Tuen myöntänyt viranomainen voi myön-

tää 1 ja 4 momentissa tarkoitettuun määräai-
kaan pidennystä ennen toteuttamisajan lop-
pumista tehdystä hakemuksesta. Pidentämi-
seen on oltava hyväksyttävä syy. Pidennystä
ei myönnetä enempää kuin vuosi kerrallaan ja
enintään yhteensä kaksi vuotta, 1 momentin
4 kohdassa tarkoitettuihin kehittämishankkei-
siin kuitenkin enintään yksi vuosi. Pidennystä
irtaimiston hankintaan voidaan myöntää vain,
jos tuki on myönnetty osarahoitettuna avus-
tuksena.

66 §
— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 55 §:n 1 momentissa

säädetään, hakemuksen vireille tulon jälkeen
vuonna 2000 syntyneiden kustannusten pe-
rusteella maksatusta on haettava viimeistään
sinä maksatuksen haulle säädettynä ajanjak-
sona, joka ensiksi seuraa tukipäätöksen an-
tamisen jälkeen.

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä
tammikuuta 2001.
Tätä asetusta sovelletaan myös 3 päivänä

huhtikuuta 2000 tai sen jälkeen vireille
tulleisiin rahoituslain nojalla tehtyihin 1 §:n 1
momentissa tarkoitettuihin hakemuksiin.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 30

Lahden MM-hiihtojen juhlarahasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetun
rahalain (358/1993) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Lahdessa vuonna 2001 pidettävien MM-

hiihtojen johdosta lyödään 25 markan juhla-
raha.

2 §
Juhlaraha on kaksimetalliraha, jonka kes-

kiosa sisältää 89 prosenttia kuparia, 5 pro-
senttia alumiinia, 5 prosenttia sinkkiä ja 1
prosentin tinaa ja jonka ympärillä oleva
rengas sisältää 75 prosenttia kuparia ja 25
prosenttia nikkeliä.

3 §
Juhlarahan halkaisija on 35,0 ± 0,1 milli-

metriä ja paino 20,2 ± 0,40 grammaa.
Enintään 5 prosenttia rahoista saa poiketa

halkaisijastaan enemmän kuin ± 0,1 milli-
metriä.

4 §
Juhlarahat ovat ympyrän muotoisia. Kuvat

ja kirjoitukset laakapinnoilla on sijoitettu
siten, että rahoja kirjan lehden tavoin kään-
nettäessä kumpikin puoli on oikein päin.
Rahassa on sen suunnitelleen taiteilijan ja

Rahapaja Oy:n johtajan sukunimien alkukir-
jaimet R ja M.

5 §
Juhlarahojen leimat ovat seuraavan selitel-

män ja kuvien mukaiset.
Rahan tunnuspuolella renkaassa on kaaren

muotoisena ylhäällä teksti HIIHDON MM ja

alhaalla teksti 2001 LAHTI. Oikealla alhaalla
on kohokuviona suksien jälkiä kumpuilevassa
maastossa.
Rahan arvopuolella renkaassa on kaaren

muotoisena ylhäällä arvomerkintä 25 MK ja
alhaalla teksti SUOMI FINLAND. Keskellä
on kohokuviona naisen kasvot hiuksissaan
suksien kärkiä.

6 §
Osa juhlarahan lyöntimäärästä voidaan lyö-

dä erikoislyöntinä, jolloin rahoissa on peili-
kiiltoinen pohja ja mattapintainen kuvio.

7 §
Juhlarahan leimojen tarkemmat yksityis-

kohdat ilmenevät Rahapaja Oy:n hallussa
olevista perusmalleista ja -työkaluista.

8 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

helmikuuta 2001.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2001

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos Raine Vairimaa
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 31

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun
lain nojalla tehtävän suunnittelun ja puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtävien

töiden rahoituksesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaan-
tulopäivä

MMMa kestävän metsätalouden rahoituksesta
annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun ja
puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi
tehtävien töiden rahoituksesta . . . . . . . . . . . . . . . . 1/01 17.1.2001 1.2.2001

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puh. (09) 5765 111.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 32

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehuaineista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaan-
tulopäivä

MMMa rehuaineista annetun maa- ja metsä-
talousministeriön päätöksen muuttamisesta . . 8/01 23.1.2001 30.1.2001

Edellä mainitut asetukset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetukset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite
(Mariankatu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin (09) 5765 111.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Kirsti Huovinen

Neuvoston päätös 1999/534/EY (31999D0534); EYVL N:o L 204, 4.8.1999, s. 37
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 33

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta karjun spermalle asetettavista terveysvaatimuk-
sista annetun yleiskirjeen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimi n:o antopäivä
voimaan-
tulo

MMM:n asetus karjun spermalle asetettavista
terveysvaatimuksista annetun maa- ja metsä-
talousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston yleiskirjeen muuttamisesta . . . . . . . . . . . . 1/EEO/2001 22.1.2001 15.2.2001

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja
elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön
eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (09)1601.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2001

Hallitusneuvos Kristiina Pajala

Vanhempi hallitussihteeri Ritva Ruuskanen

Neuvoston direktiivi 1990/429/ETY (31990L0429); EYVL N:o L 224, s. 62
Komission päätös 1999/608/EY (31999D0608); EYVL N:o L 242, 14.9.1999, s. 20

84



Verohallituksen päätös

N:o 34

ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Annettu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2001

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 3
momentin 2 kohdan nojalla määrännyt:

1 luku

Ennakonpidätyksen yleissäännös

1 §
Ennakonpidätys palkasta ja muusta enna-

konpidätyksen alaisesta tulosta toimitetaan
siten kuin 20 päivänä joulukuuta 1996 anne-
tun ennakkoperintäasetuksen (1124/96) 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ja 15 §:ssä on säädetty
ja tällä päätöksellä määrätään.

2 luku

Ennakonpidätys yhteissuorituksesta ja
merityötulosta

2 §
Suorituksesta, joka maksetaan kahdelle tai

useammalla yhteisesti, ennakonpidätys toimi-
tetaan 50 %:n suuruisena. Verovirasto jakaa
tulon ja ennakonpidätyksen suorituksen saa-
jien kesken, jos verovirastolle toimitetaan
asiasta selvitys.

3 §
Tuloverolain (1535/92) 74 ja 75 §:ssä

tarkoitetusta merityötulosta ennakonpidätys
toimitetaan merityötuloa varten verokorttiin
merkittyjen pidätysprosenttien mukaan siten
kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5, 6 §:ssä

sekä 8 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.
Merityötuloa varten säädettyjen pidätyspro-
senttien puuttuessa ennakonpidätys toimite-
taan muuta palkkatuloa kuin merityötuloa
varten määrättyjen pidätysprosenttien mu-
kaan 7 prosenttiyksiköllä alennettuna. Jos
verokorttiin on merkitty ennakkoperintäase-
tuksen 4 §:ssä tarkoitettu perus- ja lisäpro-
sentti, alennetaan edellä tarkoitetulla tavalla
vain perusprosenttia. Näin saadusta ennakon-
pidätyksen määrästä vähennetään 200 mk
(33,64 e) jokaiselta kalenterikuukaudelta,
jolta palkansaaja on oikeutettu tuloverolain
97 §:n 4 momentissa tarkoitettuun vähennyk-
seen (cross-trade -vähennys).

3 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta

4 §
Eläkkeestä, määräaikaisena työkyvyttö-

myyseläkkeenä maksettavasta kuntoutustues-
ta ja elinkorosta ennakonpidätys on toimitet-
tava verovelvolliselle eläkettä varten määrä-
tyn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan,
jos verovelvollinen esittää verokortin tai
muun määräyksen henkilökohtaisesta pidä-
tysprosentista. Jos maksaja on saanut tiedon
eläkkeestä toimitettavasta pidätysprosentista
ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla ta-
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valla tahi erikseen verotoimistosta, ennakon-
pidätys toimitetaan tämän tiedon mukaan.
Jos verovelvolliselle ei ole määrätty eläk-

keestä toimitettavaa ennakonpidätystä varten
henkilökohtaista pidätysprosenttia, ennakon-
pidätys eläkkeestä ja elinkorosta on toimitet-
tava siten kuin palkasta ennakkoperintäase-
tuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.
Maksettaessa eläkettä tai elinkorkoa aikai-

semmin maksetun eläkkeen tai elinkoron
lisäksi tahi kertasuorituksena taikka taanneh-
tivasti useammalta maksukaudelta ennakon-
pidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena. En-
nakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos
tässä tarkoitettu suoritus on enintään 100
markkaa (16,82 e).
Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntou-

tustuen ja toistaiseksi myönnetyn työkyvyt-
tömyyseläkkeen korotuksesta ennakonpidätys
toimitetaan 40 %:n suuruisena.

5 §
Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mu-

kaisesta perhe-eläkkeestä ennakonpidätys on
toimitettava jäljempänä esitetyin rajoituksin
siten kuin 4 §:ssä on määrätty.
Perhe-eläkelain mukaisesta lesken eläk-

keestä ennakonpidätys toimitetaan 30 %:n
suuruisena, ellei maksajalla ole 4 §:ssä tar-
koitettuja verovelvollisen ennakonpidätystie-
toja.
Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mu-

kaisesta perhe-eläkkeestä ennakonpidätys toi-
mitetaan 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa
tapauksissa 40 prosentin suuruisena. Enna-
konpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä
tarkoitettu suoritus on enintään 100 markkaa
(16,82 e).

Jos kansaneläke tai perhe-eläkelain mukai-
nen muu eläke kuin lesken alkueläke on
enintään 450 markkaa (75,68 e) kuukaudessa
tai verovelvollinen saa perhe-eläkelain mu-
kaista ennen 1.7.1990 alkanutta lapsen elä-
kettä tahi pelkästään perhe-eläkelain mukaista
muuta eläkettä kuin lesken alkueläkettä, eläk-
keestä ei ole toimitettava ennakonpidätystä,
ellei kansaneläkelaitokselle ole annettu enna-
konpidätykseen velvoittavaa määräystä en-
nakkoperintälain 10 §:ssä määrätyllä tavalla
tai erikseen verotoimistosta. Ennakonpidätys-
tä ei myöskään toimiteta täysimääräistä kan-
saneläkettä tai ennen 1.7.1990 alkanutta per-

he-eläkelain mukaista lapsen eläkettä tahi
pelkkää perhe-eläkelain mukaista muuta elä-
kettä kuin lesken alkueläkettä saavalle mak-
settavasta 4 §:n 3 momentissa tarkoitetusta
kansaneläkkeestä tai perhe-eläkkeestä, joka
on kertynyt vain maksuvuodelta.
Kansaneläkelaitoksen maksaessa takautu-

vasti muulta kuin maksuvuodelta veronalaista
eläkettä samalta ajalta, jolta verovelvollinen
on saanut kansaneläkelaitoksen maksamaa
verovapaata eläkettä, ennakonpidätys toimi-
tetaan eläkkeiden erotuksesta 15 %:n suurui-
sena. Maksuvuodelta takautuvasti maksetta-
vasta eläkkeestä ennakonpidätys on 15 %
koko takautuvan eläkkeen määrästä kuitenkin
enintään eläkkeiden erotus. Jos aikaisemmin
maksettu eläke on ollut veronalaista, enna-
konpidätys eläkkeiden erotuksesta toimite-
taan siten kuin 4 §:n 3 momentissa on
säädetty.

4 luku

Ennakonpidätys kuntoutusrahasta, vakuu-
tus- ja vahingonkorvauksista sekä vakuu-

tusmaksujen palautuksesta

6 §
Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuu-

tuslain mukaisesta päivärahasta ja erityishoi-
torahasta, kuntoutusrahalain (611/91) 14, 15,
17 ja 17 a §:n mukaisesta ja muusta kuin
eläkkeen lisäksi maksettavasta kuntoutusra-
hasta sekä muusta sairausvakuutuslain tai
kansaneläkelain nojalla tulojen tai elatuksen
vähentymisestä maksettavasta korvauksesta
ennakonpidätys on toimitettava ennakkope-
rintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä.
Myös portaikkoverokortin muita pidätyspro-
sentteja kuin 0-prosenttia korotetaan 2 pro-
senttiyksiköllä. Verotoimiston ennakkoperin-
tälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja etuuk-
sia varten antaman muutosverokortin pidä-
tysprosenttia ei koroteta.
Jos suorituksen maksaja ei ole saanut

ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla pidätyksen toimittamista varten tietoja
eikä verovelvollinen esitä suorituksen mak-
sajalle verokorttia, ennakonpidätys toimite-
taan edellä olevasta poiketen seuraavan pro-
senttimäärän mukaan:
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Sairausvakuutuslain mukai-
nen korvaus ja muu kuin
eläkkeen lisäksi maksettava
kuntoutusraha mk/päivä

Ennakonpidätys-
prosentti

1,00—155,00 20
155,01—243,00 25
243,01—332,00 30
332,01—464,00 35
464,01—549,00 40
549,01—734,00 45
734,01— 50

Sairausvakuutuslain mukai-
nen korvaus ja muu kuin
eläkkeen lisäksi maksettava
kuntoutusraha euroa/päivä

Ennakonpidätys-
prosentti

0,168— 26,069 20
26,071— 40,870 25
40,871— 55,838 30
55,840— 78,039 35
78,041— 92,335 40
92,337—123,450 45

123,452— 50

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain nojal-
la maksettavasta enintään 60 markan (10,09
e) määräisestä päivärahasta on toimitettava 1
ja 2 momentista poiketen 20 %:n suuruisena.
Ansiotyössä olevalle verovelvolliselle vähim-
mäismääräisenä maksettavasta äitiys- tai van-
hempainrahasta ennakonpidätys on kuitenkin
toimitettava 40 %:n suuruisena. Ennakonpi-
dätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä tässä
momentissa tarkoitetuista suorituksista eikä
kuntoutusrahasta, jos suoritus on enintään 20
markkaa (3,36 e) päivää kohti.
Tartuntatautilain (583/86) nojalla makset-

tavasta päivärahasta ja ansionmenetyskorva-
uksesta ennakonpidätys toimitetaan edellä
1—3 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Eläkkeensaajan saadessa lisäksi kuntoutus-

rahaa, toimitetaan kuntoutusrahasta ennakon-
pidätys 40 %:n suuruisena. Jos eläke, jonka
lisäksi kuntoutusrahaa maksetaan, on enin-
tään 450 markkaa (75,68 e) kuukaudessa,
eikä siitä ole 5 §:n 3 momentin nojalla
toimitettava ennakonpidätystä, ei ennakonpi-
dätystä ole toimitettava myöskään kuntoutus-
rahasta, ellei maksajalle ole annettu ennakon-
pidätyksen toimittamiseen velvoittavaa mää-
räystä erikseen verotoimistosta.
Harkinnanvaraisesta kuntoutusavustukses-

ta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin

ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä on
säädetty. Jos verovelvollinen saa samanaikai-
sesti muuta ennakonpidätyksenalaista tuloa,
ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennak-
koperintäasetuksen 6 §:ssä on sivutuloista
säädetty.
Kun edellä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoi-

tettuja korvauksia maksetaan aikaisemmin
maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuo-
rituksena tahi useammalta kaudelta yhdellä
kertaa taikka muulta ajalta kuin verovuodelta,
ennakonpidätys toimitetaan 2 momentissa
olevan taulukon osoittaman pidätysprosentin
suuruisena. Ennakonpidätys toimitetaan tä-
män taulukon mukaan myös sairausvakuu-
tuslain mukaisen omavastuuajan korvaami-
sesta maatalousyrittäjille annetun lain
(118/91) mukaisista päivärahoista.

7 §
Vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitetun

kassan jäsenelleen maksamista muista kuin
lakisääteisistä etuuksista ennakonpidätys toi-
mitetaan seuraavasti:
1) Työnantajan yhteydessä toimivan sai-

rauskassan maksamasta täydennyspäivärahas-
ta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperin-
täasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan.
2) Vakuutuskassan maksamasta muusta

kuin 1 kohdassa tarkoitetusta päivärahasta
ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintä-
asetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä.
Myös portaikkoverokortin muita pidätyspro-
sentteja kuin 0-prosenttia korotetaan 2 pro-
senttiyksiköllä. Verotoimiston ennakkoperin-
tälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja etuuk-
sia varten antaman muutosverokortin pidä-
tysprosenttia ei koroteta.
3) Jos vakuutuskassa ei ole saanut ennak-

koperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla
pidätyksen toimittamista varten tarvittavia
tietoja eikä verovelvollinen esitä vakuutus-
kassalle verokorttia, ennakonpidätys toimite-
taan edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista
suorituksista 6 §:n 2 momentissa olevan
taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruise-
na.

87N:o 34



8 §
Kun vahingoittuneelle suoritetaan pakolli-

sen tapaturma- tai liikennevakuutuksen, po-
tilasvakuutuksen tai rikosvahinkojen korvaa-
misesta valtion varoista annetun lain (935/73)
nojalla muuta korvausta kuin eläkettä tai
elinkorkoa, ennakonpidätys toimitetaan en-
nakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä
tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätys-
prosenttien mukaan korotettuna 2 prosent-
tiyksiköllä. Myös portaikkoverokortin muita
pidätysprosentteja kuin 0-prosenttia korote-
taan 2 prosenttiyksiköllä. Verotoimiston en-
nakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoi-
tettuja etuuksia varten antaman muutosvero-
kortin pidätysprosenttia ei koroteta.
Kun maksetaan 1 momentissa tarkoitettuja

suorituksia aikaisemmin maksettujen kor-
vausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi
taannehtivasti muulta ajalta kuin verovuodel-
ta, ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suu-
ruisena.
Ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suu-

ruisena tai siten kuin ennakkoperintäasetuk-
sen 6 §:ssä on sivutuloista määrätty:
1) tuloverolain (1535/92) 78 §:ssä tarkoi-

tetuista henkilövahingon johdosta maksetta-
vista korvauksista;
2) tuloverolain 79 §:ssä tarkoitetuista va-

paaehtoisten vakuutusten vakuutussuorituk-
sista;
3) vapaaehtoisten eläkevakuutusten va-

kuutusmaksujen palautuksena tai takaisinos-
tolla taikka muutosarvona saaduista suorituk-
sista;
4) tuloverolain 81 §:n 2 momentissa tar-

koitetusta kertamaksullisen eläkevakuutuksen
tuotosta ja
5) sairaalavakuutuksen nojalla saaduista

veronalaisista hoitopäiväkorvauksista.

9 §
Tapaturmavakuutuslain perusteella korvat-

tavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/91)
ja liikennevakuutuslain perusteella korvatta-
vasta kuntoutuksesta annetun lain (626/91)
nojalla kuntoutusajalta maksettavista ansion-
menetyskorvauksista ennakonpidätys toimite-
taan siten kuin 4 §:ssä ja 8 §:n 1 ja 2
momentissa on määrätty.

5 luku

Ennakonpidätys työttömyysturva-
etuuksista, lakkoavustuksesta ja

vuorottelukorvauksesta

10 §
Työttömyysturvalain (602/84) nojalla mak-

settavista etuuksista, työvoimapoliittisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90)
tarkoitetusta koulutustuesta, työllisyysasetuk-
sen (1363/97) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle
työttömälle henkilölle maksettavasta työllis-
tämistuesta ja työttömien omaehtoisen opis-
kelun tukemisesta annetun lain (1402/97)
nojalla maksettavasta koulutuspäivärahasta
ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintä-
asetuksen 4, 5 tai 6 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä.
Myös portaikkoverokortin muita pidätyspro-
sentteja kuin 0-prosenttia korotetaan 2 pro-
senttiyksiköllä. Verotoimiston ennakkoperin-
tälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja etuuk-
sia varten antaman muutosverokortin pidä-
tysprosenttia ei koroteta.
Ennakonpidätys toimitetaan 20 %:n suu-

ruisena:
1) työttömyysturvalain nojalla maksetta-

vasta peruspäivärahasta;
2) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuk-

sesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta
peruspäivärahan suuruisesta koulutustuesta;
3) työllisyysasetuksen (1363/97) nojalla

työttömälle maksettavasta työharjoittelutues-
ta;
4) työvoimapalveluihin liittyvistä etuuk-

sista annetussa asetuksessa (1253/93) tarkoi-
tetusta vajaakuntoiselle ja ammatinvalin-
nanohjauksessa olevalle maksettavasta päivä-
rahasta;
5) valtioneuvoston päätöksen nojalla mak-

settavasta nuorten kesätyötuesta;
6) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/

93) nojalla maksettavasta työmarkkinatuesta
ja
7) työttömyysturvalain nojalla maksetta-

van peruspäivärahan tai työmarkkinatuen
suuruisesta koulutuspäivärahasta.
Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta

edellä 2 momentissa tarkoitetuista suorituk-
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sista, jos suoritus on enintään 20 markkaa
(3,36 e) päivää kohti.

Kun 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja
suorituksia maksetaan aikaisemmin makset-
tujen lisäksi tai muulta ajalta kuin verovuotta
edeltävältä joulukuulta, ennakonpidätys toi-
mitetaan 1 tai 2 momentista poiketen seuraa-
van taulukon osoittaman prosenttiluvun suu-
ruisena:

Työttömyysturvalain mu-
kainen korvaus mk/päivä

Ennakonpidätys-
prosentti

1,00—156,00 20
156,01—230,00 25
230,01—306,00 30
306,01—392,00 35
392,01—597,00 40
597,01—926,00 45
926,01— 50

Työttömyysturvalain mu-
kainen korvaus euroa/päivä

Ennakonpidätys-
prosentti

0,168— 26,237 20
26,239— 38,683 25
38,685— 51,466 30
51,467— 65,930 35
65,931—100,408 40

100,410—155,742 45
155,744— 50

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut
ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla pidätyksen toimittamista varten tarvit-
tavia tietoja eikä verovelvollinen esitä mak-
sajalle verokorttia, ennakonpidätys toimite-
taan edellä 4 momentissa olevan taulukon
mukaan myös 1 momentissa tarkoitetuista
suorituksista.
Työllisyysasetuksen nojalla maksettavasta

osa-aikalisästä ennakonpidätys toimitetaan
seuraavasti:

Osa-aikalisä mk/kuukausi
Ennakonpidätys-

prosentti

1,00—3 000,00 20
3 000,01—4 000,00 25
4 000,01— 30

Osa-aikalisä euroa/kuukausi
Ennakonpidätys-

prosentti

0,168—504,564 20
504,565—672,752 25
672,753— 30

11 §
Työtaistelun johdosta asianomaisen työ-

markkinajärjestön suorittamasta veronalaises-
ta lakkoavustuksesta tai muusta siihen rin-
nastettavasta avustuksesta ennakonpidätys
toimitetaan 10 §:n 4 momentissa olevan tau-
lukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena.

12 §
Vuorotteluvapaakokeilusta annetussa laissa

(1663/95) tarkoitetusta vuorottelukorvaukses-
ta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperin-
täasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan alennettuna 3 prosenttiyksiköllä. Por-
taikkoverokortin eikä verotoimiston ennak-
koperintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettua
etuutta varten antaman muutosverokortin pi-
dätysprosenttia ei alenneta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta vuorot-

telukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan
20 %:n suuruisena, jos sen määrä perustuu
työttömyysturvalain mukaiseen peruspäivära-
haan.

6 luku

Ennakonpidätys lasten kotihoidon tuesta ja
yksityisen hoidon tuesta sekä omaishoidon

tuesta

13 §
Lasten kotihoidon tuesta ja sairaan tai

vammaisen lapsen vanhemmalle maksetta-
vasta omaishoidon tuesta ennakonpidätys toi-
mitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä
säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen
pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 pro-
senttiyksiköllä. Myös portaikkoverokortin
muita pidätysprosentteja kuin 0-prosenttia
korotetaan 2 prosenttiyksiköllä. Verotoimis-
ton ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä
tarkoitettua etuutta varten antaman muutos-
verokortin pidätysprosenttia ei koroteta.
Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti

muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta
ennakonpidätys toimitetaan 1 §:ssä tarkoite-
tun päätoimen tuloa varten määrätyn pidä-
tysprosentin mukaan, ennakonpidätys toimi-
tetaan kotihoidon tuesta ja edellä 1 momen-
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tissa tarkoitetusta omaishoidon tuesta siten
kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen
6 §:ssä on säädetty.
Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidä-

tyksen lapsen vanhempaan tai muuhun huol-
tajaan työsuhteessa olevalle lapsen hoitajalle
maksamastaan lasten yksityisen hoidon tuesta
ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä sääde-
tyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pi-
dätysprosenttien mukaan.
Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidä-

tyksen osittaisesta hoitorahasta siten kuin
sivutulosta ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä
on säädetty.
Kunta toimittaa ennakonpidätyksen kun-

nallisesta lisästä, jota se maksaa kotihoidon
tukeen tai työsuhteessa olevalle hoitajalle
maksettavaan yksityisen hoidon tukeen, siten
kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen
6 §:ssä on säädetty.
Kansaneläkelaitos ja kunta toimittavat en-

nakonpidätyksen muussa kuin työsuhteessa
olevalle, ennakkoperintärekisteriin merkitse-
mättömälle hoidon tuottajalle maksamastaan
yksityisen hoidon tuesta ja kunnallisesta
lisästä ennakkoperintäasetuksen 10 §:ssä ja
15 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla.

7 luku

Ennakonpidätys aikuisopintorahasta,
opintotuesta ja aikuiskoulutustuesta

14 §
Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta

aikuisopintorahasta ennakonpidätys toimite-
taan 20 prosentin suuruisena.
Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta

opintorahasta ennakonpidätys toimitetaan 10
prosentin suuruisena. Ennakonpidätys toimi-
tetaan kuitenkin vain, jos opintorahan suuruus
on vähintään 1 000 markkaa (168,19 e)
kuukaudessa.

15 §
Aikuiskoulutustuesta annetun lain mukai-

sesta aikuiskoulutustuesta ennakonpidätys
toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja
6 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten mää-
rättyjen pidätysprosenttien mukaan alennet-
tuna 3 prosenttiyksiköllä. Portaikkoverokortin
eikä verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n

nojalla, tässä tarkoitettua etuutta varten an-
taman muutosverokortin pidätysprosenttia ei
alenneta.

8 luku

Ennakonpidätys palkkaturvalain ja valtion
virkamieslain nojalla maksettavasta

suorituksesta

16 §
Palkkaturvalain (866/98) ja palkkaturva-

asetuksen (868/98) 7 §:n nojalla työntekijälle
palkkaturvana maksettavasta suorituksesta
ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräi-
senä seuraavasti:
Jos suoritus on vähintään 20 markkaa (3,36

e) ja enintään 7 500 markkaa (1 261,41 e),
ennakonpidätys on 30 prosenttia. Suorituksen
siitä osasta, joka ylittää 7 500 markkaa
(1 261,41 e), ennakonpidätys on 50 prosent-
tia.
Jos maksajana on palkkaturvalain 3 a §:n 2

momentissa (1587/92) tarkoitettu konkurssi-
pesä, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin
ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on
säädetty.
Valtion virkamieslain (750/94) nojalla

maksettavasta toistuvasta korvauksesta enna-
konpidätys toimitetaan siten kuin ennakko-
perintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

9 luku

Ennakonpidätys urheilijan palkkiosta

17 §
Urheilijan palkkiosta ennakonpidätys on

toimitettava siten kuin ennakkoperintäasetuk-
sen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

10 luku

Ennakonpidätys maatalousyrittäjien
luopumiskorvauksesta

18 §
Maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta

annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumis-
korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan si-
ten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja
6 §:ssä on määrätty.
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11 luku

Ennakonpidätys avolaitosvangille
maksettavasta toimintarahasta

19 §
Avolaitoksessa rangaistusta suorittavan

vangin saamasta toimintarahasta ennakonpi-
dätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintä-
asetuksen 4 ja 5 §:ssä on määrätty.

12 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista
koskevat määräykset

20 §
Työministeriön alaisen Pientyönantajien

Palvelukeskuksen toimiessa kotitalouden
asiamiehenä, ennakonpidätys toimitetaan seu-
raavan taulukon osoittaman prosenttimäärän
suuruisena:

Palkka mk/päivä
Ennakonpidätys-

prosentti

20,00—132,00 30
132,01—165,00 35
165,01—231,00 40
231,01—330,00 45
330,01— 50

Palkka euroa/päivä
Ennakonpidätys-

prosentti

3,364—22,201 30
22,202—27,751 35
27,753—38,851 40

Palkka euroa/päivä
Ennakonpidätys-

prosentti

38,853—55,502 45
55,504— 50

21 §
Ennakonpidätys muusta kuin edellä tässä

päätöksessä mainituista ansiotulosta toimite-
taan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5
ja 6 §:ssä on säädetty.
Jos maksajalla ei ole käytettävissään suo-

rituksen saajan ennakonpidätyksen toimitta-
misessa tarvittavia tietoja, ennakonpidätys
toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuk-
sen 3 §:ssä säädetään.

22 §
Ennakonpidätys on toimitettava pienempä-

nä kuin tässä päätöksessä on määrätty, jos
verovelvollinen hyvissä ajoin ennen suorituk-
sen maksua esittää tätä osoittavan verokortin
tai verotoimiston antaman muun vastaavan
määräyksen.
Verovelvollisen pyynnöstä ennakonpidätys

on toimitettava suurempana kuin tässä pää-
töksessä on määrätty.

23 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä

helmikuuta 2001.
Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituk-

sen 31 päivänä joulukuuta 1996 antama
päätös (74/97) siihen 14 päivänä huhtikuuta
1997, 3 päivänä heinäkuuta 1998 ja 5 päivänä
marraskuuta 1998 tehtyine muutoksineen
(425/97, 541/1998 ja 857/98).

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2001

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Riitta Roos
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