
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2001 N:o 947—949

S ISÄLLYS
N:o Sivu
947 Sisäasiainministeriön asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista . . . . . . . . . . . . . . . . . 2717
948 Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2721
949 Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2726

Sisäasiainministeriön asetus

N:o 947

S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista

Annettu Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2001

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä huhtikuuta 1999 annetun
pelastustoimilain (561/1999) 61 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee pelastustoimiasetuk-
sen (857/99) 18 §:ssä tarkoitettujen S1-luokan
teräsbetonisuojan ja K-luokan väestönsuojan
rakenteellisia vaatimuksia.
Rakentamisen luvanvaraisuudesta, rakenta-
miselle asetettavista vaatimuksista, rakennus-
ja erityissuunnitelmien laatimisesta sekä ra-
kennustyön valvonnasta säädetään maankäyt-
tö- ja rakennuslaissa (132/1999) sekä sen
nojalla annetuissa säädöksissä.

2 luku

Väestönsuojan tilat

2 §

Suojatila

Suojatilan huonekorkeuden tulee olla vä-

hintään 2,3 m. Palkkien ja kanavien kohdalla
suojatilan vapaan korkeuden tulee olla vä-
hintään 2,0 m.

3 §

Sulkutila

Väestönsuojassa tulee olla sulkuhuone tai
se on varustettava sulkuteltalla. Niille on
varattava lattiapinta-alaa vähintään 2,5 m2.

4 §

Käymälät

Väestönsuoja tulee suunnitella siten, että
siellä on käymälä varsinaisen suojatilan jo-
kaista alkavaa 20 m2:ä kohden.

5 §

Poistumisreitit

Väestönsuojassa tulee olla sisääntuloreitin
lisäksi vähintään yksi hätäpoistumisreitti.
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3 luku

Rakenteet

6 §

Rakenteiden paksuus

S1-luokan väestönsuojan ympärysseinien
ja katon tulee olla vähintään 300 mm paksua
teräsbetonia.
K-luokan väestönsuojan ympärysseinien ja
katon tulee olla vähintään 200 mm paksua
teräsbetonia.
Väestönsuojan lattian, kantavien teräsbe-
tonisten väliseinien ja pilarien sekä kaksiker-
roksisen väestönsuojan teräsbetonisen väli-
pohjan tulee olla vähintään 150 mm:ä paksu.

7 §

Säteilysuojaus

S1-luokan väestönsuojan ja sitä ympäröivi-
en rakenteiden massan tulee olla suojan seinä-
ja kattoalaa kohden vähintään 960 kg/m2.
K-luokan väestönsuojan ja sitä ympäröivi-
en rakenteiden massan tulee olla suojan seinä-
ja kattoalaa kohden vähintään 720 kg/m2.

8 §

Sirpalesuojaus

Väestönsuojan ympärysrakenteiden ovet,
luukut ja venttiilit tulee sijoittaa siten, että ne
ovat suojassa tavanomaisten aseiden sirpale-
vaikutuksilta tai niiden tulee vastata 2 tai
3 momentissa annettuja vaatimuksia.
S1-luokan väestönsuojassa sirpaleilta suo-
jaavien rakenteiden yhteenlasketun paksuu-
den tulee olla vähintään 200 mm teräsbetonia
tai 30 mm terästä.
K-luokan väestönsuojassa sirpaleilta suo-
jaavien rakenteiden yhteenlasketun paksuu-
den tulee olla vähintään 150 mm teräsbetonia
tai 20 mm terästä.

9 §

Kuormitukset

Maanalaisen tai siihen verrattavan S1-

luokan väestönsuojan katto, ympärysseinät ja
ilmaa vasten oleva lattia on mitoitettava
tavanomaisten kuormitusten lisäksi 100
kN/m2 paineaallosta aiheutuvalle kuormalle.
Maanpäällisen tai siihen verrattavan S1-

luokan väestönsuojan ympärysseinät on mi-
toitettava 200 kN/m2 paineaallosta aiheutu-
valle kuormalle.
K-luokan väestönsuojan katto, ympäryssei-

nät ja ilmaa vasten oleva lattia on mitoitettava
tavanomaisten kuormitusten lisäksi 25 kN/m2

sortumakuormalle.
Hätäpoistumiskäytävän rakenteet ja väes-

tönsuojan oven aukeamista suojaavat raken-
teet ja hätätoistumisreitin katto on mitoitet-
tava tavanomaisten kuormitusten lisäksi
25 kN/m2 suuruiselle sortumakuormalle.
Suojaovista, -luukuista, sulkulaitteista ja

painekuormituksia vastaanottavista venttii-
leistä suojan ympärysrakenteille tulevat pai-
nekuormat otetaan huomioon kertoimella 1,5.

10 §

Tärähdyskuormitukset

Väestönsuojan kaikki rakenteet on mitoi-
tettava mielivaltaisesta suunnasta vaikuttaval-
le tärähdyskuormalle, jonka suuruus on vä-
hintään väestönsuojan rakenteen massa kak-
sinkertaisena.

11 §

Perustusten mitoitus

Väestönsuojan perustuksen mitoituksessa
otetaan huomioon puolet pystysuoraan vai-
kuttavista paine- ja sortumakuormista. Jos
väestönsuoja rakennetaan paalu- tai maanva-
raiselle perustukselle, niille sallitaan kaksin-
kertainen kantavuus normaalimitoitukseen
nähden.

12 §

Rakenteiden mitoitus

Rakenteiden paine- tai sortumakuormien,
niitä vastaavien takaisinheilahduskuormien,
tärähdyskuormien tai niihin lisättyjä hyöty-
kuormia sisältävien kuormitusyhdistelmien
mitoituksessa voidaan käyttää osavarmuus-
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kerrointa 1 siten, että kuormitusta käsitellään
staattisena kuormana.
Betonin ja terästen ominaislujuuksia voi-
daan mitoituksessa korottaa enintään 20 pro-
senttia. Teräsrakenteisissa väestönsuojissa
voidaan terästen ominaislujuuksia korottaa
enintään 20 prosenttia.

13 §

Rakenteiden luokitus ja raudoitus

Väestönsuojan teräsbetonirakenteet tulee
tehdä rakenneluokan 2 vaatimusten mukaan,
käyttäen vähintään K25-luokan betonia. Be-
toniraudoituksen tulee täyttää 12 prosentin
murtovenymävaatimus.
Pää- ja jakoraudoituksena tulee käyttää
halkaisijaltaan vähintään 8 mm:n ja enintään
20 mm:n tankoja. Paine- ja sortumakuormille
mitoitettavissa rakenteissa sekä maata vastaan
olevassa lattiassa raudoituksen tankojen kes-
kiöväli molempiin suuntiin saa olla enintään
150 mm:ä rakenteen sisäpinnassa ja enintään
300 mm:ä rakenteen ulkopinnassa.
Raudoituksen poikkileikkauspinta-alan tu-
lee olla taivutetuissa rakenteissa vähintään
0,17 prosenttia staattisesti yhdessä toimivasta
betonin poikkileikkauspinta-alasta molem-
missa suunnissa ja erikseen kummassakin
pinnassa.
Maanvaraisessa laatassa saadaan käyttää
yhtä keskeistä verkkoa.
S1-luokan väestönsuojan katon alapinnassa
tulee raudoituksen lisäksi olla pääraudoituk-
seen sidottu teräsverkko tai betoniin kiinnit-
tyvä teräspoimulevy.

4 luku

Ilmanvaihto

14 §

Ilmanvaihtojärjestelmä

Väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmä on
suunniteltava siten, että suojaan otettavasta
ilmasta voidaan suodattaa myrkylliset aineet
sekä väestönsuojassa voidaan pitää ylipainetta
vähintään 50 Pa:a. Lisäksi ilmanvaihtojärjes-
telmässä tulee olla tekninen valmius näytteen
ottoon myrkyllisten aineiden toteamiseksi.

Väestönsuojaan on saatava paineventtiilin
kautta esisuodatettua ilmaa vähintään 2,7
dm3/s varsinaisen suojatilan neliömetriä kohti
ja suodatuksen aikana vähintään 0,9 dm3/s
siten, että ilma jakaantuu tasaisesti väestön-
suojassa.
Väestönsuoja tulee suunnitella siten, että

ilmanvaihtolaitteistolle varataan varsinaisen
suojatilan lisäksi lattiapinta-alaa vähintään
1,5 m2:ä.

5 luku

Vesi-, viemäri-, sähkö- ja viestilaitteet

15 §

Vedensaanti ja viemäröinti

Väestönsuoja on liitettävä yleiseen vesi-
johto- ja viemäriverkostoon. Suojassa tulee
olla mahdollisuus veden säilyttämiseen siten,
että käytettävissä on puhdasta ja raikasta vettä
vähintään 40 litraa varsinaisen suojatilan
neliömetriä kohti.
Suojatilassa tai sulkutilassa olevan vesipis-

teen yhteydessä tulee olla pesuallas ja lattia-
kaivo.
Väestönsuojan jätehuolto tulee järjestää

tarkoituksenmukaisella tavalla.

16 §

Sähköasennukset

Väestönsuoja on liitettävä sähkönjakelu-
verkkoon. Väestönsuojaan on asennettava
oma ryhmäkeskus, joka on liitettävä omalla
nousujohdolla pää- tai nousukeskukseen.

17 §

Viestilaitteet

Väestönsuojassa tulee olla puhelinpiste,
joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon
joko omana liittymänä tai rakennuksessa
olevan puhelimen rinnakkaisliittymänä. Vä-
estönsuojassa tulee olla mahdollisuus matka-
viestimen käyttöön.
Jos rakennuksessa, johon väestönsuoja teh-

dään, on yhteisantennilaitteet, on väestön-
suojaan asennettava antennipiste.
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6 luku

Erityisiä määräyksiä

18 §

Väestönsuojan läpiviennit

Ympärysrakenteisiin tehtävien aukkojen ja
läpivientien on vastattava kestävyydeltään ja
tiiveydeltään väestönsuojalle asetettuja vaati-
muksia ja ne on voitava sulkea väestönsuojan
puolelta.

19 §

Poikkeukset

Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa sää-

detään voidaan varsinaiselta suoja-alaltaan
enintään 20 m2:n K-luokan väestönsuoja
rakentaa ilman sulkutilaa, suojaoven edessä
olevaa sortumankestävää betonilaattaa, vesi-
johtoa ja viemäröintiä sekä rakentaa väestön-
suojan ympärysrakenteet vähintään 4 mm:n
paksusta teräksestä.

20 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
joulukuuta 2001.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2001

Sisäasiainministeri Ville Itälä

Toimistoinsinööri Pekka Rajajärvi
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Ulkoasiainministeriön asetus

N:o 948

ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2001

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja
konsulipalvelulain (498/1999) 39 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ulkoasiainmi-
nisteriön ja edustustojen suoritteista perittä-
vistä maksuista.
Tätä asetusta sovelletaan kunniakonsulaat-
teihin niiden hoitamien julkisoikeudellisten
suoritteiden osalta.
Jollei erikseen toisin säädetä, ulkoasiain-
ministeriö ja edustustot eivät peri toisiltaan
maksuja.

2 §

Maksuttomat suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston mak-
suttomia suoritteita ovat, jollei 2 momentista
muuta johdu:
1) virkatoimet, jotka eivät suoranaisesti
kohdistu yksittäiseen henkilöön tai yrityk-
seen tai muuten tarkoin rajattuun ryhmään;
2) virka-avun luonteiset, yksittäistä henki-
löä koskevat toimenpiteet, joissa kysymys on
yleisestä edusta;
3) välttämättömät palvelut ulkomailla hä-
dänalaiseen asemaan taikka pidätetyksi, syy-
tetyksi tai vangituksi joutuneelle;
4) isyyden selvittämiseen, lastensuojeluun,
lapsen huoltoon ja elatusturvaan liittyvät
sosiaaliviranomaisten toimialaan kuuluvat
toimenpiteet ja avustaminen lapsen luvatto-
maan haltuunottoon liittyvissä asioissa sekä
ne toimenpiteet, jotka elatusavun perimistä

koskevien kansainvälisten yleissopimusten tai
vastavuoroisuuden perusteella ovat maksut-
tomia;
5) yksittäisten henkilöiden hakemusten ja

ilmoitusten välittäminen Suomen viranomai-
sille, silloin kun tämä on säädetty edustuston
tehtäväksi.
6) ulkoasiainhallinnon palveluksen perus-

teella ulkomaan kansalaisille maksettavien
eläkkeiden sekä valtion maksamien muiden
vastaavien suoritusten välittäminen;
7) viranomaisten yhteistyöhön liittyvä vas-

tavuoroinen tietojen vaihto ja koulutus sekä
muut vastavuoroiset suoritteet;
8) vieraan valtion lainsäädäntöä koskevan

selvityksen hankkiminen tai laatiminen val-
tion viranomaiselle;
9) tiedottaminen;
10) neuvonta ja ohjaus, joista aiheutuu vain

vähäisiä kustannuksia;
11) tiedonvälitys Suomen ja muiden val-

tioiden tai kansainvälisten yhteisöjen välillä;
12) ulkoasiainministeriön kirjastopalvelut

ja tutkijatilojen käyttö;
13) asiakirjojen ja muun aineiston asetta-

minen pyytäjän käyttöön viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
mukaisesti; sekä
14) palvelussuhteeseen liittyvät toimitus-

kirjat, otteet, jäljennökset, todistukset sekä
muut niihin verrattavat suoritteet.
Mahdollisista välttämättömistä erillisistä

kustannuksista peritään 17 §:n mukainen
korvaus. Edellä 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetulle henkilölle myönnetyn taloudel-
lisen avustuksen järjestämisestä ja takaisin-
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perinnästä aiheutuvina kustannuksina peri-
tään 50 euroa jokaiselta kerralta.
Kansainvälisen käytännön tai vastavuoroi-
suuden perusteella maksutonta on:
1) vastaaminen Suomen lainsäädäntöä kos-
keviin vieraiden valtioiden tiedusteluihin;
2) ulkomailta saapuneiden oikeudenkäynti-
ja muiden asiakirjojen tiedoksi antaminen
Suomessa; sekä
3) vastaaminen Suomeen akkreditoitujen
diplomaattisten ja niihin rinnastettavien edus-
tustojen sekä Suomessa tomivien lähetetyn
konsulin virastojen Wienin diplomaatti- ja
konsulisuhteita koskevissa yleissopimuksissa
edellytettyjä palveluja koskeviin tiedustelui-
hin.
Maksullisia suoritteita koskevista maksu-
vapautuksista määrätään 4 §:n 5 momentissa,
5 §:n 4 ja 5 momentissa, 6 §:n 4 momentissa,
7 §:n 3 momentissa, 10 §:n 2 momentissa,
11 §:n 2 momentissa, 13 §:n 2 momentissa,
14 §:n 1 momentissa ja 17 § 3 momentissa.

3 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston mak-
sullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:
1) matkustusasiakirja;
2) viisumi;
3) oleskelulupa ja työlupa;
4) todistukset; sekä
5) muut notaari- ja vastaavat julkisoikeu-
delliset suoritteet.
Julkisoikeudellisista suoritteista peritään
4—8 §:ssä määrätyt kiinteät maksut sekä
mahdollisista erillisistä kustannuksista
17 §:ssä määrätty korvaus.
Valtion virkamiehen ja työntekijän tervey-
denhuollosta ulkomailla annetun lain
(176/1987) 12 §:ssä on säädetty niiden
ulkoasiainhallinnolle aiheutuvien kustannus-
ten velottamisesta, jotka aiheutuvat sanotussa
laissa tarkoitetun terveydenhuollon ja työter-
veyshuollon järjestämisestä.

4 §

Matkustusasiakirja

Passista, diplomaattipassista, virkapassista

ja virkamatkapassista peritään käsittelymak-
suna 67 euroa.
Merenkulkijain kansallisesta henkilölli-

syystodistuksesta, muukalaispassista, pako-
laisen matkustusasiakirjasta ja muukalaispas-
sia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa korvaa-
vasta väliaikaisesta asiakirjasta sekä Euroo-
pan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten
annettavasta väliaikaisesta matkustusasiakir-
jasta (Emergency Travel Document ETD)
peritään 67 euroa.
Maksu peritään myös kielteisestä päätök-

sestä.
Matkaa tai tehtävää varten myönnetyn

diplomaattipassin tai virkamatkapassin voi-
massaoloaikana tapahtuvasta passin uudel-
leen voimaan saattamisesta peritään 17 euroa.
Maksua ei peritä passista, joka annetaan
1) tasavallan presidentille ja hänen per-

heenjäsenelleen;
2) valtioneuvoston jäsenelle; tai
3) ulkoasiainhallinnon palveluksessa ole-

valle tai hänen perheenjäsenelleen.

5 §

Viisumi

Viisumista peritään Euroopan unionin neu-
voston päättämä käsittelymaksu seuraavasti:
1) lentokentän kauttakulkuviisumi 10 euroa
2) kauttakulkuviisumi 10 euroa
3) viisumi, voimassaoloaika enintään 30

vrk 25 euroa
4) viisumi, voimassaoloaika 31—90 vrk
oikeutus yhteen maahantuloon 30 euroa
oikeutus kahteen maahantuloon 35 euroa
5) toistuvaisviisumi,
voimassaoloaika enintään yksi vuosi 50

euroa
lisämaksu kultakin lisävuodelta 30 euroa.
Maksu peritään myös kielteisestä päätök-

sestä.
Voimassaolevan viisumin siirrosta uuteen

matkustusasiakirjaan peritään 17 euroa.
Maksua ei peritä:
1) eduskunnan tai Suomen hallituksen

kutsumalta henkilöltä;
2) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen

kautta matkustavalta diplomaattipassin tai
virkapassin haltijalta;
3) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen
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ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suo-
messa toimivan lähetetyn konsulin viraston
henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen per-
heenjäseneltään;
4) vanhempansa matkustusasiakirjaan mer-
kityltä lapselta;
5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätök-
sellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun
tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarises-
ta syystä;
6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuk-
sen perusteella saa viisumin maksutta, eikä
Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjes-
töjen, Euroopan neuvoston ja Euroopan unio-
nin, eikä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö-
järjestön Suomessa järjestettäviin kokouksiin
osallistuvilta; eikä
7) Suomen kunniakonsulilta
Viisumi voidaan myöntää maksutta
1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaa-
vien tilanteiden johdosta, silloin kun huma-
nitaariset syyt puoltavat; sekä
2) opetus-, kulttuuri- tai urheilutapahtumiin
osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumil-
le koululais- ja nuorisoryhmille, joitten jä-
senten ikä on alle 18 vuotta.

6 §

Oleskelulupa ja työlupa

Oleskeluluvasta ja työluvasta peritään
kummastakin erikseen käsittelymaksuna 67
euroa. Usealle henkilölle yhteisesti myönne-
tystä oleskeluluvasta ja työluvasta maksu on
jokaiselta henkilöltä 67 euroa erikseen kum-
mastakin luvasta.
Maksu peritään myös kielteisestä päätök-
sestä.
Voimassaolevan oleskeluluvan ja työluvan
siirrosta uuteen matkustusasiakirjaan peritään
17 euroa luvalta.
Maksua ei peritä:
1) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen
ja siihen rinnastettavan edustuston sekä lä-
hetetyn konsulin viraston henkilökuntaan
kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;
2) vanhempansa matkustusasiakirjaan mer-
kityltä lapselta;
3) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätök-
sellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun
tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarises-
ta syystä.

7 §

Todistukset ja otteet

Valmiiseen asiakirjaan kirjoitettavasta tai
erikseen laadittavasta todistuksesta sekä asia-
kirjaotteesta peritään ministeriössä 10 euroa
ja edustustossa 25 euroa. Jos samaan asia-
kirjaan kirjoitetaan useita todistuksia, peritään
maksu jokaisesta todistuksesta.
Edellä 1 momentissa määrätystä poiketen

kaupanvahvistajan todistuksesta peritään 135
euroa ja kauppa-aluksen väliaikaisesta kan-
sallisuustodistuksesta 168 euroa.
Maksua ei peritä:
1) sosiaalisen tuen tai avustuksen hake-

mista varten tarvittavasta todistuksesta; eikä
2) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen

ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suo-
messa toimivan lähetetyn konsulin viraston
henkilökuntaan kuuluvalle annettavasta todis-
tuksesta.

8 §

Muut julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainhallinnolle lain, asetuksen tai
kansainvälisen sopimuksen mukaan kuuluvis-
ta, muista kuin 2 §:ssä ja 4—7 §:ssä
tarkoitetuista toimenpiteistä peritään 34 eu-
roa. Uuden laivapäiväkirjan laatimiseen liit-
tyvistä toimenpiteistä peritään kuitenkin 135
euroa ja meriselityksen vastaanottamisesta
252 euroa.

9 §

Muut maksulliset suoritteet

Muita maksullisia suoritteita ovat:
1) tiedoksianto ulkomaille;
2) asiakirjan hankkiminen ja osoitteen

selvittäminen;
3) jäämistöasian hoitaminen;
4) valokopio tai muu jäljennös asiakirjasta,

teknisestä tallenteesta tai muusta aineistosta,
5) muu kuin tiedottamiseen kuuluva paino-

tuote;
6) ulkoasiainhallinnon sisäisen postin ja

tietoverkon käyttö;
7) luennointi-, tulkkaus-, käännös-, tutki-

mus-, selvitys- ja muut asiantuntijapalvelut;
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8) koulutuspalvelut;
9) ministeriön ja edustustojen hallinnassa
olevien tilojen, kalusteiden ja laitteiden käyttö
ja toimistopalvelut; sekä
10) muu toimeksiantoon perustuva ja sii-
hen verrattava ulkoasiainhallinnon toimialaan
kuuluva suorite.
Muista maksullisisista suoritteista peritään
10—16 §:ssä määrätyt kiinteät tai tuntiveloi-
tukseen perustuvat tai muutoin liiketaloudel-
lisisin perustein määräytyvät maksut.

10 §

Tiedoksianto ulkomaille

Oikeudenkäynti- tai muun asiakirjan tie-
doksi antamisesta peritään 84 euroa. Maksu
peritään myös tiedoksiantoyrityksestä.
Maksua ei peritä:
1) virallisen syytteen alaisissa asioissa;
2) ulkomaalaislain (378/91) mukaisissa
asioissa;
3) asioissa, joissa ennen tiedoksiannon
pyytämistä on myönnetty maksuton oikeu-
denkäynti; eikä
4) sosiaaliviranomaisen viran puolesta vi-
reille panemissa asioissa.

11 §

Asiakirjan hankkiminen ja osoitteen
selvittäminen

Virkatodistuksen tai muun asiakirjan hank-
kimisesta ulkomailta ja ulkomailla asuvan
henkilön osoitteen selvittämisestä peritään 67
euroa. Maksu peritään myös asiakirjan hank-
kimis- ja osoitteen selvittämisyrityksestä.
Maksua ei peritä sosiaaliasioita hoitavalta
viranomaiselta eikä julkisoikeudelliselta yh-
teisöltä.

12 §

Jäämistöasian hoitaminen

Ulkomailla olevaan jäämistöön liittyvässä
asiassa peritään maksu seuraavasti:
1) pienimuotoisesta avustamisesta 84 eu-
roa;
2) jäämistön selvittämisestä, vastaanotta-
misesta ja tilittämisestä perillisille 2 %

tilitettävästä summasta, kuitenkin vähintään
84 euroa ja enintään 5 046 euroa; sekä
3) edellä 2 kohdassa tarkoitetusta avusta-

misesta sekä tarvittavien asiakirjojen hankki-
misesta, laatimisesta ja kääntämisestä yhteen-
sä 5 % tilitettävästä summasta, kuitenkin
vähintään 126 euroa ja enintään 8 409 euroa.
Jäämistöasiaa hoitava edustusto voi sopia

kunniakonsulaatin kanssa asian hoitamisesta
ja siitä maksettavasta korvauksesta. Kunnia-
konsulaatille maksettava korvaus voi olla
enintään puolet edellä sanottujen kohtien
mukaan perittävästä määrästä.

13 §

Valokopiot, jäljenteet ja painotuotteet

Jäljenteistä peritään maksu seuraavasti:
1) Paperijäljenteestä A4 kokoisena 0,50

euroa ja A3 kokoisena 1 euro sivulta;
2) datakopiosta levykkeelle 13 euroa ja

CDRom-levykkeelle 17 euroa;
3) valokuvasta, jonka tekijänoikeus on

ministeriöllä tai edustustolla, 8,50 euroa sekä
käyttömaksuna sen julkaisemisesta 42 euroa
julkaisukerralta.
Erillistä maksua ei peritä, jos jäljennös

annetaan muun maksullisen suoritteen osana.
Hallinnonalan painotuotteista, tiedotusma-

teriaalia lukuun ottamatta, peritään niiden
omakustannusarvoa vastaava maksu.

14 §

Ulkoasiainhallinnon sisäisen postin ja tieto-
verkon käyttö

Ulkoasiainhallinnon sisäisen postin käytös-
tä peritään käsittelymaksuna 17 euroa ja
kuljetuksesta omakustannushinta lähetyksen
painon ja lähetysosoitteen mukaan. Maksua ei
peritä tasavallan presidentin kanslialta eikä
ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalta ei-
kä hänen perheenjäseneltään.
Ministeriön tietoverkon käytöstä 84 euroa

kuukaudessa jokaiselta käyttäjätunnukselta.

15 §

Asiantuntijapalvelut

Luennointi-, tulkkaus-, käännös-, tutki-
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mus-, selvitys- ja muista asiantuntija- ja
vastaavista palveluista peritään liiketaloudel-
lisin perustein määräytyvä maksu, kuitenkin
vähintään 84 euroa kultakin suoritteen tuot-
tamiseen käytetyltä tunnilta.

16 §

Muut suoritteet

Ulkopuolisille annetuista koulutuspalve-
luista, ministeriön ja edustustojen hallinnassa
olevien tilojen, kalusteiden ja laitteiden käy-
töstä, toimistopalveluista sekä muista toimek-
siantoon perustuvista suoritteista peritään lii-
ketaloudellisin perustein määräytyvä, kuiten-
kin vähintään omakustannusarvoa vastaava
maksu.

17 §

Erillisten kustannusten korvaus

Suoritteiden tuottamisesta ulkoasiainhal-
linnolle aiheutuneista välttämättömistä erilli-
sistä kustannuksista peritään 4—14 §:ssä
määrättyjen kiinteiden maksujen lisäksi kor-
vausta seuraavasti:
1) matkustamis- ja muista kustannuksista
määrä, joka vastaa valtion yleisten virka- ja
työehtosopimusmääräysten mukaisia matka-
kustannusten korvauksia tai muulla perusteel-
la määräytyviä matkasta aiheutuneita todel-
lisia lisäkustannuksia; sekä
2) ulkopuolisten palvelujen ostosta aiheu-
tuneet menot täysimääräisinä, ei kuitenkaan
tavanomaista postimaksua.
Korvaus erillisistä kustannuksista peritään
myös silloin, kun kiinteää maksua ei tässä
asetuksessa määrätyn mukaisesti peritä. Kor-
vaus jätetään kuitenkin perimättä, jos perin-
täkulut olisivat suuremmat kuin perittävä
korvaus.

18 §

Maksuvaluutta

Edustusto perii maksut joko euroina tai
muuna vapaasti vaihdettavana valuuttana sen
mukaan mitä ulkoasiainministeriö on edus-
tuston maksuliikkeessä käytettävästä valuu-
tasta määrännyt. Maksu otetaan kuitenkin
vastaan asemamaan valuuttana, jos asema-
maan valuuttamääräykset tätä edellyttävät.
Valuutan vaihtokurssina käytetään minis-

teriön vahvistamaa tilikurssia. Valuuttamää-
räinen arvo pyöristetään lähimpään paikalli-
sessa maksuliikkeessä yleisesti käytettyyn
yksikköön.

19 §

Kunniakonsulaatin perimät maksut

Kunniakonsulaatin perimät, edellä 4—6
§:ssä tarkoitetut maksut tuloutetaan valtiolle.
Muut tämän asetuksen nojalla perityt maksut
jäävät kunniakonsulaatille korvauksena suo-
ritteiden tuottamisesta.

20 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2003. Asetuksen mukaisia mak-
suja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista
suoritteista.
Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan

vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa
myös käyttäen maksuvälineenä markkamää-
räisiä seteleitä ja metallirahoja ministeriön
erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2001

Ministeri Erkki Tuomioja

Osastopäällikkö Pekka Wuoristo
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Verohallituksen päätös

N:o 949

ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2001

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 3
momentin 2 ja 4 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 34 euroa
jokaiselta kalenterikuukaudelta, jolta palkan-
saaja on oikeutettu tuloverolain 97 §:n 4
momentissa tarkoitettuun vähennykseen
(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-
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-
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pidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena. En-
nakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos
tässä tarkoitettu suoritus on enintään 20
euroa.
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
tarkoitettuja verovelvollisen ennakonpidätys-
tietoja.
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 20 euroa.
Jos kansaneläke tai perhe-eläkelain mukai-
nen muu eläke kuin lesken alkueläke on
enintään 75 euroa kuukaudessa tai verovel-
vollinen saa perhe-eläkelain mukaista ennen
1.7.1990 alkanutta lapsen eläkettä tahi pel-
kästään perhe-eläkelain mukaista muuta elä-
kettä kuin lesken alkueläkettä, eläkkeestä ei
ole toimitettava ennakonpidätystä, ellei kan-
saneläkelaitokselle ole annettu ennakonpidä-
tykseen velvoittavaa määräystä ennakkope-
rintälain 10 §:ssä määrätyllä tavalla tai
erikseen verotoimistosta. Ennakonpidätystä ei
myöskään toimiteta täysimääräistä kansanelä-
kettä tai ennen 1.7.1990 alkanutta perhe-
eläkelain mukaista lapsen eläkettä tahi pelk-
kää perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä
kuin lesken alkueläkettä saavalle maksetta-
vasta 4 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kan-
saneläkkeestä 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,
vakuutus- ja vahingonkorvauksista sekä
vakuutusmaksujen 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
etuuksia varten antaman muutosverokortin
pidätysprosenttia 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:

Sairausvakuutuslain mukainen
korvaus ja muu kuin eläkkeen
lisäksi maksettava kuntoutusra-
ha euroa/päivä

Ennakon-
pidätysprosentti

0,17— 26 20
26,01— 41 25
41,01— 56 30
56,01— 78 35
78,01— 92 40
92,01—123 45
123,01— 50
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Ennakonpidätys sairausvakuutuslain nojal-
la maksettavasta enintään 10,09 euron mää-
räisestä 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 4
euroa 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 75 euroa kuukaudessa, eikä siitä ole 5 §:n
3 momentin nojalla toimitettava ennakonpi-
dätystä, ei ennakonpidätystä ole toimitettava
myöskään kuntoutusrahasta, ellei maksajalle
ole annettu ennakonpidätyksen toimittami-
seen velvoittavaa määräystä erikseen verotoi-
mistosta.
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 saira-
uskassan maksamasta täydennyspäivärahasta
ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintä-
asetuksen 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
etuuksia varten antaman muutosverokortin
pidätysprosenttia 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.

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-
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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 vakuu-
tusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla
taikka muutosarvona saaduista suorituksista;
4) tuloverolain 81 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta kertamaksullisen eläkevakuutuk-
sen 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

etuuksia varten antaman muutosverokortin
pidätysprosenttia ei koroteta.
Ennakonpidätys toimitetaan 20 %:n suu-

ruisena:
1) työttömyysturvalain nojalla maksetta-

vasta peruspäivärahasta;
2) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutukses-

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

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

ta annetussa asetuksessa (1253/93) tarkoite-
tusta vajaakuntoiselle ja ammatinvalinnanoh-
jauksessa olevalle maksettavasta päivärahas-
ta;
5) valtioneuvoston päätöksen nojalla mak-

settavasta nuorten kesätyötuesta,
6) työmarkkinatuesta annetun lain

(1542/93) nojalla maksettavasta työmarkki-
natuesta ja
7) työttömyysturvalain nojalla maksettavan

peruspäivärahan tai työmarkkinatuen suurui-
sesta koulutuspäivärahasta.
Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta

edellä 2 momentissa tarkoitetuista suorituk-
sista, jos suoritus on enintään 4 euroa 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 mukainen
korvaus euroa/päivä

Ennakonpidätys-
prosentti

0,17— 26 20
26,01— 39 25
39,01— 51 30
51,01— 66 35
66,01—100 40
100,01—156 45
156,01— 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-
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taan edellä 4 momentissa olevan taulukon
mukaan myös 1 momentissa tarkoitetuista
suorituksista.
Työllisyysasetuksen nojalla maksettavasta
osa-aikalisästä ennakonpidätys toimitetaan
seuraavasti:

Osa-aikalisä euroa/kuukausi Ennakonpidätys-
prosentti

0,17—505 20
505,01—673 25
673,01— 30

11 §
Työtaistelun johdosta asianomaisen työ-
markkinajärjestön suorittamasta veronalaises-
ta lakkoavustuksesta tai muusta siihen rin-
nastettavasta avustuksesta ennakonpidätys
toimitetaan 10 §:n 4 momentissa olevan
taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruise-
na.

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-
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-
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tetaan kuitenkin vain, jos opintorahan suuruus
on vähintään 170 euroa 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 4 euroa ja
enintään 1 260 euroa ennakonpidätys on 30
prosenttia. Suorituksen siitä osasta, joka
ylittää 1 260 euroa, ennakonpidätys on 50
prosenttia.
Jos maksajana on palkkaturvalain 3 a §:n

2 momentissa (1587/92) tarkoitettu konkurs-
sipesä, 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.

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 euroa/päivä Ennakonpidätys-
prosentti

4,00—22,00 30
22,01—27,80 35
27,81—38,90 40
38,91—55,60 45
55,61— 50

21 §
Ennakonpidätys muusta kuin edellä tässä

päätöksessä mainituista ansiotuloista 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.
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22 §
Luotto- tai rahoituslaitos voi ennakonpidä-
tyksen alaista korkoa tai jälkimarkkinahyvi-
tystä maksaessaan alentaa ennakonpidätyksen
rahamäärää lopullisessa verotuksessa hyvitet-
tävällä, ulkomailla perityn veron määrällä.

23 §
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.

24 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2002.
Tällä päätöksellä kumotaan Verohallituk-

sen 4 päivänä tammikuuta 2001 antama
päätös (34/01).

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2001

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Riitta Roos
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