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L a k i

N:o 811

oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 5 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa

768/2002,
muutetaan 2 luvun 1, 2 ja 4 §, 6 §:n 1 momentti ja 7 § sekä 8 luvun 4 §,
sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 1 § laeissa 1052/1991 ja 1181/2000, 2 § mainitussa laissa

1052/1991 ja laissa 690/1997, 4 §, 6 §:n 1 momentti ja 7 § mainitussa laissa 1052/1991 sekä
8 luvun 4 § mainitussa laissa 768/2002, sekä

lisätään 2 lukuun uusi 3 a § seuraavasti:

2 luku

Päätösvaltaisuudesta

1 §
Käräjäoikeus on päätösvaltainen rikos-

asiassa, kun tuomioistuimessa on puheenjoh-
taja ja kolme lautamiestä.

Käräjäoikeus on päätösvaltainen rikos-
asiassa myös kolmen lainoppineen jäsenen
kokoonpanossa, jos sitä asian laadun tai
muun erityisen syyn vuoksi on pidettävä pe-
rusteltuna.

2 §
Käräjäoikeuden 1 §:n 1 momentissa mainit-

tua kokoonpanoa voidaan vahvistaa toisella
lainoppineella jäsenellä, jos sitä asian laajuu-
den tai muun erityisen syyn vuoksi on pidet-
tävä perusteltuna. Samoin edellytyksin käräjä-
oikeudessa voi olla neljäs lautamies.

3 a §
Jos lautamiehelle on tullut este pääkäsitte-

lyn aloittamisen jälkeen, käräjäoikeus on pää-
tösvaltainen, kun lautamiehiä on vähintään
kaksi.

Jos kolmen lainoppineen jäsenen kokoon-
panossa jäsenelle on tullut este pääkäsittelyn
aloittamisen jälkeen, käräjäoikeus on päätös-
valtainen, kun jäseniä on vähintään kaksi.
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4 §
Riita-asian käsittelyä saadaan jatkaa

3 §:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa, jossa
asian käsittely on aloitettu, vaikka asia käsit-
telyn aikana muuttuu sellaiseksi, että se tulisi
käsitellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa
kokoonpanossa. Samoin voidaan menetellä,
jos samaan oikeudenkäyntiin yhdistetään kä-
siteltäväksi myöhemmin vireille tullut 5 §:n 1
momentin mukaisessa kokoonpanossa käsi-
teltävä asia.

6 §
Rikosasiassa käräjäoikeus on päätösvaltai-

nen myös, kun siinä on yksin puheenjohtaja,
jos mistään syytteessä tarkoitetusta yksittäi-
sestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen
seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty an-
karampaa rangaistusta kuin vankeutta enin-
tään kaksi vuotta tai jos syytteessä tarkoitettu
yksittäinen rikos on:

1) virkamiehen väkivaltainen vastustami-
nen;

2) törkeä varkaus;
3) törkeä kavallus;
4) törkeä moottorikulkuneuvon käyttövar-

kaus;
5) törkeä kätkemisrikos;
6) törkeä vahingonteko;
7) törkeä petos;
8) törkeä maksuvälinepetos;
9) 1—8 kohdassa mainitun rikoksen ran-

gaistava yritys.
— — — — — — — — — — — — —

7 §
Jos käräjäoikeus käsitellessään asiaa 6 §:ssä

tarkoitetussa kokoonpanossa katsoo, että asia on

käsiteltävä käräjäoikeuden 1 §:ssä tarkoitetussa
kokoonpanossa, asia on siirrettävä sanotussa ko-
koonpanossa käsiteltäväksi.

Jos asia pääkäsittelyn aikana muuttuu sel-
laiseksi, että se pitäisi käsitellä 1 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetussa kokoonpanossa, saa-
daan asian käsittelyä kuitenkin jatkaa 6 §:ssä
tarkoitetussa kokoonpanossa, jos laamanni tai
käräjätuomari toimii oikeuden puheenjohta-
jana ja käsittelyn jatkamista voidaan pitää
tarkoituksenmukaisena.

8 luku

Hakemusasioiden käsittely

4 §
Asian käsittelyä on jatkettava riita-asian

käsittelyä koskevassa järjestyksessä, jos asia
on riitainen ja kyseessä on:

1) yhteiselämän lopettamista, avioeroa tai
puolison elatusta koskeva asia;

2) lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta tai lap-
sen elatusta koskeva asia;

3) lapseksiottamista koskeva asia; tai
4) holhoustoimesta annetussa laissa

(442/1999) tarkoitettu asia.
Muussa riitaisessa hakemusasiassa käräjä-

oikeus voi päättää, että asian käsittelyä jatke-
taan riita-asian käsittelystä säädetyssä järjes-
tyksessä.

Asian käsittelylajista riippumatta noudate-
taan kuitenkin asiaan osallisen laiminlyönnin
seurauksia koskevaa 7 §:ää ja asian ratkaise-
mista koskevaa 10 §:ää.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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L a k i

N:o 812

oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 11 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa 11 päivänä heinäkuuta 1997 annetun lain

(689/1997) 6 luvun 11 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 243/2006, seuraavasti:

6 luku

Pääkäsittelystä

11 §
Asiassa on toimitettava uusi pääkäsittely,

jos tuomioistuimeen sen päätösvaltaisuuden
puutteellisuuden vuoksi joudutaan kesken
pääkäsittelyä ottamaan uusi jäsen. Silloin kun
asiaa käsitellään oikeudenkäymiskaaren 2 lu-
vun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ko-

koonpanossa, uutta pääkäsittelyä ei kuiten-
kaan tarvitse toimittaa, jos tuomioistuimeen
otettava uusi jäsen on ollut paikalla koko
pääkäsittelyn ajan. Uusi pääkäsittely on toi-
mitettava myös silloin, kun asia on yhden tai
useamman kerran ollut lykättynä yhteensä yli
30 päivää.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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L a k i

N:o 813

käräjäoikeuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun käräjäoikeuslain (581/1993) 5 §:n 1 mo-

mentti, 6 §:n 3 momentti sekä 7 ja 17 §, sellaisena kuin niistä on 17 § osaksi laeissa 467/2001
ja 247/2006, seuraavasti:

5 §
Oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n 2

momentissa ja 3 §:ssä tarkoitetussa kokoon-
panossa on puheenjohtajan ja yhden muun
jäsenen oltava käräjäoikeuden laamanni tai
käräjätuomari.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos lautamies menettää kelpoisuutensa tai
muuten tulee sopimattomaksi lautamiehen
tehtävään, käräjäoikeuden on oikeudenkäy-
miskaaren 2 luvun 1 §:n 1 momentissa tar-
koitetussa kokoonpanossa vapautettava hänet
tehtävästään tai määrättävä, ettei lautamies
määräaikana saa hoitaa lautamiehen tehtävää.
Ennen tehtävänsä vapauttamista lautamie-
helle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

7 §
Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kun-

nanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Jos pääkäsittely on kesken 1 momentissa

säädetyn toimikauden loppuessa, lautamiehen
tehtävä jatkuu kunnes asia on käräjäoikeu-
dessa ratkaistu.

Kunnasta valittavien lautamiesten tulee
mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kun-
nan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja
kielijakaumaa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään
siitä, kuinka useassa istunnossa lautamies voi
olla kalenterivuoden aikana.

17 §
Laamanni voi määrätä:
1) virassa kaksi kuukautta olleen notaarin

käsittelemään ja ratkaisemaan käräjäoikeuden
kansliassa:

a) maakaaren (540/1995) 5 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja kirjaamisasioita;

b) hakemusasioita;
c) oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 ja 14 §:ssä

tarkoitettuja asioita; sekä
2) virassa neljä kuukautta olleen notaarin

tekemään saamista koskevassa yksinkertai-
sessa riita-asiassa oikeudenkäymiskaaren 5
luvun 27 a §:ssä tarkoitettuja ratkaisuja sekä
toimimaan käräjäoikeuden puheenjohtajana:

a) yhden tuomarin istunnossa hakemus-
asiassa;
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b) suullisessa valmistelussa ja yhden tuo-
marin pääkäsittelyssä saamista koskevassa
yksinkertaisessa riita-asiassa;

c) yhden tuomarin istunnossa rikosasiassa,
jossa mistään syytteessä tarkoitetusta yksit-
täisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen
seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty
muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin
sakko tai vankeutta enintään yksi vuosi ja
kuusi kuukautta eikä vastaaja ole syytteessä
tarkoitetun rikoksen johdosta vangittuna tai
matkustuskiellossa; tällöin rangaistukseksi ei
kuitenkaan voida tuomita muuta tai ankaram-
paa rangaistusta kuin sakkoa;

d) oikeudenkäynnistä rikosasioissa anne-
tun lain (689/1997) 5 a luvussa tarkoitetussa
kirjallisessa menettelyssä, jossa tällöin ran-
gaistukseksi ei kuitenkaan voida tuomita
muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sak-
koa; ja

e) yhden tuomarin istunnossa sakon muun-
torangaistusasiassa.

Lisäksi laamanni voi määrätä virassa neljä
kuukautta olleen notaarin toimimaan yksittäi-
sessä asiassa:

1) jäsenenä oikeudenkäymiskaaren 2 luvun
1 §:n 2 momentissa ja 2 §:ssä tarkoitetussa
kokoonpanossa;

2) jäsenenä oikeudenkäymiskaaren 2 luvun
3 §:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa;

3) jäsenenä oikeudenkäymiskaaren 6 luvun
1 §:ssä ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetun lain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitetussa
tapauksessa; ja

4) puheenjohtajana oikeudenkäymiskaaren
2 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa
kokoonpanossa rikosasiassa, jossa mistään
syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikok-
sesta ei syytteessä mainittujen seikkojen val-
litessa tehtynä ole säädetty muuta tai anka-
rampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta
enintään kaksi vuotta eikä vastaaja ole syyt-
teessä tarkoitetun rikoksen johdosta vangit-
tuna tai matkustuskiellossa.

Notaaria ei saa määrätä käsittelemään yk-
sin tai käräjäoikeuden puheenjohtajana asiaa,
jota laatunsa tai laajuutensa vuoksi on pidet-
tävä vaikeana ratkaista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Asia, jonka pääkäsittely on alkanut ennen
tämän lain voimaantuloa, käsitellään tuomio-
istuimessa noudattaen tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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L a k i

N:o 814

rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 anne-

tun lain (627/1978) 3, 7 ja 13 §,
sellaisina kuin ne ovat, 3 § osaksi laeissa 1242/1988, 1550/1995, 1282/2003, 856/2005,

1042/2006 ja 225/2007, 7 § laissa 1226/2006 sekä 13 § mainitussa laissa 856/2005 ja laissa
1143/2007, seuraavasti:

3 §
Lähdevero on suoritettava, jollei muualla

toisin säädetä, osingosta, korosta ja rojaltista,
palkasta, henkilöstörahaston maksamasta ra-
hasto-osuudesta ja jäsenilleen jakamasta yli-
jäämästä sekä muusta suorituksesta, josta en-
nakkoperintälain mukaan on toimitettava en-
nakonpidätys. Lähdevero on suoritettava
myös taiteilijan tai urheilijan henkilökohtai-
seen toimintaan perustuvasta korvauksesta
riippumatta siitä, onko korvausta pidettävä
palkkana, sekä siitä, maksetaanko se taiteili-
jalle tai urheilijalle itselleen vai jollekulle
toiselle. Lähdevero suoritetaan aina osingon
kokonaismäärästä sen estämättä, mitä muu-
alla verolainsäädännössä säädetään osingon
veronalaisuudesta.

Osuuspääoman korosta, sijoitusrahaston
voitto-osuudesta, tuloverolain 31 §:n 5 mo-
mentissa tarkoitetusta sijaisosingosta sekä ve-
rotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä tar-
koitetusta peitellystä osingosta ja 31 §:n no-
jalla lisätyn tulon määräisestä edusta, jonka
osakas saa hyväkseen, on vastaavasti voi-
massa, mitä tässä laissa säädetään osingosta.

Rojaltilla tarkoitetaan korvausta kirjallisen,

taiteellisen tai tieteellisen teoksen tekijänoi-
keuden, valokuvaan perustuvan oikeuden
taikka patentin, tavaramerkin, mallin, muotin,
piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistusta-
van käyttämisestä tai käyttöoikeudesta taikka
teollisia, kaupallisia tai tieteellisiä kokemuk-
sia koskevista tiedoista.

Eläkkeellä tarkoitetaan myös elinkorkoa.
Lähdeveroa ei ole suoritettava osingosta,

joka maksetaan Suomessa rajoitetusti vero-
velvolliselle tuloverolain 33 d §:n 4 momen-
tissa tai elinkeinotulon verottamisesta anne-
tun lain (360/1968) 6 a §:ssä tarkoitettua
yhteisöä vastaavalle yhteisölle ja joka olisi
verovapaa kyseisten säännösten mukaan, jos
osinko maksettaisiin kotimaiselle yhteisölle.
Lähdeveroa ei ole suoritettava myöskään yh-
teisön saamasta osuuskunnan osuuspää-
omalle, sijoitusosuudelle ja lisäosuudelle
maksamasta korosta, kotimaisen säästöpan-
kin kantarahasto-osuudelle ja lisärahastosijoi-
tukselle maksamasta voitto-osuudesta ja ko-
rosta eikä keskinäisen vakuutusyhtiön ja va-
kuutusyhdistyksen maksamasta takuupää-
oman korosta. Verovapauden edellytyksenä
on, että yhteisön kotipaikka on Euroopan ta-

HE 113/2008
VaVM 16/2008
EV 129/2008

2526

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20080113


lousalueella ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten keskinäisestä avusta välittö-
mien verojen ja vakuutusmaksuista perittä-
vien verojen alalla annettu neuvoston direk-
tiivi 77/799/ETY tai jokin sopimus virka-
avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Eu-
roopan talousalueella koskee osingonsaajan
kotivaltiota. Lisäksi edellytyksenä on, että
lähdeveroa ei osingonsaajan selvityksen mu-
kaan tosiasiassa voida kokonaisuudessaan
hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa Suo-
men ja osingonsaajan asuinvaltion välillä
kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta teh-
dyn sopimuksen perusteella.

Lähdeveroa ei ole suoritettava eri jäsenval-
tioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin so-
vellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä
annetun neuvoston direktiivin 90/435/ETY,
jäljempänä emo- ja tytäryhtiödirektiivi, 2 ar-
tiklassa tarkoitetulle yhtiölle maksettavasta
osingosta, jos yhtiö omistaa välittömästi vä-
hintään kymmenen prosenttia osingon mak-
savan yhtiön pääomasta.

Jos taiteilijan tai urheilijan henkilökohtai-
seen toimintaan perustuva korvaus maksetaan
ulkomaiselle yhteisölle tai henkilölle, joka ei
asu Suomessa, verovelvollisena pidetään läh-
deveroa perittäessä ainoastaan tätä yhteisöä
tai henkilöä.

Lähdeveroa ei ole suoritettava säästöjen
tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun
neuvoston direktiivin 2003/48/EY sovelta-
misalaan kuuluvasta korosta, joka maksetaan
Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvalle, di-
rektiivin 2 artiklassa tarkoitetulle tosiasialli-
selle edunsaajalle.

7 §
Lähdevero tilitetään kokonaisuudessaan

valtiolle. Lähdevero on:
1) 35 prosenttia palkasta, henkilöstörahas-

ton rahasto-osuudesta ja ylijäämästä sekä
luonnollisen henkilön saamasta ennakkope-
rintälain 25 §:ssä tarkoitetusta työkorvauk-
sesta ja peitellystä osingosta samoin kuin
muusta suorituksesta, jota tuloverolain mu-
kaan verotetaan ansiotulona;

2) 28 prosenttia osingosta, korosta ja rojal-
tista sekä vakuutussuorituksesta ja muusta
suorituksesta, jota tuloverolain mukaan vero-
tetaan pääomatulona;

3) 19,5 prosenttia osingosta, jos osingon-

saaja on 3 §:n 5 momentissa tarkoitettu rajoi-
tetusti verovelvollinen yhteisö; ja

a) osinkoa jakavan yhteisön osakkeet kuu-
luvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen eikä
osingonsaaja ole emo- ja tytäryhtiödirektii-
vissä tarkoitettu yhtiö, joka omistaa osinkoa
jaettaessa välittömästi vähintään kymmenen
prosenttia osinkoa maksavan yhteisön osake-
pääomasta; tai

b) osinkoa jakava yhteisö on tuloverolain
33 a §:n 2 momentissa tarkoitettu julkisesti
noteerattu yhtiö ja osingonsaaja on muu kuin
julkisesti noteerattu yhteisö, joka omistaa
osinkoa jaettaessa välittömästi alle kymme-
nen prosenttia osinkoa jakavan yhteisön osa-
kepääomasta;

4) 19 prosenttia puun myyntitulosta;
5) 15 prosenttia 3 §:n 1 momentissa tarkoi-

tetusta taiteilijan tai urheilijan toimintaan pe-
rustuvasta korvauksesta;

6) 13 prosenttia yhteisölle, yhteisetuudelle
ja yhtymälle maksettavasta muusta kuin 5
kohdassa tarkoitetusta työkorvauksesta.

13 §
Verotusmenettelystä annetun lain mukai-

sessa järjestyksessä verotetaan:
1) muut kuin 3 §:ssä mainitut lähdevero-

tuksen piiriin kuluvat tulot;
2) eläke;
3) Euroopan talousalueeseen kuuluvassa

valtiossa asuvan rajoitetusti verovelvollisen
luonnollisen henkilön vaatimuksesta osinko,
jos:

a) jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran-
omaisten keskinäisestä avusta välittömien ve-
rojen ja vakuutusmaksuista perittävien vero-
jen alalla annettu neuvoston direktiivi
77/799/ETY tai jokin sopimus virka-avusta ja
tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan ta-
lousalueella koskee osingonsaajan kotival-
tiota; ja

b) osingosta perittävää lähdeveroa ei tosi-
asiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää
osingonsaajan asuinvaltiossa Suomen ja
asuinvaltion välillä kaksinkertaisen verotuk-
sen poistamisesta tehdyn sopimuksen perus-
teella;

4) Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa asuvan rajoitetusti verovelvollisen
vaatimuksesta muukin ansiotulo, jos verovel-
vollisen verovuonna Suomesta saama puhdas
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ansiotulo on vähintään 75 prosenttia hänen
Suomesta ja muualta verovuonna yhteensä
saamastaan puhtaasta ansiotulosta;

5) kolmansien maiden kansalaisten erityi-
sestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä
tutkimusta varten annetussa neuvoston direk-
tiivissä 2005/71/EY tarkoitetun oleskelulu-
van haltijan, joka Suomessa on rajoitetusti
verovelvollinen, vaatimuksesta muukin an-
siotulo, jos verovelvollisen verovuonna Suo-
mesta saama puhdas ansiotulo on vähintään
75 prosenttia hänen Suomesta ja muualta ve-
rovuonna yhteensä saamastaan puhtaasta an-
siotulosta;

6) elokuvafilmin käyttämisestä tai käyttö-
oikeudesta saatu korvaus.

Sovellettaessa 1 momentin 4 ja 5 kohtaa:
1) Suomesta saaduksi tuloksi katsotaan

myös tuloverolain 13 §:ssä tarkoitettu tulo;
2) Suomesta saatuna tulona ei oteta huo-

mioon tuloa, jonka verottamisen Suomessa
kansainvälinen sopimus estää;

3) tulona ei oteta huomioon osinkoa;
4) muualta saaduksi puhtaaksi ansiotuloksi

katsotaan palkka ja eläke sekä sosiaaliturvaan
perustuvat suoritukset, jotka ovat verovelvol-
lisen asuinvaltiossa veronalaisia tuloja, vä-
hennettyinä niiden hankkimisesta ja säilyttä-
misestä aiheutuneilla menoilla.

Vain osan verovuotta rajoitetusti verovel-

vollisena olleen kaikki verovuoden aikana
saamat ansiotulot otetaan huomioon 1 mo-
mentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja osuuksia
laskettaessa.

Sovellettaessa 1 momentin 3 kohtaa vain
kotimaisista yhteisöistä saadut osingot ote-
taan huomioon, kun lasketaan muualla vero-
lainsäädännössä säädettyjä osingon verova-
paita euromääriä.

Jos rajoitetusti verovelvollinen on harjoit-
tanut liikettä tai ammattia Suomessa olevasta
kiinteästä toimipaikasta, määrätään vero
myös 3 §:ssä tarkoitetusta tulosta tämän py-
kälän 1 momentin mukaan, jos tulo on luet-
tava kiinteän toimipaikan tuloksi.

Verovelvollisen on esitettävä asuinvalti-
onsa veroviranomaisen antama todistus vero-
virastolle siitä, että 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitettua lähdeveroa ei hyvitetä asuinvalti-
ossa. Verovelvollisen on esitettävä veroviras-
tolle vastaava todistus 2 momentin 4 koh-
dassa tarkoitetuista tuloista ja niistä tehtävistä
vähennyksistä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Lakia sovelletaan osinkoon, joka makse-
taan 1 päivänä tammikuuta 2009 tai sen jäl-
keen.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Oikeusministeriön asetus

N:o 815

oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti,
kumotaan 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetun oikeusministeriön työjärjestyksen

(670/2006) 50 §, sekä
muutetaan 49 §, seuraavasti:

49 §

Oikeushallinto-osaston osastopäällikön
ratkaisuvalta

Oikeushallinto-osaston osastopäällikkö rat-
kaisee:

1) osaston toimialaan kuuluvan tarkenta-
van virkaehtosopimuksen hyväksymisen,

2) osaston toimialaan kuuluvan muun kuin
3 kohdassa mainitun viraston henkilöstön
palkkausta, virkajärjestelyjä, virkamiehen ir-
tisanomista ja muuta henkilöstöhallintoa kos-
kevat asiat, siten kuin asiasta erikseen sääde-
tään,

3) Konkurssiasiamiehen toimiston, Oikeus-

rekisterikeskuksen ja tuomarinvalintalauta-
kunnan oikeusministeriön ratkaistavaksi sää-
detyt henkilöstöasiat noudattaen soveltuvin
osin 62–66 §:ssä säädettyjä periaatteita,

4) toimitilojen hankkimista, varustamista
ja kalustamista sekä huoltoa koskevat asiat
osaston toimialan sekä syyttäjälaitoksen vi-
rastoissa,

5) korvausasiat osaston toimialalla, jollei-
vät ne kuulu yksikön päällikön ratkaistaviin,

6) osaston toimialan koulutussuunnitelman
hyväksymisen.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008

Oikeusministeri Tuija Brax

Kansliapäällikkö Tiina Astola
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Verohallinnon päätös

N:o 816

verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2008

Verohallinto on Verohallinnosta 18 päivänä huhtikuuta 2008 annetun lain (237/2008) 25 §:n,
verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 7 §:n 8 momentin,
sellaisena kuin se on laissa 1145/2005, sekä eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojen-
nuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (680/1976) 4 §:n 1 momentin nojalla,
sellaisena kuin se on laissa 567/2004, määrännyt:

1 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaan
kuuluvat yhteisöt

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuu-
luvat seuraavien yhteisöjen verotusta koske-
vat laissa tai asetuksessa säädetyt tai muussa
päätöksessä tai määräyksessä verovirastolle
määrätyt tehtävät:

1) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) ja työ-
eläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(354/1997) tarkoitetut vakuutusyhtiöt ja vas-
taavien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suo-
messa olevat kiinteät toimipaikat;

2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) tarkoitetut luottolaitokset ja vas-
taavien ulkomaisten luottolaitosten Suomessa
olevat kiinteät toimipaikat;

3) tuloverolain (1535/1992) 8 a §:ssä tar-
koitetut eurooppayhtiöt ja eurooppaosuus-
kunnat;

4) ne yhtiöt, joiden osake on arvopaperi-
markkinalain (495/1989) 3 luvussa tarkoite-
tun julkisen kaupankäynnin kohteena;

5) ne emoyhtiöt, jotka nimetään Verohal-
linnon erillisessä päätöksessä; sekä

6) ne yksittäiset yhtiöt, jotka nimetään Ve-
rohallinnon erillisessä päätöksessä.

Jos edellä 1–5 kohdissa tarkoitettu yhteisö
kuuluu kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun
5 §:ssä säädetyllä tavalla muodostuvaan sa-

man lain 1 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuun konserniin, Konserniverokeskuksen
toimivaltaan kuuluu myös konserniin kuulu-
vien muiden yhteisöjen verotus lukuun otta-
matta keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä ja
asunto-osakeyhtiöitä.

Jos edellä 5 kohdassa tarkoitetussa konser-
nissa tapahtuu elinkeinotulon verottamisesta
annetusta laissa (360/1968) tarkoitettu yritys-
järjestely, Konserniverokeskuksen toimival-
taan kuuluvat myös yritysjärjestelyssä perus-
tettavat uudet yhtiöt tai yhtiö, joka ostaa
Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuulu-
van konsernin tai yhtiön.

2 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaan
kuuluvan yhteisön ilmoittamisvelvollisuus

Kun yhteisö alkaa harjoittaa edellä 1 §:n 1
momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua toi-
mintaa tai yhteisöstä tulee 3 tai 4 kohdassa
tarkoitettu yhteisö, yhteisön on annettava
Konserniverokeskukselle ilmoitus asiasta.

Kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetun
konsernin emoyhtiön on samoin annettava
ilmoitus Konserniverokeskukselle, kun

1) konserniin tulee muu uusi yhteisö tai
yhtiö kuin keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
tai asunto-osakeyhtiö;
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2) yhteisö tai yhtiö lakkaa kuulumasta kon-
serniin;

3) konsernissa tapahtuu elinkeinotulon ve-
rottamisesta annetussa laissa tarkoitettu yri-
tysjärjestely; tai

4) konserniin kuuluva yhteisö tai yhtiö
muuttuu keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi tai
asunto-osakeyhtiöksi.

Ilmoitus on annettava Konserniverokes-
kukselle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun
yhteisö on saanut toimintaansa toimiluvan, se
on otettu julkisen kaupan käynnin kohteeksi,
yhteisö, yhtiö tai yritysjärjestely on rekiste-
röity, muutoksen aiheuttava kauppa tai muu
oikeustoimi on tehty, taikka muu muutos on
toteutunut.

Ilmoituksessa on annettava tiedot muutok-
sen kohteena olevasta yhteisöstä tai yhtiöstä,
tämän yhteisötunnus ja kotipaikka.

3 §

Konserniverokeskuksen toimivallan
alkaminen

Konserniverokeskuksen toimivalta alkaa
verotusmenettelystä annetussa laissa
(1558/1995), tulo-verolaissa, elinkeinotulon
verottamisesta annetussa laissa ja metsänhoi-
toyhdistyksistä annetussa laissa (534/1998)
säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai
määrättyjen verovirastolle kuuluvien tehtä-
vien osalta 1 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdissa
tarkoitetussa Verohallinnon nimeämispäätök-
sessä määrätystä ajankohdasta lukien taikka
sen tilikauden alusta, joka ensinnä päättyy
2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen antamista seu-
raavan kalenterikuukauden jälkeen.

Verotusmenettelystä annetun lain 14 §:ssä
tarkoitetun verotarkastuksen osalta Konserni-
verokeskus on toimivaltainen myös aikaisem-
pien tilikausien osalta toimivallan alkami-
sesta lukien.

Konserniverokeskuksen toimivalta alkaa
muissa kuin 1 momentissa mainituissa laeissa
verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla
säädettyjen tai määrättyjen tehtävien osalta
Verohallinnon nimeämispäätöksessä määrä-
tystä ajankohdasta lukien taikka ilmoituksen
antamista seuraavan toisen kalenterikuukau-
den alusta lukien.

4 §

Konserniverokeskuksen toimivallan
päättyminen

Konserniverokeskus on toimivaltainen ve-
rotusmenettelystä annetussa laissa, tulovero-
laissa, elinkeinotulon verottamisesta anne-
tussa laissa ja metsänhoitoyhdistyksistä anne-
tussa laissa säädettyjen tai niiden nojalla sää-
dettyjen tai määrättyjen verovirastolle kuulu-
vien tehtävien osalta 1 §:n 1 momentin 5 ja 6
kohdissa tarkoitetussa Verohallinnon nimeä-
mispäätöksessä määrättyyn ajankohtaan
saakka taikka sen tilikauden loppuun saakka,
joka ensinnä päättyy 2 §:ssä tarkoitetun il-
moituksen antamisen jälkeen.

Konserniverokeskus on toimivaltainen
muissa kuin 1 momentissa mainituissa laeissa
verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla
säädettyjen tai määrättyjen tehtävien osalta
Verohallinnon nimeämispäätöksessä määrät-
tyyn ajankohtaan saakka taikka sen kalenteri-
vuoden loppuun saakka, jolloin ilmoitus
muutoksesta on annettu.

5 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaa koskevat
poikkeusmääräykset

Poiketen siitä, mitä edellä 1–4 §:ssä määrä-
tään

1) Veronkantokeskuksen Eteläinen veron-
kantoyksikkö on toimivaltainen veronkanto-
laissa (609/2005) tai muualla säädetyissä tai
määrätyissä verojen kantoon ja Veronkanto-
keskuksen Uudenmaan perintäyksikkö vero-
jen perintään liittyvissä tehtävissä kuitenkin
niin, että Konserniverokeskus on toimivaltai-
nen veronkantolain 40 §:ssä tarkoitetuissa ve-
rovastuuasioissa;

2) rajoitetusti verovelvollisen tulon verot-
tamisesta annetun lain (627/1978) 11 §:n 2
momentissa tarkoitetuissa virheellisesti peri-
tyn määrän palauttamista ja lailla 719/2004
kumotussa 11 a §:ssä tarkoitetuissa yhtiöve-
ron hyvityksen myöntämistä koskevissa asi-
oissa on toimivaltainen se verovirasto, jonka
toimialueella veron perimiseen velvollisen tai
osinkoa jakavan yhtiön kotikunta on; ja
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3) kiinteistöverolaissa (654/1992) tarkoite-
tun kiinteistöverotuksen toimittamisessa sekä
muissa mainittuun veroon liittyvissä tehtä-
vissä on toimivaltainen se verovirasto, jolle
tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty.

6 §

Savo-Karjalan veroviraston toimivalta

Savo-Karjalan veroviraston Savo-Karjalan
yritysverotoimisto myöntää eräiden yleis-
hyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista
annetussa laissa (680/1976) tarkoitetun ve-
ronhuojennuksen. Mainitun lain mukaisia
tehtäviä hoitaessaan Savo-Karjalan verovi-
rasto on kielilain (423/2003) mukaisesti kak-
sikielinen viranomainen.

Savo-Karjalan yritysverotoimiston ja vero-
viraston oikaisulautakunnan toimivaltaan
kuuluvat seuraavien Suomessa yleisesti vero-
velvollisten suomenkielisten, ei kuitenkaan
Ahvenanmaan maakunnassa kotipaikan
omaavien, yhdistysten ja säätiöiden muussa
laissa kuin perintö- ja lahjaverolaissa tai ase-
tuksessa säädetyt tai muussa päätöksessä tai
määräyksessä verovirastolle määrätyt vero-
tuksen toimittamisen ja verovalvonnan tehtä-
vät:

1) aatteelliset yhdistykset (oikeudellinen
muoto 20);

2) erityislainsäädäntöön perustuvat yhdis-
tykset (oikeudellinen muoto 21) pois lukien
poronhoitolaissa (848/1990) tarkoitetut palis-
kunnat;

3) metsänhoitoyhdistykset (oikeudellinen
muoto 23);

4) muut taloudelliset yhdistykset (oikeu-
dellinen muoto 28);

5) muut yhdistykset (oikeudellinen muoto
29);

6) säätiölain mukaiset säätiöt (oikeudelli-
nen muoto 30); sekä

7) muut säätiöt (oikeudellinen muoto 39).

7 §

Savo-Karjalan veroviraston toimivallan
alkaminen

Jos yhdistys tai säätiö muuttuu 6 §:n 2
momentissa tarkoitetuksi, Savo-Karjalan ve-

roviraston toimivalta alkaa verotusmenette-
lystä annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkei-
notulon verottamisesta annetussa laissa ja
metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa
säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai
määrättyjen verovirastolle kuuluvien 6 §:n 2
momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta
sen verovuoden alusta lukien, jonka päätty-
essä yhdistys tai säätiö on 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai säätiönä
Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Savo-Karjalan veroviraston toimivalta al-
kaa muissa kuin 1 momentissa mainituissa
laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden
nojalla säädettyjen tai määrättyjen 6 §:n 2
momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta
sen vuoden alusta lukien, joka ensinnä seuraa
sitä vuotta, kun yhdistys tai säätiö on 6 §:n 2
momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai
säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

8 §

Savo-Karjalan veroviraston toimivallan
päättyminen

Jos edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu
yhdistys tai säätiö muuttuu muuksi kuin sään-
nöksessä tarkoitetuksi, Savo-Karjalan verovi-
raston toimivalta päättyy verotusmenettelystä
annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkeinotu-
lon verottamisesta annetussa laissa ja metsän-
hoitoyhdistyksistä annetussa laissa säädetty-
jen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrätty-
jen verovirastolle kuuluvien 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettujen tehtävien osalta sen vero-
vuoden alusta lukien, jonka päättyessä yhdis-
tys tai säätiö on muuna kuin 6 §:n 2
momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai
säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Savo-Karjalan veroviraston toimivalta
päättyy muiden kuin 1 momentissa maini-
tuissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai
niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen
6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien
osalta sen vuoden alusta lukien, joka ensinnä
seuraa sitä vuotta, kun yhdistys tai säätiö on
muuna kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna
yhdistyksenä tai säätiönä Verohallinnon asia-
kasrekisterissä.
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9 §

Savo-Karjalan veroviraston toimivaltaa
koskevat poikkeusmääräykset

Poiketen siitä, mitä edellä 6 §:n 2 momen-
tissa määrätään:

1) jos toimivaltaiseksi verovirastoksi on
säädetty tai määrätty Konserniverokeskus,
Savo-Karjalan verovirasto ei ole toimivaltai-
nen;

2) kiinteistöverolaissa (654/1992) tarkoite-
tun kiinteistöverotuksen toimittamisessa sekä
muissa mainittuun veroon liittyvissä tehtä-
vissä on toimivaltainen se verovirasto, jolle
tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty; ja

3) verotusmenettelystä annetun lain
14 §:ssä ja 21 §:ssä, ennakkoperintälain
(1118/1996) 37 §:ssä sekä arvonlisäverolain
(1501/1993) 169 §:ssä ja 169 a §:ssä tarkoite-
tun verotarkastuksen ja vertailutietotarkastuk-
sen sekä korkotulojen lähdeverosta annetun
lain (1341/1990) 11 §:ssä, arpajaisverolain
(552/1992) 22 §:ssä ja varainsiirtoverolain
(931/1996) 32 §:ssä säädetyn verovalvonnan,
silloin kun kysymys on verotarkastuksesta,
osalta toimivaltainen on se verovirasto, jolle
tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty.

10 §

Lounais-Suomen veroviraston toimivalta

Lounais-Suomen yritysverotoimiston ja
veroviraston oikaisulautakunnan toimivaltaan
kuuluvat seuraavien Suomessa yleisesti vero-
velvollisten ruotsinkielisten, ei kuitenkaan
Ahvenanmaan maakunnassa kotipaikan
omaavien, yhdistysten ja säätiöiden muussa
laissa kuin perintö- ja lahjaverolaissa tai ase-
tuksessa säädetyt tai muussa päätöksessä tai
määräyksessä verovirastolle määrätyt vero-
tuksen toimittamisen ja verovalvonnan tehtä-
vät:

1) aatteelliset yhdistykset (oikeudellinen
muoto 20);

2) erityislainsäädäntöön perustuvat yhdis-
tykset (oikeudellinen muoto 21) pois lukien
poronhoitolaissa tarkoitetut paliskunnat;

3) metsänhoitoyhdistykset (oikeudellinen
muoto 23);

4) muut taloudelliset yhdistykset (oikeu-
dellinen muoto 28);

5) muut yhdistykset (oikeudellinen muoto
29);

6) säätiölain mukaiset säätiöt (oikeudelli-
nen muoto 30); sekä

7) muut säätiöt (oikeudellinen muoto 39).
Lounais-Suomen veroviraston Varsinais-

Suomen verotoimiston toimivaltaan kuuluu
sellaisten henkilönumeroväliin kuuluvien
0,1–312999,9 luonnollisten henkilöiden sekä
kotimaisten kuolinpesien verovuoden 2008
säännönmukaisen tuloverotuksen toimittami-
nen, joiden kotikunta on Helsingin kaupun-
gissa tai joiden verotus on verotusmenette-
lystä annetun lain 6 §:n 3 momentin nojalla
toimitettava puolison kotikunnan (Helsinki)
perusteella Uudenmaan veroviraston Pääkau-
punkiseudun verotoimistossa ja jotka kuulu-
vat valmisteluryhmään 10. Henkilönumero ja
valmisteluryhmä on merkitty esitäytettyyn
veroilmoitukseen.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu toimival-
lan siirto käsittää verotukseen vaikuttavien
tietojen tallentamisen, verotuksen toimittami-
seen liittyvän verovalvonnan ja asiakaspalve-
lun, tuloverotusta koskevan verotuspäätöksen
tekemisen sekä näihin toimiin välittömästi
liittyvät muut tehtävät. Toimivallan siirto kä-
sittää myös verotusmenettelystä annetun lain
57 a §:ssä tarkoitetun verotuksen oikaisun
johdosta lisättävän tulon siirron siltä osin
kuin on kysymys lisäyksen tekemisestä vero-
vuoden 2008 tuloon ja tähän liittyvät tehtä-
vät.

Edellä 2 momentissa tarkoitetulla toimival-
lan siirrolla ei ole vaikutusta toimivaltaisen
verotuksen oikaisulautakunnan määräytymi-
seen.

11 §

Lounais-Suomen veroviraston toimivallan
alkaminen

Jos yhdistys tai säätiö muuttuu 10 §:n 1
momentissa tarkoitetuksi, Lounais-Suomen
veroviraston toimivalta alkaa verotusmenette-
lystä annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkei-
notulon verottamisesta annetussa laissa ja
metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa
säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai
määrättyjen verovirastolle kuuluvien 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta
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sen verovuoden alusta lukien, jonka päätty-
essä yhdistys tai säätiö on 10 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai säätiönä
Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Lounais-Suomen veroviraston toimivalta
alkaa muissa kuin 1 momentissa mainituissa
laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden
nojalla säädettyjen tai määrättyjen 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta
sen vuoden alusta lukien, joka ensinnä seuraa
sitä vuotta, kun yhdistys tai säätiö on 10 §:n 1
momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai
säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Lounais-Suomen veroviraston toimivalta
10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun verotus-
päätöksen tekemiseen alkaa 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

12 §

Lounais-Suomen veroviraston toimivallan
päättyminen

Jos edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu
yhdistys tai säätiö muuttuu muuksi kuin sään-
nöksessä tarkoitetuksi, Lounais-Suomen ve-
roviraston toimivalta päättyy verotusmenette-
lystä annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkei-
notulon verottamisesta annetussa laissa ja
metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa
säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai
määrättyjen verovirastolle kuuluvien 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta
sen verovuoden alusta lukien, jonka päätty-
essä yhdistys tai säätiö on muuna kuin 10 §:n
1 momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai
säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Lounais-Suomen veroviraston toimivalta
päättyy muiden kuin 1 momentissa maini-
tuissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai
niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen
10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien
osalta sen vuoden alusta lukien, joka ensinnä
seuraa sitä vuotta, kun yhdistys tai säätiö on
muuna kuin 10 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuna yhdistyksenä tai säätiönä Verohallinnon
asiakasrekisterissä.

Lounais-Suomen veroviraston toimivalta
10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun verotus-
päätöksen tekemiseen päättyy 31 päivänä lo-
kakuuta 2009.

13 §

Lounais-Suomen veroviraston toimivaltaa
koskevat poikkeusmääräykset

Poiketen siitä, mitä edellä 10 §:n 1 mo-
mentissa määrätään:

1) jos toimivaltaiseksi verovirastoksi on
säädetty tai määrätty Konserniverokeskus,
Lounais-Suomen verovirasto ei ole toimival-
tainen;

2) kiinteistöverolaissa tarkoitetun kiinteis-
töverotuksen toimittamisessa sekä muissa
mainittuun veroon liittyvissä tehtävissä on
toimivaltainen se verovirasto, jolle tehtävät
on erikseen säädetty tai määrätty; ja

3) verotusmenettelystä annetun lain
14 §:ssä ja 21 §:ssä, ennakkoperintälain
37 §:ssä sekä arvonlisäverolain 169 §:ssä ja
169 a §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen ja
vertailutietotarkastuksen sekä korkotulojen
lähdeverosta annetun lain 11 §:ssä, arpajais-
verolain 22 §:ssä ja varainsiirtoverolain
32 §:ssä säädetyn verovalvonnan, silloin kun
kysymys on verotarkastuksesta, osalta toimi-
valtainen on se verovirasto, jolle tehtävät on
erikseen säädetty tai määrätty.

14 §

Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Suomen
verovirastojen toimivalta

Kaakkois-Suomen veroviraston Kymen-
laakson verotoimiston sekä Pohjois-Suomen
veroviraston Meri-Lapin ja Kainuun verotoi-
mistojen toimivaltaan kuuluu sellaisten mui-
den kuin ruotsinkielisten luonnollisten henki-
löiden sekä kotimaisten kuolinpesien vero-
vuoden 2008 säännönmukaisen tulovero-
tuksen toimittaminen, joiden kotikunta on
Vantaan kaupungissa tai joiden verotus on
verotusmenettelystä annetun lain 6 §:n 3 mo-
mentin nojalla toimitettava puolison kotikun-
nan (Vantaa) perusteella Uudenmaan verovi-
raston Pääkaupunkiseudun verotoimistossa ja
jotka kuuluvat valmisteluryhmään 10.

Meri-Lapin verotoimiston toimivaltaan
kuuluvat edellä 1 momentissa tarkoitetun
toimivallan siirron osalta henkilönumero-
väliin 0,0–280999,9, Kainuun verotoi-
miston toimivaltaan henkilönumeroväliin
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281000,0–630999,9 ja Kymenlaakson vero-
toimiston toimivaltaan henkilönumeroväliin
631000,0–999999,9 kuuluvat verovelvolliset.
Henkilönumero ja valmisteluryhmä on mer-
kitty esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Kaakkois-Suomen veroviraston Kymen-
laakson verotoimiston toimivaltaan kuuluu li-
säksi sellaisten henkilönumeroväliin kuulu-
vien 313000,0–418999,9 muiden kuin ruot-
sinkielisten luonnollisten henkilöiden sekä
kotimaisten kuolinpesien verovuoden 2008
säännönmukaisen tuloverotuksen toimittami-
nen, joiden kotikunta on Helsingin kaupun-
gissa tai joiden verotus on verotusmenette-
lystä annetun lain 6 §:n 3 momentin nojalla
toimitettava puolison kotikunnan (Helsinki)
perusteella Uudenmaan veroviraston Pääkau-
punkiseudun verotoimistossa ja jotka kuulu-
vat valmisteluryhmään 10. Henkilönumero ja
valmisteluryhmä on merkitty esitäytettyyn
veroilmoitukseen.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitettu toimi-
vallan siirto käsittää verotukseen vaikuttavien
tietojen tallentamisen, verotuksen toimittami-
seen liittyvän verovalvonnan ja asiakaspalve-
lun, tuloverotusta koskevan verotuspäätöksen
tekemisen sekä näihin toimiin välittömästi
liittyvät muut tehtävät. Toimivallan siirto kä-
sittää myös verotusmenettelystä annetun lain
57 a §:ssä tarkoitetun verotuksen oikaisun
johdosta lisättävän tulon siirron siltä osin
kuin on kysymys lisäyksen tekemisestä vero-
vuoden 2008 tuloon ja tähän liittyvät tehtä-
vät.

Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Suomen toi-
mivalta edellä 1–4 momentissa tarkoitetun
verotuspäätöksen tekemiseen alkaa 1 päivänä
tammikuuta 2009 ja päättyy 31 päivänä loka-
kuuta 2009.

Edellä 1–3 momenteissa tarkoitetulla toi-
mivallan siirrolla ei ole vaikutusta toimival-
taisen verotuksen oikaisulautakunnan mää-
räytymiseen.

15 §

Uudenmaan veroviraston toimivalta

Uudenmaan veroviraston toimivaltaan
kuuluu käsitellä rajoitetusti verovelvollisen
tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n 2
momentissa tarkoitettu liikaa perityn lähde-

veron palauttamista koskeva asia siltä osin
kuin on kysymys Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa asuneelle verovelvolli-
selle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005
suoritetusta ansiotulosta peritystä lähdeve-
rosta. Uudenmaan veroviraston toimivaltaan
kuuluu myös käsitellä sen tällaisessa asiassa
tekemän päätöksen oikaisu.

16 §

Kunnan tai sen osan siirtyminen toisen
veroviraston virka-alueelle

Kun kunta tai sen osa on siirtynyt kunta-
jaon muuttamisen tai muun syyn vuoksi toi-
sen veroviraston virka-alueelle, on tämä ve-
rovirasto ja sen verotuksen oikaisulautakunta
toimivaltainen ratkaisemaan myös ne asiat,
jotka koskevat ennen kunnan tai sen osan
siirtymistä toimitettujen verotusten muutta-
mista.

17 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Verohallinnon aikaisemmin antamia toimi-
vallan siirtoa koskevia päätöksiä ja Konserni-
verokeskuksessa verotettavia verovelvollisia
koskevia nimeämispäätöksiä sovelletaan tä-
män päätöksen voimaantulosta huolimatta si-
ten kuin aikaisemmissa päätöksissä on mää-
rätty.

Edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen
sellaisten yhdistysten ja säätiöiden verotuk-
sessa, joiden verotuksessa Savo-Karjalan ve-
rovirasto ei tämän päätöksen voimaantulohet-
kellä ole toimivaltainen, Savo-Karjalan vero-
viraston toimivalta alkaa verotusmenettelystä
annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkeinotu-
lon verottamisesta annetussa laissa ja metsän-
hoitoyhdistyksistä annetussa laissa säädetty-
jen tai niiden nojalla säädettyjen tai määrätty-
jen verovirastolle kuuluvien tehtävien osalta
ensimmäistä kertaa verovuodelta, joka päät-
tyy 1 päivänä tammikuuta 2009 tai sen jäl-
keen. Savo-Karjalan veroviraston toimival-
taalkaa muiden tehtävien kuin edellä maini-
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tuissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai
niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen teh-
tävien osalta 1 päivästä tammikuuta 2009
alkaen.

Edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
sellaisten yhdistysten ja säätiöiden verotuk-
sessa, joiden verotuksessa Lounais-Suomen
verovirasto ei tämän päätöksen voimaantulo-
hetkellä ole toimivaltainen, Lounais-Suomen
veroviraston toimivalta alkaa verotusmenette-
lystä annetussa laissa, tuloverolaissa, elinkei-
notulon verottamisesta annetussa laissa ja

metsänhoitoyhdistyksistä annetussa laissa
säädettyjen tai niiden nojalla säädettyjen tai
määrättyjen verovirastolle kuuluvien tehtä-
vien osalta ensimmäistä kertaa verovuodelta,
joka päättyy 1 päivänä tammikuuta 2009 tai
sen jälkeen. Lounais-Suomen veroviraston
toimivalta alkaa muiden tehtävien kuin edellä
mainituissa laeissa verovirastolle säädettyjen
tai niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen
tehtävien osalta 1 päivästä tammikuuta 2009
alkaen.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2008

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Mika Gylén
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