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N:o 1397

Laki
työttömyysturvalain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 16 §:n 2
momentti, 22 §:n 1 momentti ja 23 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat 16 §:n 2 momentti laissa 1356/1997, 22 §:n 1 momentti laissa
636/2001 ja 23 §:n 1 momentti laissa 1694/1991, seuraavasti:
16 §
Palkansaajan oikeus ansioon suhteutettuun
päivärahaan
— — — — — — — — — — — — —
Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 24
lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) ollut 43 kalenteriviikkoa sellaisessa
vakuutuksenalaisessa työssä, jossa työaika
kunakin kalenteriviikkona on ollut vähintään
18 tuntia tai jonka työsopimuksen mukainen
säännöllinen työaika on tasoittumisjakson
aikana ollut keskimäärin vähintään 18 tuntia
kalenteriviikossa ja palkka työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka vastaa vähintään peruspäivärahan 40-kertaista määrää
kuukaudessa. Työssäoloehdon täyttymisessä

voidaan henkilön pyynnöstä ottaa huomioon
myös sellainen neljän peräkkäisen kalenteriviikon ajanjakso, jossa työaika on yhteensä
vähintään 80 tuntia jakaantuneena kullekin
viikolle. Työ voidaan lukea työssäoloehtoon
vain kerran. Tässä momentissa tarkoitettuun
työssäoloaikaan luetaan puolet työstä, jonka
palkkakustannuksiin työnantaja on saanut
työmarkkinatuesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa ja 2 a luvussa tarkoitettua tukea.
— — — — — — — — — — — — —
22 §
Peruspäivärahan suuruus
Peruspäivärahan täysi määrä on 22,22
euroa päivältä.
— — — — — — — — — — — — —

HE 208/2001
StVM 40/2001
EV 181/2001
191—2001

410301
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N:o 1397
23 §

Ansioon suhteutetun päivärahan suuruus

kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun perusosan suuruinen.
— — — — — — — — — — — — —

Ansioon suhteutettu päiväraha muodostuu
täyden peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta. Ansio-osan suuruus on
45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin 90-kertainen perusosa, on ansioosa tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta
20 prosenttia. Ansioon suhteutetun päivärahan suuruus lapsikorotuksineen voi olla enintään 90 prosenttia vakuutetun päiväpalkasta,

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002 ja sitä sovelletaan päivärahoihin, jotka kohdistuvat aikaan lain voimaantulosta alkaen. Lain 16 §:n 2 momentin
säännöstä työssäoloehtoon luettavasta työstä
sovelletaan kuitenkin vuoden 2002 alusta.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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N:o 1398

Valtioneuvoston asetus
verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
kumotaan verotusmenettelystä 23 päivänä lokakuuta 1998 annetun asetuksen (763/1998) 7 §
ja
muutetaan 6 ja 8 § seuraavasti:
6§
Verotustietojen ilmoittaminen kunnalle ja
seurakunnalle
Verohallinnon on ilmoitettava kunnalle
arvio maksettavasta kunnallisverosta ja seurakunnalle arvio maksettavasta kirkollisverosta sekä arvio kunnan ja seurakunnan
maksettavasta yhteisöverosta viimeistään verovuotta seuraavan vuoden syyskuun 16
päivään mennessä. Veronsaajakohtaiset tiedot
ilmoitetaan verovuoden verotuksen valmistuttua.
8§

tulon yhteismäärä luonnollisella henkilöllä tai
erillisenä verovelvollisena verotettavalla kuolinpesällä on pienempi kuin 2 000 euroa ja
muulla verovelvollisella pienempi kuin 4 000
euroa, lisäys voidaan tehdä sen verovuoden
tuloon, jolta toimitettava verotus ei ole
päättynyt.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.
Asetuksen 6 §:ssä tarkoitettu arvio kunnan
ja seurakunnan maksettavasta yhteisöverosta
on toimitettava verovuodesta 2002.
Asetuksen 8 §:ää sovelletaan ensimmäisen
kerran vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa.

Jälkiverotuksessa lisättävä tulo
Jos jälkiverotuksen yhteydessä lisättävän
Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001
Ministeri Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus
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N:o 1399

Valtioneuvoston asetus
verontilitysasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
kumotaan 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun verontilitysasetuksen (804/1998) 2 §:n
1 momentti sekä
muutetaan 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 2 momentti seuraavasti:
1§
Ansio- ja pääomatuloverojen jako-osuudet
ennakkoperintävaiheessa
— — — — — — — — — — — — —
Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jakoosuuksien perusteena käytetään viimeksi
päättynyttä verotusta. Lisäksi laskentaperusteena käytetään kunnan asukasluvun kehitystä
sekä kunnan ja seurakunnan tuloveroprosenttia.
2§

tetään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja. Kullekin kunnalle toimitetaan kustakin yritystoimintaerän laskentaeräryhmästä enintään 50 suurimman yrityksen verontilityslain 13 §:n 5 momentissa tarkoitetut tiedot.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.
Ennen vuodelta 2002 tehtäviin tilityksiin
sovelletaan kuitenkin edelleen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteet
— — — — — — — — — — — — —
Yritystoimintaerän laskentaperusteena käyHelsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001
Ministeri Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus
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N:o 1400

Valtioneuvoston asetus
raaka-ainetakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista
Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön
esittelystä, säädetään valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi 26 päivänä
heinäkuuta 1985 annetun lain (651/1985) 7 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 938/2001:
1§
Takuun hakeminen
Takuuta voi hakea luotonantaja, luotonsaaja tai raaka-aineen tuoja valtion erityisrahoitusyhtiöltä (Finnvera).
Finnvera käsittelee hakemuksen noudattaen soveltuvin osin vientitakuutoiminnalle
määrittelemiään riskinoton periaatteita ja linjauksia.
2§
Takuuhakemukseen liitettävät selvitykset
Raaka-aineen tuojan on toimitettava Finnveralle selvitys sekä raaka-aineen tuontitarpeesta erityisesti työllisyyden ja jalostuskapasiteetin ylläpitämisen kannalta että raakaaineen toimitussopimuksen keskeisistä ehdoista.
Luotonantajan tai muun takuujärjestelyn
osapuolen on toimitettava Finnveralle selvitys
takuun kohteena olevan luoton keskeisistä
ehdoista.
3§
Valtioneuvoston periaatepäätös
Finnveran on toimitettava takuuhakemus

selvityksineen ja esityksensä takuun myöntämisestä, riskeistä, takuukatteesta ja riskinjaosta sekä muista luotto- ja takuujärjestelyyn
liittyvistä erityisistä näkökohdista kauppa- ja
teollisuusministeriölle valtioneuvoston periaatepäätöksen tekemistä varten.
Kauppa- ja teollisuusministeriön on hankittava asiasta valtiovarainministeriön, työministeriön ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa
tahojen lausunnot ennen valtioneuvoston periaatepäätöksen tekemistä.
Valtioneuvosto harkitsee periaatepäätöstä
tehdessään kuinka tarpeellinen taattava luotto
on kansantalouden kannalta tärkeän tuonnin
edellytyksenä ja ilmoittaa periaatepäätöksessä, onko edellytyksiä takuun myöntämiselle
sekä vahvistaa takuun keskeiset ehdot, kuten
katettavat riskit, takuukatteen, mahdollisen
riskinjaon ja periaatepäätöksen voimassaoloajan.
4§
Takuusopimus
Takuusopimus tehdään luotonantajan ja
Finnveran välillä. Sen ehdoista päättää Finnvera ottaen huomioon valtioneuvoston periaatepäätöksen ja noudattaen tässä asetuksessa
säädeltyjä periaatteita.
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N:o 1400
5§

7§

Takuun myöntämisen edellytykset

Raaka-aineen tuojan vastuu

Takuujärjestelyn osapuolia koskevat seuraavat edellytykset:
1) luotonantajan tulee olla kotimainen tai
ulkomainen pankki tai muu hyväksyttävä
luotonantaja;
2) luotonsaaja voi olla ulkomainen yhtiö tai
muu ulkomainen velallinen, kuten pankki,
muu luottolaitos tai viranomainen;
3) raaka-aineen tuojalla tulee olla edellytykset suoriutua raaka-aineen toimitussopimukseen liittyvistä ja mahdolliseen riskinjakoon liittyvistä velvoitteistaan.
Luottosopimusta koskevat seuraavat edellytykset:
1) luotonantaja vastaa siitä, että luotonsaaja
on peruuttamattomasti vastuussa velkasitoumuksestaan;
2) luotonsaajan velkasitoumuksen on oltava luonteeltaan ehdoton ja riippumaton luottosopimuksen ja raaka-aineen toimitussopimuksen osapuolten ja kolmansien riitaisuuksista, vaateista ja vastavaateista;
3) luottosopimuksen sisältämän velkasitoumuksen sekä mahdollisten erillisten velkasitoumusten on oltava siirtokelpoisia.

Raaka-aineen tuoja vastaa siitä, että raakaaineen toimitussopimus on pätevä ja sitoo sen
osapuolia sekä että tarvittavat luvat sen
toteuttamiseksi ovat voimassa.
Finnveran ja raaka-aineen tuojan välillä
solmitaan sopimus, jossa raaka-aineen tuoja
sitoutuu maksamaan Finnveralle:
1) Finnveran luotonantajalle maksaman
korvauksen, mikäli korvaus on aiheutunut
siitä, että raaka-aineen tuoja on menetellyt
olennaisesti raaka-aineen toimitussopimuksen
vastaisesti tai että korvaus on aiheutunut
raaka-aineen toimitussopimuksen pätemättömyydestä; ja
2) raaka-aineen tuojalle mahdollisesti määrätyn riskiosuuden.

6§

8§
Takuista perittävät maksut
Sen lisäksi, mitä valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain
(651/1985) 5 a §:ssä siinä tarkoitettujen
maksujen määräämisperusteista säädetään,
maksuja määrättäessä on otettava huomioon
myös vakuusjärjestelyt sekä muut mahdolliset
asiaan vaikuttavat seikat.

Takuun kattamat tappiot ja takuukate

9§

Takuu voi kattaa luoton takaisinmaksuun
liittyviä poliittisia tai kaupallisia riskejä tai
kumpiakin. Takuukate voi olla enintään
100 %. Takuu voi kattaa luoton pääoman,
korot ja muita luotonsaajan maksettaviksi
kuuluvia rahoitus- ja perimiskustannuksia.
Takuilla pyritään ensisijaisesti kattamaan
poliittisia riskejä. Kaupallisen riskin kattaminen on mahdollista tilanteissa, joissa raakaaineen saantia ei voida turvata ilman kaupallisen riskin kattamista ja sen kattaminen
yksityisillä markkinoilla ei ole mahdollista tai
kilpailijamaat tarjoavat kaupallisen riskin takuuta tai muut poikkeukselliset syyt edellyttävät kaupallisen riskin takuun myöntämistä.

Ympäristövaikutusten arviointi
Raaka-ainetakuutoiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaate ja noudatetaan kansainvälisesti hyväksyttyjä ympäristövaikutusten arviointiperiaatteita ja menettelytapoja.
Finnveralla tulee olla raaka-ainetakuuhankkeiden ympäristövaikutusten arviointijärjestelmä, joka koostuu ympäristöperiaatteista ja
ympäristövaikutusten arviointiprosessia koskevista ohjeista. Tämän asetuksen mukaisena
ympäristövaikutusten arviointijärjestelmänä
voidaan soveltuvin osin noudattaa Finnveran
vientitakuuhankkeiden ympäristövaikutusten
arviointijärjestelmää.

N:o 1400
10 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.
Tällä asetuksella kumotaan valtion takuista
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perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi 26 päivänä maaliskuuta 1999 annettu asetus
(426/1999). Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin raaka-ainetakuupäätöksiin sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaan
tullessa voimassa olevia säännöksiä.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001
Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre

Teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen
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N:o 1401

Valtiovarainministeriön asetus
valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:
1§
Soveltamisala
Valtiovarainministeriön ja sen yhteydessä
toimivien lautakuntien ja muiden elinten
suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän
asetuksen mukaisesti, jollei muualla ole toisin
säädetty.
Myönteisistä ja kielteisistä päätöksistä peritään saman suuruinen maksu.
2§

6) sijoitusrahastolain (48/1999) 76 §:n 2
momentin mukainen lupa sijoittaa yli 35
prosenttia yhden liikkeeseenlaskijan arvopapereihin 150 euroa;
7) sijoitusrahastolain (48/1999) 27 §:n 2
momentin mukainen rahasto-osuudenomistajien vähimmäismäärää tai rahaston alkupääomaa koskeva poikkeuslupa 150 euroa;
Jos 1 momentissa tarkoitetulle suoritteelle
3 §:n 2 momentin mukaisesti laskettu maksu
ylittää 1 momentin mukaisen kiinteän maksun
vähintään 50 prosentilla, peritään kiinteän
maksun sijasta suoritekohtainen maksu.

Kiinteähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet
3§
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita,
joista valtiovarainministeriö perii kiinteät
maksut, ovat:
1) tullilain (1466/1994) 8 §:n mukainen
lupa vapaa-alueen tai vapaavaraston perustamiseen 350 euroa;
2) merenkulun veronhuojennuksista annetun lain (433/1981) 6 §:n mukaisen jäämaksuluokkavähennyksen myöntäminen 150 euroa;
3) indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain (1195/2000) 4 §:n 2 momentin
mukainen lupa indeksiehdon ottamisesta sopimukseen 150 euroa;
4) sijoitusrahastolain (48/1999) 43 §:n 2
momentin mukainen erikoissijoitusrahaston
sääntöjen vahvistaminen 850 euroa;
5) sijoitusrahastolain (48/1999) 43 §:n 2
momentin mukainen erikoissijoitusrahaston
sääntöjen muuttaminen 500 euroa;

Suoritekohtaisesti hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet
Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita,
joista valtiovarainministeriö perii yksittäisen
suoritteen omakustannusarvoa vastaavan suoritekohtaisesti määrättävän maksun, ovat seuraaviin lakeihin perustuvat suoritteet:
1) laki luottolaitostoiminnasta (1607/
1993);
2) liikepankkilaki (1269/1990);
3) säästöpankkilaki (1270/1990);
4) osuuspankkilaki (1271/1990);
5) laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa (1608/1993);
6) laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/
1978);
7) laki panttilainauslaitoksista (1353/
1992);

N:o 1401
8) laki metallirahasta (216/1998);
9) kiinteistörahastolaki (1173/1997);
10) kiinnitysluottopankkilaki (1240/1999);
11) arvopaperimarkkinalaki (495/1989);
12) laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä (772/1988);
13) sijoitusrahastolaki (48/1999);
14) laki sijoituspalveluyrityksistä (579/
1996);
15) laki arvo-osuusjärjestelmästä (826/
1991);
16) laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa (580/1996);
17) osuuskuntalaki (247/1954);
18) laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi (972/1992);
19) asunto-osakeyhtiölaki (809/1991);
20) laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista
(1084/1999).
Edellä 1 momentissa tarkoitettu omakustannusarvoon perustuva suoritekohtainen
maksu määrätään kertomalla yksittäisen suoritteen tuottamiseen käytettävä työaika valtiovarainministeriön kustannuslaskentaan perustuvalla välittömän työtunnin keskihinnalla.
Työtunnin keskihintana käytetään 70 euroa.
4§
Maksulliset liiketaloudellisin perustein
hinnoiteltavat suoritteet
Suoritteita, jotka valtiovarainministeriö
hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:
1) mallioikeuslain (221/1971) mukainen
käyttölupa;

3837

2) julkaisut;
3) valokopiot ja muut jäljennökset;
4) selvitykset ja tutkimukset;
5) ministeriön tietojärjestelmiin liittyvät
palvelut ja tuotteet;
6) ministeriön tietopalvelut;
7) muut ministeriön toimialaan liittyvät
palvelut.
5§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002 ja on voimassa vuoden
2004 loppuun.
Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä
joulukuuta 1993 annettu valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta (1336/1993).
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan
vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa
myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä
pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.
Ennen tämän asetuksen voimantuloa vireille tulleesta suoritteesta peritään maksu sen
suuruisena kuin se olisi peritty tällä asetuksella kumottavan päätöksen nojalla.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001
Valtiovarainministeri Sauli Niinistö

Hallitusneuvos, hallintojohtaja Heikki Euramo

2
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N:o 1402

Valtiovarainministeriön asetus
valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä tammikuuta 2001 annetun valtiovarainministeriön työjärjestyksen
(54/2001) 4 §:n 5 kohta, 6 §:n 2 kohta, 14 §:n 1 momentti, 24 §, 27 §:n 2 momentti, 29 §:n
2 momentti, 46 § ja sen otsikko, sekä
lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 8 kohta, uusi 9 a § ja 50 §:n 2 momenttiin uusi 8 kohta
seuraavasti:
2§
Osastot, yksiköt ja esikuntaelimet
Ministeriössä on seuraavat perusyksiköt:
— — — — — — — — — — — — —
8) valtioneuvoston tietohallintoyksikkö.
— — — — — — — — — — — — —
4§
Budjettiosasto
Budjettiosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
5) valtion maksuliikettä sekä maksuvalmiuden turvaamista ja siihen liittyvän lyhytaikaisen luoton ottamista;
— — — — — — — — — — — — —

2) valtion lainanoton ja velanhoidon sekä
kassavarojen sijoittamisen strategista ohjausta
ja valvontaa;
— — — — — — — — — — — — —
9a§
Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö
Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö valmistelee valtiovarainministeriön toimialaan
kuuluvat valtioneuvoston yhteistä tietohallintoa koskevat asiat sekä yksittäisen ministeriön
sisäiseen tietohallintoon kuuluvat asiat, joista
se palvelusopimuksen nojalla on ottanut
vastatakseen.
14 §
Osastojen ja sisäisten yksiköiden päälliköt

6§
Rahoitusmarkkinaosasto
Rahoitusmarkkinaosasto valmistelee asiat,
jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —

Osaston päällikkönä toimii osastopäällikkö, hallintoyksikön päällikkönä hallitusneuvos, hallintojohtaja ja valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä tietohallintojohtaja.
— — — — — — — — — — — — —

N:o 1402
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24 §

46 §

Hallinnollisen alivaltiosihteerin tehtävät

Osastopäällikön, hallintojohtajan ja tietohallintojohtajan ratkaistavat ministeriössä päätettävät nimitysasiat

Ministerin hallinnolliseksi alivaltiosihteeriksi määräämän alivaltiosihteerin tulee ministerin ja valtiosihteerin apuna johtaa ja
yhteensovittaa erityisesti henkilöstöosaston,
hallinnon kehittämisosaston, hallintoyksikön
ja valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua, kehittää
ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota
ja henkilöstöpolitiikkaa sekä johtaa johdon
tuen työskentelyä.
27 §

Osastopäällikkö, hallintojohtaja ja valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä
toimiva tietohallintojohtaja nimittävät perusyksikköön sijoitettuun virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen sekä ottavat työsopimussuhteeseen silloin, kun ministeriön nimitettävälle virkamiehelle tai työsopimussuhteeseen otettavalle maksettava palkkaus on tasoltaan enintään palkkausluokkaa A 24 vastaava.

Osastopäällikön tehtävät
— — — — — — — — — — — — —
Hallintojohtajasta, valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä toimivasta tietohallintojohtajasta, EU-asioiden sihteeristön
päälliköstä ja viestinnän päälliköstä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa ja
muualla tässä työjärjestyksessä on sanottu
osastopäälliköstä.
29 §
Sijaisten määrääminen
— — — — — — — — — — — — —
Osastopäällikön, hallintojohtajan ja valtioneuvoston tietohallintoyksikön päällikkönä
toimivan tietohallintojohtajan sijaiset määrää
valtiosihteeri.
— — — — — — — — — — — — —

50 §
Alivaltiosihteerien ratkaistavat asiat
— — — — — — — — — — — — —
Hallinnollinen alivaltiosihteeri ratkaisee
asiat, jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
8) palvelusopimusta, jolla valtioneuvoston
tietohallintoyksikkö ottaa vastatakseen yksittäisen ministeriön sisäisistä tietohallintopalveluista.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001
Valtiovarainministeri Sauli Niinistö

Hallitusneuvos, hallintojohtaja Heikki Euramo
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Valtiovarainministeriön päätös
verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta
koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

Valtiovarainministeriö on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain
(1558/1995) 89 §:n 5 momentin ja tämän päätöksen 2 §:ssä mainittujen sopimusmääräysten
nojalla määrännyt:
1§
Verohallitus ratkaisee 2 §:ssä tarkoitetuissa
sopimuksissa mainittuna toimivaltaisena viranomaisena sopimuksissa tarkoitetut asiat,
jotka koskevat:
1) tietojenvaihtoa ja muuta virka-apua;
2) keskinäiseen sopimusmenettelyyn kuuluvia yksittäistapauksia; ja
3) verotusmenettelystä annetun lain (1558/
1995) 89 §:n 3 momentissa tarkoitettuja,
2 §:ssä mainitun sopimuksen soveltamiseen
liittyviä hakemuksia, jos vapautettavaksi pyydetty määrä on enintään 300 000 markkaa.
Valtiovarainministeriö ratkaisee kuitenkin
1 momentissa tarkoitetun asian, jos asia on
periaatteellisesti tärkeä.
2§
Valtiovarainministeriön päätöksen perusteena olevat sopimusmääräykset:
1) Pohjoismaiden kanssa tehdyt sopimukset:
Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen

välttämiseksi 23 päivänä syyskuuta 1996
tehdyn sopimuksen (SopS 26/1997 ja
34/1998) 3 artiklan 1 j 3) kohta ja 10 artiklan
7 kappale,
Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa 7 päivänä joulukuuta 1989 tehdyn
sopimuksen (SopS 37/1991) 3 artiklan 1 b 4)
kohta,
Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja
Ruotsin välillä perintö- ja lahjaveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
12 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 83/1992 ja 103/1993) 3 artiklan
1 e 2) kohta.
2) Muiden maiden kanssa tehdyt sopimukset:
Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä tulo- varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28
päivänä joulukuuta 1995 tehdyn sopimuksen
(SopS 84/1997 ja 31/1998) 3 artiklan 1 i 1)
kohta,
Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan
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yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 21 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 2/1991) 3 artiklan
1 h 1) kohta,
Suomen tasavallan ja Arabiemiraattien liiton välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä maaliskuuta
1996 tehdyn sopimuksen (SopS 90/1997 ja
32/1998) 3 artiklan 1 i 1) kohta,
Suomen tasavallan ja Argentiinan tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 13 päivänä
joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS
85/1996) 3 artiklan 1 g 1) kohta,
Suomen ja Australian välillä tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12
päivänä syyskuuta 1984 tehdyn sopimuksen
(SopS 26/1986) 3 artiklan 1 j) kohta,
Suomen ja Barbadosin välillä tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 15 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn
sopimuksen (SopS 79/1992) 3 artiklan 1 h 1)
kohta,
Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningaskunnan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18
päivänä toukokuuta 1976 tehdyn sopimuksen
(SopS 66/1978) 3 artiklan 1 h ii) kohta,
Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 2 päivänä huhtikuuta
1996 tehdyn sopimuksen (SopS 92/1997 ja
33/1998) 3 artiklan 1 i 2) kohta,
Suomen tasavallan ja Bulgarian kansantasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä
huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen (SopS
11/1986) 3 artiklan 1 d 1) kohta,
Suomen tasavallan ja Etelä-Afrikan tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 26 päivänä toukokuuta
1995 tehdyn sopimuksen (SopS 78/1995 ja
4/1996) 3 artiklan 1 e 1) kohta,
Suomen Tasavallan ja Filippiinien Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinker-
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taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 13 päivänä lokakuuta
1978 tehdyn sopimuksen (SopS 60/1981) 3
artiklan 1 j 1) kohta,
Suomen Tasavallan ja Helleenien Tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 21
päivänä tammikuuta 1980 tehdyn sopimuksen
(SopS 58/1981) 3 artiklan 1 i 1) kohta,
Suomen tasavallan ja Indonesian tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 15 päivänä lokakuuta 1987 tehdyn sopimuksen (SopS 4/1989) 3 artiklan
1 h 1) kohta,
Suomen tasavallan ja Intian tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 10
päivänä kesäkuuta 1983 tehdyn sopimuksen
(SopS 59/1984) 3 artiklan 1 f 1) kohta,
Suomen tasavallan hallituksen ja Irlannin
hallituksen välillä tulo- ja myyntivoittoveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 27
päivänä maaliskuuta 1992 tehdyn sopimuksen
(SopS 88/1993) 3 artiklan 1 j 1) kohta,
Suomen Tasavallan hallituksen ja IsonBritannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen
Kuningaskunnan hallituksen välillä tulon ja
omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä
veron kiertämisen estämiseksi 17 päivänä
heinäkuuta 1969 tehdyn sopimuksen (SopS
2/1970) 3 artiklan 1 j) kohta,
Suomen tasavallan ja Israelin valtion välillä
tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi 8 päivänä tammikuuta 1997 tehdyn sopimuksen (SopS 90/1998)
3 artiklan 1 f 1) kohta,
Suomen ja Italian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä kesäkuuta 1981 tehdyn
sopimuksen (SopS 55/1983) 3 artiklan 1 i 1)
kohta,
Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 26 päivänä
heinäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen (SopS
18/2001) 3 artiklan 1 f 2) kohta,
Suomen Tasavallan ja Japanin välillä tu-
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loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 29 päivänä helmikuuta 1972 tehdyn sopimuksen (SopS 43/1972) 3 artiklan 1 i) kohta,
Suomen tasavallan ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 8 päivänä toukokuuta 1986
tehdyn sopimuksen (SopS 60/1987), jota
sovelletaan toisaalta Suomen sekä toisaalta
Jugoslavian liittotasavallan, Kroatian ja Slovenian välisissä suhteissa, 3 artiklan 1 h 1)
kohta,
Suomen ja Kanadan välillä tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28
päivänä toukokuuta 1990 tehdyn sopimuksen
(SopS 81/1992) 3 artiklan 1 j 2) kohta,
Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan
kansantasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12
päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen
(SopS 62/1987) 3 artiklan 1 i 1) kohta,
Suomen Tasavallan ja Korean Tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 8 päivänä helmikuuta 1979 tehdyn sopimuksen (SopS 75/1981) 3 artiklan
1 i 2) kohta,
Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä
maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS
92/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,
Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä
huhtikuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS
94/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,
Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 1 päivänä maaliskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS
18/1983) 3 artiklan 1 h 1) kohta,
Suomen hallituksen ja Malesian hallituksen
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen

estämiseksi 28 päivänä maaliskuuta 1984
tehdyn sopimuksen (SopS 16/1986) 3 artiklan
1 j 1) kohta,
Suomen tasavallan ja Maltan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi 30 päivänä lokakuuta 2000
tehdyn sopimuksen (SopS 82/2001) 3 artiklan
1 h 1) kohta,
Suomen Tasavallan hallituksen ja Marokon
Kuningaskunnan hallituksen välillä tulo- ja
omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä kesäkuuta
1973 tehdyn verosopimuksen (SopS 8/1980)
3 artiklan 1 j) kohta,
Suomen tasavallan ja Meksikon yhdysvaltojen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä helmikuuta
1997 tehdyn sopimuksen (SopS 65/1998) 3
artiklan 1 i 2) kohta,
Suomen tasavallan ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välillä tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä
joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS
15/1996) 3 artiklan 1 i 1) kohta,
Suomen hallituksen ja Portugalin hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi 27 päivänä huhtikuuta 1970 tehdyn sopimuksen (SopS
27/1971) 3 artiklan 1 g 2) kohta,
Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan
tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 26 päivänä lokakuuta 1977
tehdyn sopimuksen (SopS 26/1979) 3 artiklan
1 i) kohta,
Suomen Tasavallan Hallituksen ja Ranskan
Tasavallan Hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 11
päivänä syyskuuta 1970 tehdyn sopimuksen
(SopS 8/1972) 3 artiklan 1 f) kohta,
Suomen tasavallan ja Romanian välillä
tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 27 päivänä lokakuuta 1998
tehdyn sopimuksen (SopS 7/2000) 3 artiklan
1 h 1) kohta,
Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja sekä
eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 5 päivänä heinäkuu-
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ta 1979 tehdyn sopimuksen (SopS 18/1982)
3 artiklan 1 f i) kohta,
Suomen ja Sambian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 3 päivänä marraskuuta 1978
tehdyn sopimuksen (SopS 28/1985) 3 artiklan
1 i 1) kohta,
Suomen Tasavallan ja Singaporen Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä lokakuuta
1981 tehdyn sopimuksen (SopS 48/1982) 3
artiklan 1 f 2) kohta,
Suomen tasavallan hallituksen ja Slovakian
tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 15
päivänä helmikuuta 1999 tehdyn sopimuksen
(SopS 28/2000) 3 artiklan 1 h 2) kohta,
Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 6 päivänä lokakuuta
1987 tehdyn sopimuksen (SopS 28/1988),
jota sovelletaan Suomen ja Venäjän välisissä
suhteissa, 3 artiklan 1 d 2) kohta,
Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sri
Lankan Demokraattisen Sosialistisen Tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18 päivänä toukokuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 20/1984) 3 artiklan 1 i 2)
kohta,
Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 16
päivänä joulukuuta 1991 tehdyn sopimuksen
(SopS 90/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,
Suomen ja Tansanian välillä tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 12 päivänä toukokuuta 1976
tehdyn sopimuksen (SopS 70/1978) 3 artiklan
1 i ii) kohta,
Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan
kuningaskunnan hallituksen välillä tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 25
päivänä huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen
(SopS 28/1986) 3 artiklan 1 j 1) kohta,
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Suomen tasavallan ja Tšekin tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi sekä veron kiertämisen estämiseksi 2 päivänä joulukuuta 1994
tehdyn sopimuksen (SopS 80/1995 ja 5/1996)
3 artiklan 1 h 1) kohta,
Suomen tasavallan ja Turkin tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 9 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS 61/1988)
3 artiklan 1 k 2) kohta,
Suomen Tasavallan hallituksen ja Ukrainan
hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 14
päivänä lokakuuta 1994 tehdyn sopimuksen
(SopS 82/1995 ja 6/1996) 3 artiklan 1 i 1)
kohta,
Suomen Tasavallan hallituksen ja Unkarin
Kansantasavallan hallituksen välillä tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 25 päivänä lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 51/1981)
3 artiklan 1 i 1) kohta,
Suomen hallituksen ja Uuden Seelannin
hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi 12 päivänä maaliskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS
49/1984) 3 artiklan 1 g 2) kohta,
Suomen Tasavallan ja Uzbekistanin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 9 päivänä huhtikuuta
1998 tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 h 1)
kohta,
Suomen tasavallan ja Viron tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä
maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS
96/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta.
3) Yleissopimukset:
Veroasioissa annettavasta keskinäisestä
virka-avusta 25 päivänä tammikuuta 1988
tehdyn yleissopimuksen (SopS 21/1995) 3
artiklan 1 d) kohta.
3§
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 1403
Tällä päätöksellä kumotaan verohallituksen
määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena
ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kan-

sainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita 21 joulukuuta 2000 annettu valtiovarainministeriön päätös (1172/2000).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001
Ministeri Suvi-Anne Siimes
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