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N:o 1151

Valtioneuvoston asetus
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun
asetuksen (806/1998) 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 944/2007, sekä
lisätään asetukseen uusi 15 a § seuraavasti:
6§

15 a §

Lukion yksikköhinnan laskeminen

Lukion yksittäisten oppiaineiden
muuntaminen opiskelijamääräksi

Lukion yksikköhinta lasketaan kunnalle ja
kuntayhtymälle siten, että asianomaisen kunnan ja kuntayhtymän lukioiden opiskelijoiden
kokonaismäärän perusteella 2 ja 3 momentin
mukaan laskettu tunnusluku kerrotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain 16 §:n nojalla vahvistetulla lukion keskimääräisellä yksikköhinnalla, ja näin laskettu
euromäärä jaetaan luvulla 100. Tunnuslukua
laskettaessa ei oteta huomioon opintonsa 18
vuotta täytettyään aloittaneita opiskelijoita
eikä lukiolain (629/1998) 20 §:n 3 momentissa tarkoitettuja yhtä tai useampaa lukion
oppiainetta suorittamaan otettuja opiskelijoita.
— — — — — — — — — — — — —
180—2008

Lukion opiskelijaksi yhtä tai useampaa oppiainetta suorittamaan otettujen opiskelijoiden kurssit muunnetaan opiskelijamääräksi
jakamalla varainhoitovuotta edeltävänä lukuvuonna suoritettujen lukion oppimäärään
kuuluvien pakollisten ja syventävinä opintoina tarjottujen valtakunnallisten kurssien
määrä luvulla 15. Näin saatu opiskelijamäärä
lisätään 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuun
lukion painotetun keskiarvon mukaiseen
opiskelijamäärään.
Laskettaessa lukion keskimääräistä yksikköhintaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vuonna opiskelijamääräksi muun-
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tamisen perusteena käytetään kuitenkin kustannusten laskentavuonna suoritettujen kurssien määrää.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran
määrättäessä lukion keskimääräisiä yksikköhintoja ja yksikköhintoja vuodelle 2009.
Ennen asetuksen voimaatuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008
Opetusministeri Henna Virkkunen

Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä
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Valtioneuvoston asetus
vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
lisätään vapaasta sivistystyöstä 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (805/1998)
2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1201/2005, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen
4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:
2§
Suoritteiden laskeminen kansanopistossa ja
liikunnan koulutuskeskuksessa
— — — — — — — — — — — — —
Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen oppilaitoksen toimintasuunnitelmaan perustuvaan etä- ja monimuoto-opetukseen tulee liittyä yksi tai useampi vähintään 15 tuntia kestävä lähiopetusjakso. Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen lähiopetusta korvaavien ja toimintasuunnitelman mukaisesti

toteutettujen etäopetusjaksojen 1 momentin
mukaisesti lasketuista opiskelijaviikoista ja 3
momentin mukaisesti lasketuista opiskelijavuorokausista otetaan valtionosuuden perusteena käytettäviä opiskelijaviikkoja ja opiskelijavuorokausia laskettaessa huomioon 60
prosenttia.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008
Opetusministeri Henna Virkkunen

Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä
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Valtioneuvoston asetus
joukkoliikenteen valtionavustuksista
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n
nojalla seuraavaa:
1§
Soveltamisala
Tällä asetuksella säädetään valtion talousarvion momentin 31.30.63 mukaisen joukkoliikenteen valtionavustuksen myöntämisen
tarkemmista perusteista.
2§
Määritelmiä
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) palvelulinjalla sellaista ostoliikennettä,
jonka reitti on erityisesti suunniteltu ja jossa
käytetty ajoneuvo valittu ja kuljettaja koulutettu tai valittu iäkkäiden ja vammaisten asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen; palvelulinjan reitiltä voidaan tehdä poikkeamia asiakkaiden tarpeiden mukaan;
2) kutsujoukkoliikenteellä etukäteen tehdystä tilauksesta määritellyllä alueella ajettavaa jatkuvaluonteista osto- tai tilausliikennettä, jonka reitti ja aikataulu määräytyvät
tilausten perusteella ja matkojenyhdistelykeskuksen tai muun yhdistelypalvelun toimenpiteiden avulla;
3) matkapalvelukeskuksella kunnan itse tai
ostopalveluna järjestämää palvelupistettä,
a) jossa otetaan vastaan asiakkailta tai julkisyhteisöiltä tulevia kuljetustilauksia,
b) josta asiakkaat voidaan ohjata käyttämään heidän tarpeisiinsa soveltuvaa linja- tai
ostoliikennettä,
c) jossa matkoja yhdistellään matkaket-

juiksi tai suunnitellaan reittejä asiakkailta tai
julkisyhteisöiltä tulevien tilausten perusteella,
ja
d) josta yhdistämällä syntyvät liikennekokonaisuudet välitetään;
4) matkakeskuksella henkilöliikenteen eri
liikennemuotojen yhteistä asemaa tai yhteistyössä toimivia erillisiä asemia,
a) joka on tärkeä tai jotka ovat yhdessä
tärkeä henkilöliikenteen risteysasema, ja
b) jolta tai joilta on saatavilla ainakin rautatieliikenteen, linja-autojen paikallis- ja kaukoliikenteen sekä taksien liikennepalveluja
sekä liikennepalvelujen käyttöön liittyviä
muita palveluja, joita ovat ainakin lipunmyynti ja informaatio;
5) kaupunkimaisella paikallisliikenteellä
linja- tai ostoliikennettä, joka palvelee ensisijaisesti taajama-alueen sisäisiä matkustustarpeita ja
a) jota ajetaan vähintään kuusi vuoroa päivässä ja jonka vuorovälit ovat korkeintaan
kaksi tuntia; tai
b) joka on muuhun kaupunkimaiseen paikallisliikenteeseen integroitu palvelulinja;
6) seutulipulla henkilökohtaista matkalippua,
a) joka on kunnan kaikille asukkaille samaan hintaan myytävä kausilippu,
b) jonka kelpoisuusalue muodostuu kaupungista ja sitä ympäröivästä työssäkäyntialueesta,
c) joka kelpaa kaikessa tai lähes kaikessa
kelpoisuusalueen linja- ja ostoliikenteessä;
7) kaupunkilipulla henkilökohtaista matkalippua,
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a) joka on kunnan asukkaille tai tietylle
asukasryhmälle myytävä kausilippu tai sarjalippu, joka on kaikille samanhintainen tai
jonka hinta vaihtelee hintavyöhykkeiden mukaan,
b) jonka kelpoisuusalue on kaupunki tai
taajama, jossa on kaupunkimaista paikallisliikennettä,
c) joka kelpaa kaikessa tai lähes kaikessa
kelpoisuusalueen sisäisessä linja- ja ostoliikenteessä, ja
d) joka voi kelvata myös muussa alueella
ajettavassa linja- ja ostoliikenteessä;
8) työmatkalipulla henkilökohtaista matkalippua,
a) joka on kausilippu tai sarjalippu,
b) joka kelpaa kahdella matkalla työpäivää
kohden lipunhaltijan asunnon ja työpaikan
välisellä matkalla kaikessa tai lähes kaikessa
linja- ja ostoliikenteessä, ja
c) jolla maksettu matka voi olla vaihdoton
tai vaihdollinen.

tävän ostoliikenteen järjestämiseen enintään
vuodeksi kerrallaan, edellyttäen että
1) ostettava liikenne on kaupunkimaista
paikallisliikennettä,
2) ennen ostotoimiin ryhtymistä on varmistettu, että liikennettä ei saada syntymään
asiakastulojen varassa ja että rahaa ei käytetä
epätarkoituksenmukaisen tai tarpeettomasti
päällekkäisen liikenteen ostamiseen,
3) palvelua ostettaessa noudatetaan julkisista hankinnoista voimassa olevia säännöksiä, sekä
4) liikenteestä tiedotetaan tehokkaasti.
Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä pidetään liikennepalvelun hankinnasta aiheutuvia nettokustannuksia.

3§

Lääninhallitus voi myöntää alueensa kunnalle valtionavustusta seutu-, työmatka- ja
kaupunkilippujen hinnanalennuksiin enintään
vuodeksi kerrallaan, edellyttäen että
1) liikenteenharjoittajia kohdellaan tasapuolisesti,
2) kunta osallistuu hinnanalennuksen rahoittamiseen ainakin yhtä suurella osuudella
kuin lääninhallitus,
3) lippu on tarkoitettu säännölliseen matkustukseen,
4) lippujen kelpoisuudesta tiedotetaan tehokkaasti, ja
5) maksuvälineenä käytetään älykorttia.
Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 48 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään
todellisten nousumäärien ja keskimatkapituuden perusteella laskettua keskimääräistä kuukausilipun hintaa, jossa nousun yksikköhinta
määräytyy liikenne- ja viestintäministeriön
koulumatkaliikenteeseen 12 vuotta täyttäneille oppilaille vahvistaman enimmäishinnan mukaan vähennettynä matkustajan maksaman lipun hinnalla. Hyväksyttävinä ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa
avustusta
kuntien
valtionosuuslain
(1147/1996) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) nojalla.

Avustuslajit
Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustusta linjaliikennettä täydentävän ostoliikenteen järjestämiseen sekä matkalippujen
hinnanalennuksiin.
Lisäksi määrärahasta voidaan myöntää valtionavustusta joukkoliikenteen kehittämis-,
suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin.
Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustusta erityisesti seuraaviin kehittämishankkeisiin:
1) palvelulinjojen ja kutsujoukkoliikenteen
käynnistämiseen,
2) matkapalvelukeskusten käynnistämiseen,
3) joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien kehittämiseen, sekä
4) matkakeskusten toteuttamiseen.
4§
Linjaliikennettä täydentävän ostoliikenteen
järjestämiseen myönnettävä valtionavustus
Lääninhallitus voi myöntää alueensa kunnalle valtionavustusta linjaliikennettä täyden-

5§
Matkalippujen hinnanalennuksiin myönnettävä valtionavustus
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6§

Palvelulinjan ja kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseen myönnettävä valtionavustus
Lääninhallitus voi myöntää alueensa kunnalle valtionavustusta palvelulinjan ja kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseen enintään
kahden vuoden ajaksi, edellyttäen että
1) ensin on laadittu kehittämissuunnitelma
mieluiten yhteistyössä lähikuntien kanssa,
2) liikenne on uutta,
3) ennen ostotoimiin ryhtymistä on varmistettu, että liikennettä ei saada syntymään
asiakastulojen varassa ja että rahaa ei käytetä
epätarkoituksenmukaisen tai tarpeettomasti
päällekkäisen liikenteen käynnistämiseen,
4) palvelua ostettaessa noudatetaan julkisista hankinnoista voimassa olevia säännöksiä,
5) palvelu on yleisesti käytettävissä, sekä
6) hakemuksessa on esitetty suunnitelma
siitä, miten liikennettä on tarkoitus jatkaa
lääninhallituksen myöntämän valtionavustuksen lakattua.
Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä pidetään liikenteen
suunnittelusta ja liikennepalvelujen tuottamisesta aiheutuvia nettokustannuksia.

7§
Matkapalvelukeskusten käynnistämiseen
myönnettävä valtionavustus
Lääninhallitus voi myöntää alueensa kunnalle valtionavustusta matkapalvelukeskuksen käynnistämiseen enintään kahden vuoden
ajaksi edellyttäen, että matkapalvelukeskus
1) ensisijaisesti ohjaa asiakkaan käyttämään hänen tarpeisiinsa soveltuvaa linja- tai
ostoliikennettä,
2) toissijaisesti ohjaa asiakkaan yhdistettyyn kuljetukseen, ja
3) viime kädessä ohjaa asiakkaan käyttämään erilliskuljetusta siinä tapauksessa että 1
ja 2 alakohdissa mainittu vaihtoehto on soveltumaton asiakkaan erityisistä tarpeista johtuen tai sen vuoksi, että tilausten perusteella
ei saada syntymään liikennekokonaisuutta.

Valtioavustusta voidaan myöntää enintään
30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
Hyväksyttävinä pidetään matkojen yhdistelykustannuksia.
8§
Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien
kehittämiseen myönnettävä valtionavustus
Liikenne- ja viestintäministeriö voi myöntää kunnalle tai muulle yhteisölle valtionavustusta joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien kehittämiseen enintään kolmen vuoden ajaksi.
Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä pidetään suunnittelusta,
projektinhallinnasta sekä ohjelmistojen ja
laitteiden hankinnasta aiheutuvia kustannuksia.
9§
Matkakeskusten toteuttamiseen ja muiden
asemien suunnitteluun myönnettävä valtionavustus
Liikenne- ja viestintäministeriö voi myöntää kunnalle valtionavustusta matkakeskusten
suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä pidetään suunnittelusta,
projektinhallinnasta sekä matkustajainformaatiota ja esteettömyyttä parantavien ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuneita kustannuksia.
Jos kyseessä on muu henkilöliikenteen
asema, valtionavustusta voidaan myöntää
enintään 50 prosenttia suunnittelukustannuksista. Tämän avustuksen myöntää aseman sijaintipaikan lääninhallitus.
10 §
Muuhun kehittämistarkoitukseen myönnettävä valtionavustus
Liikenne- ja viestintäministeriö voi myöntää kunnalle tai muulle yhteisölle valtionavustusta muuhun kuin 3 §:n 3 momentissa
mainittuun kehittämishankkeeseen enintään
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50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
Hyväksyttävinä pidetään suunnittelusta ja
projektinhallinnasta aiheutuvia kustannuksia.
Hankkeissa, joihin Euroopan Unioni myöntää
tukea, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään
hankkeesta aiheutuvia kansallisia kustannuksia.
11 §
Suunnitteluun ja tutkimukseen myönnettävä
valtionavustus
Lääninhallitus voi myöntää yhdelle tai useammalle alueensa kunnalle taikka maakuntien liitolle valtionavustusta joukkoliikenteen
suunnitteluun, matkapalvelukeskuksen suunnitteluun sekä lukuun ottamatta Helsingin,
Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutuja,
liikennejärjestelmäsuunnitelman tekemiseen.
Liikenne- ja viestintäministeriö voi myöntää valtionavustusta Helsingin, Tampereen,
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Turun ja Oulun kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelman tekemiseen sekä kunnille ja muille yhteisöille muuhun, erityisesti
joukkoliikenteen esteettömyyden ja laadun
parantamiseksi tehtävään suunnitteluun ja
tutkimukseen.
Valtionavustusta voidaan myöntää korkeintaan 50 prosenttia suunnittelu- ja tutkimuskustannuksista sekä matkapalvelukeskuksen projektinhallintakustannuksista.
12 §
Voimaantulosäännös
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.
Tällä asetuksella kumotaan joukkoliikenteen valtionavustuksista 30 päivänä tammikuuta 2002 liikenne- ja viestintäministeriön
asetus (64/2002) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008
Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos Mikael Nyberg
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Verohallinnon päätös
ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

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 ennakonpidätyksen alaisesta tulosta toimitetaan
siten kuin 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintäasetuksen (1124/96) 3–10
ja 12–15 §:ssä on säädetty ja tällä päätöksellä
määrätään.

3a§
Ennakonpidätys tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta toimitetaan
Suomessa vakuutetun palkasta 1,98 %:n suuruisena. Ennakonpidätyksen perusteena käytetään ulkomaantyötulon sijasta työeläkelaeissa tarkoitettua vakuutuspalkkaa, edellyttäen, että vakuutetun eläketurva on järjestetty
joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti työntekijäin eläkelain (395/2006) perusteella. Muussa
tapauksessa perusteena käytetään rahapalkkaa.

2 luku
Ennakonpidätys yhteissuorituksesta, merityötulosta ja ulkomaantyötulosta
2§
Suorituksesta, joka maksetaan kahdelle tai
useammalla yhteisesti, ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena. Verovirasto jakaa
tulon ja ennakonpidätyksen suorituksen saajien 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.
Näin saadusta ennakonpidätyksen määrästä
vähennetään 34 euroa jokaiselta kalenterikuukaudelta, jolta palkansaaja on oikeutettu
tuloverolain 97 §:n 4 momentissa tarkoitettuun vähennykseen (cross-trade -vähennys).

3 luku
Ennakonpidätys eläkkeestä, elinkorosta ja
eläketuesta
4§
Ansiotuloa olevasta eläkkeestä, määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä maksettavasta kuntoutustuesta, elinkorosta ja eläketuesta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle eläkettä varten määrätyn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, jos verovelvollinen esittää verokortin tai muun määräyksen henkilökohtaisesta pidätysprosentista. Jos maksaja on saanut tiedon eläkkeestä
toimitettavasta pidätysprosentista ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla tahi
erikseen verotoimistosta, ennakonpidätys toimitetaan tämän tiedon mukaan.
Jos yleisesti verovelvolliselle ei ole määrätty eläkkeestä toimitettavaa ennakonpidätystä varten henkilökohtaista pidätysprosenttia eläkkeen alkaessa, ennakonpidätys 1 momentissa tarkoitetusta suorituksesta on toimi-
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tettava siten kuin palkasta ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.
Jos rajoitetusti verovelvolliselle ei ole
määrätty henkilökohtaista pidätysprosenttia
alkavasta eläkkeestä, ennakonpidätys toimitetaan 40 prosentin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta Kansaneläkelaitoksen maksamasta kansaneläkkeestä ja yleisestä perhe-eläkkeestä. Jos kansaneläkkeelle
tai yleiselle perhe-eläkkeelle ei ole määrätty
ennakonpidätysprosenttia kahden kuukauden
kuluttua eläkkeen myöntämisestä, ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin suuruisena.
Maksettaessa 1 momentissa tarkoitettua
suoritusta aikaisemmin maksetun 1 momentissa tarkoitetun suorituksen lisäksi tahi kertasuorituksena taikka taannehtivasti useammalta maksukaudelta ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä
ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu
suoritus on enintään 20 euroa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntoutustuen ja toistaiseksi myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen korotuksesta ennakonpidätys
toimitetaan 40 %:n suuruisena.

3597

konpidätykseen velvoittavaa määräystä ennakkoperintälain 10 §:ssä määrätyllä tavalla
tai erikseen verotoimistosta. Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta 4 §:n 4 momentin
mukaan maksettavasta vain maksuvuodelta
kertyneestä täysimääräisestä kansaneläkkeestä, enintään vastaavan määräisestä eläketuesta tai muusta perhe-eläkkeestä kuin lesken alkueläkkeestä.
Kansaneläkelaitoksen maksaessa takautuvasti muulta kuin maksuvuodelta veronalaista
eläkettä samalta ajalta, jolta verovelvollinen
on saanut kansaneläkelaitoksen maksamaa
verovapaata eläkettä, ennakonpidätys toimitetaan eläkkeiden erotuksesta 15 %:n suuruisena. Maksuvuodelta takautuvasti maksettavasta eläkkeestä ennakonpidätys on 15 %
koko takautuvan eläkkeen määrästä kuitenkin
enintään eläkkeiden erotus. Jos aikaisemmin
maksettu eläke on ollut veronalaista, ennakonpidätys eläkkeiden erotuksesta toimitetaan siten kuin 4 §:n 4 momentissa on säädetty.

4 luku
5§
Kansaneläkkeestä, Kansaneläkelaitoksen
maksamasta perhe-eläkkeestä ja eläketuesta
ennakonpidätys on toimitettava jäljempänä
esitetyin rajoituksin siten kuin 4 §:ssä on
määrätty.
Lesken eläkkeestä ennakonpidätys toimitetaan 30 %:n suuruisena, ellei maksajalla ole
4 §:ssä tarkoitettuja verovelvollisen ennakonpidätystietoja.
Kansaneläkkeestä, perhe-eläkkeestä sekä
eläketuesta ennakonpidätys toimitetaan 4 §:n
4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 40
prosentin suuruisena. Jos 4 §:n 4 momentissa
tarkoitettua eläkettä maksetaan rajoitetusti
verovelvolliselle, toimitetaan ennakonpidätys
20 prosentin suuruisena. Ennakonpidätystä ei
kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu
suoritus on enintään 20 euroa.
Jos kansaneläke tai muu perhe-eläke kuin
lesken alkueläke on enintään 150 euroa kuukaudessa tai verovelvollinen saa pelkästään
muuta eläkettä kuin lesken alkueläkettä, eläkkeestä ei ole toimitettava ennakonpidätystä,
ellei kansaneläkelaitokselle ole annettu enna2 /180

Ennakonpidätys päivärahaetuudesta, kuntoutusrahasta, vakuutus- ja vahingonkorvauksista sekä vakuutusmaksujen palautuksesta
6§
Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta päivärahaetuudesta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005)
30, 32, 33 ja 35 §:n mukaisesta ja muusta
kuin eläkkeen lisäksi maksettavasta kuntoutusrahasta, sekä muusta sairausvakuutuslain
tai kansaneläkelain nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kuitenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos suorituksen saajalla on
portaikkoverokortti, niin ennakonpidätysprosenttia ei koroteta 2 prosenttiyksiköllä, vaan
ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena. Verotoimiston ennakkope-
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rintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja
etuuksia varten antaman muutosverokortin
pidätysprosenttia ei koroteta.
Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta osittaisesta vanhempainrahasta ja osasairauspäivärahasta ennakonpidätys on toimitettava ennakkoperintäasetuksen
4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten
määrättyjen pidätysprosenttien mukaan.
Jos suorituksen maksaja ei ole saanut ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla
pidätyksen toimittamista varten tietoja eikä
verovelvollinen esitä suorituksen maksajalle
verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan
edellä olevasta poiketen seuraavan prosenttimäärän mukaan:
Sairausvakuutuslain mukainen
päivärahaetuus ja muu kuin
eläkkeen lisäksi maksettava
kuntoutusraha euroa/päivä

0,17– 26
26,01– 41
41,01– 56
56,01– 78
78,01– 92
92,01–123
123,01–

Ennakonpidätysprosentti

20
25
30
35
40
45
50

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain nojalla maksettavasta enintään 22,04 euron
määräisestä päivärahaetuudesta on toimitettava 1 ja 3 momentista poiketen 20 %:n suuruisena. Ansiotyössä olevalle verovelvolliselle vähimmäismääräisenä maksettavasta äitiys- tai vanhempainrahasta ennakonpidätys
on kuitenkin toimitettava 40 %:n suuruisena.
Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta
edellä tässä momentissa tarkoitetuista suorituksista, osasairauspäivärahasta eikä kuntoutusrahasta, jos suoritus on enintään 4 euroa
päivää kohti.
Tartuntatautilain (583/86) nojalla maksettavasta päivärahasta ja ansionmenetyskorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan edellä
1,3 ja 4 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Eläkkeensaajan saadessa lisäksi kuntoutusrahaa, toimitetaan kuntoutusrahasta ennakonpidätys 40 %:n suuruisena. Jos eläke, jonka
lisäksi kuntoutusrahaa maksetaan, on enintään 150 euroa kuukaudessa, eikä siitä ole
5 §:n 3 momentin nojalla toimitettava enna-

konpidätystä, ei ennakonpidätystä ole toimitettava myöskään kuntoutusrahasta, ellei
maksajalle ole annettu ennakonpidätyksen
toimittamiseen velvoittavaa määräystä erikseen verotoimistosta.
Kun edellä 1, 2, 4 ja 5 momentissa tarkoitettuja korvauksia maksetaan aikaisemmin
maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi useammalta kaudelta yhdellä
kertaa taikka muulta ajalta kuin verovuodelta,
ennakonpidätys toimitetaan 3 momentissa
olevan taulukon osoittaman pidätysprosentin
suuruisena. Ennakonpidätys toimitetaan tämän taulukon mukaan myös sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta
maatalousyrittäjille annetun lain (118/91)
mukaisista päivärahoista.
7§
Vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitetun
kassan jäsenelleen maksamista muista kuin
lakisääteisistä etuuksista ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:
1) Työnantajan yhteydessä toimivan sairauskassan maksamasta täydennyspäivärahasta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan.
2) Vakuutuskassan maksamasta muusta
kuin 1 kohdassa tarkoitetusta päivärahasta
ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kuitenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos
suorituksensaajalla on portaikkoverokortti,
niin ennakonpidätysprosenttia ei koroteta 2
prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena.
Verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja etuuksia varten antaman muutosverokortin pidätysprosenttia ei
koroteta.
3) Jos vakuutuskassa ei ole saanut ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä vakuutuskassalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan
edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista suorituksista 6 §:n 3 momentissa olevan taulukon
osoittaman prosenttiluvun suuruisena.
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8§
Kun vahingoittuneelle suoritetaan pakollisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen, potilasvakuutuksen tai rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73)
nojalla muuta korvausta kuin eläkettä tai elinkorkoa, ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kuitenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos suorituksen saajalla on portaikkoverokortti, niin ennakonpidätysprosenttia
ei koroteta 2 prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena. Verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja etuuksia varten antaman muutosverokortin pidätysprosenttia ei koroteta.
Kun maksetaan 1 momentissa tarkoitettuja
suorituksia aikaisemmin maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi
taannehtivasti muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n
suuruisena.
Ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena tai siten kuin ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä on sivutuloista määrätty:
1) tuloverolain (1535/92) 78 §:ssä tarkoitetuista henkilövahingon johdosta maksettavista korvauksista;
2) tuloverolain 79 §:ssä tarkoitetuista vapaaehtoisten vakuutusten vakuutussuorituksista;
3) vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuutusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla
taikka muutosarvona saaduista suorituksista;
4) tuloverolain 81 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kertamaksullisen eläkevakuutuksen
tuotosta ja
5) sairaalavakuutuksen nojalla saaduista
veronalaisista hoitopäiväkorvauksista.
Jos edellä tässä pykälässä tarkoitettu suoritus on pääomatuloa, ennakonpidätys siitä toimitetaan
ennakkoperintäasetuksen
(957/2004) 15 §:n nojalla 28 %:n suuruisena.
9§
Tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/91)
ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/91)
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nojalla kuntoutusajalta maksettavista ansionmenetyskorvauksista ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 4 §:ssä ja 8 §:n 1 ja 2 momentissa on määrätty.
5 luku
Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista, lakkoavustuksesta ja vuorottelukorvauksesta
10 §
Työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla
maksettavasta ansiopäivärahasta sekä ansiopäivärahan suuruisesta koulutuspäivärahasta,
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) nojalla maksettavasta ansiopäivärahan suuruisesta koulutustuesta sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) mukaisesta starttirahasta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4, 5 tai 6 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kuitenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos
ansiopäiväraha, koulutuspäiväraha tai koulutustuki
maksetaan
työttömyysturvalain
(1290/2002) 6 luvun 3 §:n mukaisesti korotettuna, korotetaan palkkaa varten määrättyjä
pidätysprosentteja edellisestä poiketen 4 prosenttiyksiköllä kuitenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Myös työttömyysturvalain
(459/2005) 6 luvun 3a §:n mukaisesta ansiopäivärahaan ja julkisesta työvoimapalvelusta
annetun lain (458/2005) 9 luvun 2 §:n mukaisesta koulutustukeen liittyvästä työllistymisohjelmalisästä ennakonpidätys toimitetaan
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 4 prosenttiyksiköllä
kuitenkin vähintään 20 prosentin suuruisena.
Jos suorituksen saajalla on portaikkoverokortti, ei ennakonpidätysprosenttia koroteta 2
tai 4 prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys
toimitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena. Verotoimiston ennakkoperintälain
18 §:n nojalla tässä tarkoitettuja etuuksia varten antaman muutosverokortin pidätysprosenttia ei koroteta.
Ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin
suuruisena:
1) työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla
maksettavasta peruspäivärahasta, peruspäivä-
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rahaan
liittyvästä
työttömyysturvalain
(459/2005) 6 luvun 1 §:n mukaisesta korotusosasta ja työllistymisohjelmalisästä sekä peruspäivärahan suuruisesta koulutuspäivärahasta;
2) työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla
maksettavasta työmarkkinatuesta, matkaavustuksesta, työmarkkinatuen suuruisesta
koulutuspäivärahasta ja koulutustuesta sekä
koulutustukeen liittyvästä työllistymisohjelmalisästä sekä työelämävalmennukseen osallistuvalle työttömälle työnhakijalle maksettavasta työllistämistuesta;
3) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain (1295/2002) mukaisesta peruspäivärahan
suuruisesta koulutustuesta;
4) julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista
etuuksista annetun asetuksen (1346/2002)
mukaisesta ammatinvalinta- ja urasuunnittelun henkilöasiakkaalle sekä vajaakuntoiselle
henkilöasiakkaalle maksettavasta päivärahasta.
Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta
edellä 2 momentissa tarkoitetuista suorituksista, jos suoritus on enintään 4 euroa päivää
kohti.
Jos suorituksen maksaja ei ole saanut ennakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla
pidätyksen toimittamista varten tarvittavia
tietoja eikä verovelvollinen esitä maksajalle
verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan seuraavan taulukon mukaan.
Työttömyysturvalain mukainen
korvaus euroa/päivä

0,17– 26
26,01– 39
39,01– 51
51,01– 66
66,01–100
100,01–156
156,01–

Ennakonpidätysprosentti

20
25
30
35
40
45
50

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) nojalla maksettavasta osa-aikalisästä ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:
Osa-aikalisä euroa/kuukausi

0,17–505
505,01–673
673,01–

Ennakonpidätysprosentti

20
25
30

11 §
Työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta lakkoavustuksesta tai muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta ennakonpidätys
toimitetaan 10 §:n 4 momentissa olevan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena.
12 §
Vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) sekä
vuorotteluvapaakokeilusta annetussa laissa
(1663/1995) tarkoitetusta vuorottelukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 3 prosenttiyksiköllä. Portaikkoverokortin eikä verotoimiston
ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettua etuutta varten antaman muutosverokortin pidätysprosenttia ei alenneta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta vuorottelukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan
20 %:n suuruisena, jos sen määrä perustuu
työttömyysturvalain mukaiseen peruspäivärahaan.
6 luku
Ennakonpidätys lasten kotihoidon tuesta
ja yksityisen hoidon tuesta sekä omaishoidon tuesta
13 §
Lasten kotihoidon tuesta, Kansaneläkelaitoksen maksamasta kunnallisesta lisästä ja
sairaan tai vammaisen lapsen vanhemmalle
maksettavasta omaishoidon tuesta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4
ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten
määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kuitenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos suorituksen
saajalla on portaikkoverokortti, niin ennakonpidätysprosenttia ei koroteta 2 prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena. Verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä
tarkoitettua etuutta varten antaman muutosverokortin pidätysprosenttia ei koroteta.
Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti
muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta
ennakonpidätys toimitetaan 1 §:ssä tarkoite-
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tun päätoimen tuloa varten määrätyn pidätysprosentin mukaan, ennakonpidätys toimitetaan kotihoidon tuesta ja edellä 1 momentissa
tarkoitetusta omaishoidon tuesta siten kuin
sivutulosta ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä
on säädetty.
Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidätyksen lapsen vanhempaan tai muuhun huoltajaan työsuhteessa olevalle lapsen hoitajalle
maksamastaan lasten yksityisen hoidon tuesta
ja kunnallisesta lisästä ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa
varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan.
Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidätyksen osittaisesta hoitorahasta siten kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä on
säädetty.
Kunta toimittaa ennakonpidätyksen kunnallisesta 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 ennakonpidätyksen hoidon tuottajalle maksamastaan yksityisen hoidon tuesta ja kunnallisesta
lisästä
ennakkoperintäasetuksen
10 §:ssä ja 15 §:n 3 momentissa säädetyllä
tavalla, jos hoidon tuottaja on yrittäjä tai
yritys, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.

16 §
Palkkaturvalain (866/98) ja palkkaturvaasetuksen (868/98) 7 §:n nojalla työntekijälle
palkkaturvana maksettavasta suorituksesta
ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräisenä seuraavasti:
Jos suoritus on vähintään 20 euroa ja enintään 5 000 euroa, ennakonpidätys on 30 prosenttia. Suorituksen siitä osasta, joka ylittää
5 000 euroa, ennakonpidätys on 50 prosenttia.
Jos maksajana on palkkaturvalain 3 a §:n 2
momentissa (1587/92) tarkoitettu konkurssipesä, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin
ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on
säädetty.
Valtion virkamieslain (750/94) nojalla
maksettavasta toistuvasta korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

7 luku

17 §
Urheilijan palkkiosta ennakonpidätys on
toimitettava siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

Ennakonpidätys opintotuesta ja aikuiskoulutustuesta

8 luku
Ennakonpidätys palkkaturvalain ja valtion virkamieslain nojalla maksettavasta
suorituksesta

9 luku
Ennakonpidätys urheilijan palkkiosta

14 §
Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta
opintorahasta ennakonpidätys toimitetaan 10
prosentin suuruisena. Ennakonpidätys toimitetaan kuitenkin vain, jos opintorahan suuruus on vähintään 170 euroa kuukaudessa.

Ennakonpidätys maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta

15 §
Aikuiskoulutustuesta
annetun
lain
(1276/2000) mukaisesta aikuiskoulutustuesta
ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin suuruisena.

18 §
Maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta
annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumiskorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja
6 §:ssä on määrätty.

10 luku
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11 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista
koskevat määräykset
19 §
Ennakonpidätys muusta kuin edellä tässä
päätöksessä mainituista ansiotuloista toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5
ja 6 §:ssä on säädetty.
Jos maksajalla ei ole käytettävissään suorituksen saajan ennakonpidätyksen toimittamisessa tarvittavia tietoja, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen
3 §:ssä säädetään.
20 §
Luotto- tai rahoituslaitos voi ennakonpidätyksen alaista korkoa tai jälkimarkkinahyvitystä maksaessaan alentaa ennakonpidätyksen
rahamäärää lopullisessa verotuksessa hyvitettävällä, ulkomailla perityn veron määrällä.

21 §
Ennakonpidätys on toimitettava pienempänä kuin tässä päätöksessä on määrätty, jos
verovelvollinen hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua esittää kyseistä suoritusta varten
määrätyn muutosverokortin tai verotoimiston
antaman muun vastaavan määräyksen.
Verovelvollisen pyynnöstä ennakonpidätys
on toimitettava suurempana kuin tässä päätöksessä on määrätty.
12 luku
Voimaantulo
22§
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009. Päätöksellä kumotaan Verohallituksen 31 päivänä joulukuuta 2007 antama päätös (4/2008).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008
Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja Juha Lindgren

Ylitarkastaja Riitta Roos
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Verohallinnon päätös
pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Verohallitus on pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä 9 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain (658/2004) 2 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:
Palvelujärjestelmässä käsiteltävät suoritukset
1§
Verohallitus rajoittaa pientyönantajan
maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 2 §:n 1 ja 2 momentissa
tarkoitettuja tehtäviä siten, että palvelun käyttäjä voi hoitaa järjestelmän avulla ainoastaan
seuraaviin suorituksiin liittyvät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä
annetun lain 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tehtävät:
1) Suomessa yleisesti verovelvolliselle
maksetut palkat lukuun ottamatta tuloverolain (1535/1992) 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa, tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua ulkomaantyötuloa, ulkomailta tulevan palkansaajan
lähdeverosta
annetussa
laissa
(1551/1995) tarkoitettua palkkatuloa, ennakkoperintälain (1118/1996) 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijaismaksajan maksamaa
palkkaa, palkkaturvalain (866/1998) ja palkkaturva-asetuksen (868/1998) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettua palkkaa sekä
julkisyhteisön maksamaa palkkaa;
2) kotitalous, joka saa lapsen kotihoidon
tuesta ja yksityisen hoidon tuesta annetussa
laissa (1128/1996) tarkoitettua yksityisen
hoidon tukea, voi hoitaa järjestelmässä maksamaansa palkkaan ja yksityisen hoidon tukeen liittyvät työnantajavelvoitteet;
3) kotitalouden maksamat ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitetut sellaiset työkorvaukset, joiden saaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin;
4) yleisesti verovelvolliselle maksetut urheilijan palkat;

5) yleishyödyllisen yhteisön maksamat tuloverolain 71 §:n 3 momentissa tarkoitetut
matkakustannusten korvaukset;
6) muiden kuin kotitalouksien maksamat
ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitetut työ- ja
käyttökorvaukset, jos suorituksen saaja ei
kuulu ennakkoperintärekisteriin.
Palvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
2§
Lisäksi Verohallitus rajoittaa pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä
annetun lain 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä sekä määrää niistä seuraavasti:
Järjestelmässä ei hoideta työnantajavelvoitteita, jotka liittyvät lakisääteiseen tapaturmavakuutusjärjestelmään, lakisääteiseen työttömyysvakuutusjärjestelmään tai yleissitoviin
työehtosopimuksiin sisältyvään työntekijän
ryhmähenkivakuuttamiseen.
Järjestelmän avulla ei voi myöskään kerätä
työaikakirjanpitoa varten tarvittavia tietoja
eikä ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle työntekijän sairausajan palkkatietoja.
Työnantajat, jotka käyttävät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmää
voivat järjestelmän avulla laskea ammattiyhdistysjäsenmaksut niiden työntekijöiden palkoista, jotka ovat antaneet siihen työnantajalle valtuutuksen. Työnantajat eivät voi järjestelmän avulla ilmoittaa maksuja ammattiyhdistyksille.
Kotitaloudet, jotka käyttävät pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmää,
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voivat ilmoittaa järjestelmän avulla tuloverolain 127 a–127 c §:ssä tarkoitetun kotitalousvähennyksen vähentämiseksi tarvittavat tiedot verovirastolle.
Palvelujärjestelmän piiriin kuuluvat työeläkevakuutusyhtiöt
3§
Pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä ovat mukana seuraavat työeläkevakuutusyhtiöt:
Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eläke-Tapiola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma,
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia.

Tunnistautuminen palveluun
4§
Palveluun tunnistaudutaan Kansaneläkelaitoksen, työ- ja elinkeinoministeriön ja Verohallituksen omistaman Tunnistus.fi-palvelun
mahdollistamilla tunnistamistavoilla.
Voimaantulo
5§
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009. Päätöksellä kumotaan Verohallituksen pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävissä 28 päivänä huhtikuuta 2008 antama
päätös (293/2008).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008
Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja Juha Lindgren

Ylitarkastaja Riitta Roos
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