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Valtioneuvoston asetus

N:o 1827

ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 2003 ympäristöministeriöstä annetun asetuksen

(708/2003) 3 §, sellaisena kuin se on 24 päivänä huhtikuuta 2008 annetussa asetuksessa
(296/2008), 6 §:n 4) kohta ja 7 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä elokuuta
2009 annetussa asetuksessa (602/2009), seuraavasti:

— — — — — — — — — — — — —

3 §

Ministeriön toimialan virastot

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Suo-
men ympäristökeskus, valtion asuntorahasto
ja öljysuojarahasto. Ympäristöministeriö oh-
jaa omalla toimialallaan aluehallintovirastoja,
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia
sekä Metsähallituksen julkisia hallintotehtä-
viä.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:
— — — — — — — — — — — — —

4) viestintäjohtajalla, talousjohtajalla, ke-

hittämisjohtajalla, tietohallintojohtajalla, tut-
kimusjohtajalla ja muulla kuin edellä maini-
tulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virka-
miehellä ylempi korkeakoulututkinto ja pe-
rehtyneisyys viran tehtäväalaan.

7 §

Virkojen täyttäminen

— — — — — — — — — — — — —
Ylijohtajan, hallitusneuvoksen, rakennus-

neuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen,
ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvok-
sen, asuntoneuvoksen, aluehallintoneuvok-
sen, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneu-
voksen, viestintäjohtajan, talousjohtajan, ke-
hittämisjohtajan, tietohallintojohtajan, tutki-
musjohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja
hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Hallitusneuvos Riitta Rainio
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1828

Suomen ympäristökeskuksesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä sääde-
tään Suomen ympäristökeskuksesta annetun lain (1069/2009) nojalla:

1 §

Toimintayksiköt

Suomen ympäristökeskuksen organisaatio
muodostuu toimintayksiköistä, joiden järjes-
tämisestä ja tehtävistä määrätään tarkemmin
työjärjestyksessä.

2 §

Neuvottelukunta

Suomen ympäristökeskuksen neuvottelu-
kunnan tehtävänä on ympäristöalan tutkimus-
ja kehittämistoiminnan yleinen arviointi, stra-
tegisen suunnittelun tukeminen sekä Suomen
ympäristökeskuksen ja sen sidosryhmien vä-
lisen yhteistyön edistäminen.

Neuvottelukuntaan kuuluu Suomen ympä-
ristökeskuksen pääjohtaja sekä enintään kak-
sitoista muuta jäsentä, joista yksi on Suomen
ympäristökeskuksen henkilöstön keskuudes-
taan nimeämä henkilö.

Ympäristöministeriö asettaa neuvottelu-
kunnan Suomen ympäristökeskuksen esityk-
sestä enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan ja
vahvistaa jäsenten palkkiot.

3 §

Johto ja henkilöstö

Pääjohtajan lisäksi Suomen ympäristökes-
kuksessa on tutkimusjohtajia sekä muuta vir-
kasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa
henkilöstöä.

Pääjohtajalla, jos hän on suorittanut tohto-
rin tutkinnon, sekä tutkimusjohtajalla on pro-
fessorin arvonimi.

Välittömästi pääjohtajan alaisen toimin-
tayksikön päällikkönä toimii pääjohtajan teh-
tävään määräämä virkamies.

4 §

Pääjohtajan tehtävät

Pääjohtaja johtaa ja kehittää Suomen ym-
päristökeskuksen toimintaa sekä vastaa toi-
minnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saa-
vuttamisesta.

Pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) Suomen ympäristökeskuksen toiminta-

linjoja ja niihin rinnastettavia muita merkittä-
viä asioita;

2) toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja ta-
lousarvioehdotusta;

3) tulostavoitteita ja Suomen ympäristö-
keskuksen tulosjohtamista;

4) tilinpäätöksen hyväksymistä ja allekir-
joittamista;

5) sisäistä valvontaa;
6) muita Suomen ympäristökeskuksen kan-

nalta laajakantoisia ja merkittäviä asioita.

5 §

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:
1) pääjohtajalla ylempi korkeakoulutut-

kinto, perehtyneisyys Suomen ympäristökes-
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kuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu
johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) tutkimusjohtajalla tohtorin tutkinto, tie-
teellinen perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja
käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) välittömästi pääjohtajan alaisen toimin-
tayksikön päälliköllä ylempi korkeakoulutut-
kinto, perehtyneisyys yksikön tehtäväalaan ja
käytännössä osoitettu johtamistaito.

6 §

Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön
ottaminen

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. En-
nen esittelyä asiasta on pyydettävä maa- ja
metsätalousministeriön lausunto.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pää-

johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin mää-
rätä.

7 §

Valtion edustaminen

Suomen ympäristökeskus kantaa ja vastaa
valtion puolesta sekä valvoo tuomiois-
tuimissa ja muissa viranomaisissa valtion
etua ja oikeutta sille kuuluvissa asioissa.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Hallitusneuvos Aino Jalonen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1829

maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
muutetaan 10 päivänä syyskuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennusasetuksen

(895/1999) 2 §:n 2 momentti, 6 §:n 3 momentti, 7 §:n 3 momentin 1 kohta, 11 §:n 3 momentti,
13 §:n 1 kohta, 18 §:n 4 momentti, 20 §:n 3 kohta, 26 §:n 4 momentti, 28 §:n 2 kohta, 31 §,
35 §, 60 §:n otsikko ja 1 momentin johdantokappale sekä 2-3 momentit, 67 §, 69 §, 85 §:n
3 momentti, 88 §, 94:n 1 momentti, 95 §, 96 § ja 99 § seuraavasti:

— — — — — — — — — — — — —

2 §

Alueiden käytön seuranta

— — — — — — — — — — — — —
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

edistää ja ohjaa alueiden käytön ja rakenne-
tun ympäristön tilan ja kehityksen seurannan
järjestämistä toimialueellaan sekä osaltaan
huolehtii tarpeellisen seurannan järjestämi-
sestä.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Rakennusjärjestyksen laatiminen

— — — — — — — — — — — — —
Rakennusjärjestysehdotuksesta on pyydet-

tävä lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselta, maakunnan liitolta ja kun-
nalta, jonka alueiden käyttöön tai rakentami-
seen rakennusjärjestys vaikuttaa.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
valmistelu

— — — — — — — — — — — — —

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita
koskevasta ehdotuksesta on pyydettävä lau-
sunto:

1) niiltä ministeriöiltä, elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksilta, maakuntien liitoilta
ja muilta viranomaisilta, joita asia koskee;
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Viranomaisneuvottelu

— — — — — — — — — — — — —
Neuvotteluun kutsutaan elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskus ja ne muut viran-
omaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea.
Neuvottelusta laaditaan muistio, josta ilmene-
vät keskeiset neuvottelussa esillä olleet asiat
ja kannanotot.

13 §

Lausunnot kaavaehdotuksesta

Maakuntakaavaehdotuksesta on pyydet-
tävä lausunto:

1) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselta;
— — — — — — — — — — — — —
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18 §

Viranomaisneuvottelu

— — — — — — — — — — — — —
Kunnan tulee sopia elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskuksen kanssa neuvottelun jär-
jestämisestä ja toimittaa neuvottelua varten
tarvittava aineisto.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Lausunnot kaavaehdotuksesta

Yleiskaavaehdotuksesta on pyydettävä lau-
sunto:
— — — — — — — — — — — — —

3) tarpeen mukaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta sekä muilta yleiskaa-
van kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yh-
teisöiltä.

26 §

Viranomaisneuvottelu

— — — — — — — — — — — — —
Kunnan tulee sopia elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskuksen kanssa neuvottelun jär-
jestämisestä ja toimittaa neuvottelua varten
tarvittava aineisto.
— — — — — — — — — — — — —

28 §

Lausunnot kaavaehdotuksesta

Asemakaavaehdotuksesta on pyydettävä
lausunto:
— — — — — — — — — — — — —

2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselta, jos kaava saattaa koskea valtakun-
nallisia alueidenkäyttötavoitteita, luonnon-
suojelun tai rakennussuojelun kannalta mer-
kittävää aluetta tai kohdetta taikka maakunta-
kaavassa virkistys- tai suojelualueeksi varat-
tua aluetta;
— — — — — — — — — — — — —

31 §

Neuvottelu osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta

Kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus on päättänyt maankäyttö- ja rakennuslain
64 §:n 2 momentissa tarkoitetun neuvottelun
järjestämisestä ja ilmoittanut siitä kunnalle,
kunta toimittaa elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle neuvottelua varten tarvitta-
van aineiston.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
laatii neuvottelusta muistion, josta käyvät
ilmi neuvotteluun osallistuneiden käsitykset
osallistumis- ja arviointisuunnitelman täyden-
nystarpeista ja neuvottelun lopputulos. Muis-
tio on viivytyksettä toimitettava neuvotteluun
kutsutuille.

35 §

Ranta-asemakaavan viranomaisneuvottelu

Maanomistaja ja kaavan laatija kutsutaan
26 §:ssä tarkoitettuun viranomaisneuvotte-
luun, jos maanomistaja huolehtii ranta-ase-
makaavaehdotuksen laatimisesta omistamal-
leen ranta-alueelle. Maanomistajan on toimi-
tettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle neuvottelua varten tarvittava ai-
neisto.
— — — — — — — — — — — — —

60 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
lausunto

Rakennuslupahakemuksesta on maan-
käyttö- ja rakennuslain 133 §:n 3 momentin
nojalla pyydettävä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen lausunto, jos lupaa hae-
taan alueelle, joka kuuluu:
— — — — — — — — — — — — —

Lausunto ei kuitenkaan ole tarpeen, jos
rakentaminen perustuu elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen poikkeamispäätök-
seen tai kunnan poikkeamispäätökseen, jota
koskevasta hakemuksesta elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus on antanut lausun-
non. Lausunto ei 1 momentin 4 kohdan no-
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jalla ole myöskään tarpeen, jos alueella on
voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava tai
asemakaava.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on annettava lausunto kolmen kuukauden
kuluessa.

67 §

Purkamisaikomuksesta tiedottaminen

Jos rakennuksen tai sen osan purkaminen
voi merkitä historiallisesti tai rakennustaiteel-
lisesti arvokkaan rakennuksen taikka kaupun-
kikuvan tai rakennetun ympäristön turmeltu-
mista, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen
tulee 14 päivän kuluessa purkamisilmoituk-
sen tai purkamiseen johtavan rakennuslupa-
hakemuksen saatuaan tiedottaa siitä kunnan-
hallitukselle ja elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselle.

69 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
tiedonsaanti

Kunnan tulee lähettää tieto purkamislu-
vasta ja maisematyöluvasta elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle viipymättä
luvan myöntämisen jälkeen. Ilmoitukseen on
liitettävä lupapäätös sekä ympäristökartta,
josta käy ilmi alueen tai rakennuksen sijainti.

85 §

Poikkeuksen hakeminen

— — — — — — — — — — — — —
Poikkeamista koskeva hakemus jätetään

kunnalle. Jos hakemuksen käsitteleminen
maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan
kuuluu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle, kunnan tulee lähettää hakemus
sinne oman lausuntonsa ohella.

88 §

Poikkeamispäätöksen lähettäminen tiedoksi

Kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös
tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle viivytyksettä päätöksen antami-

sen jälkeen. Päätökseen on liitettävä sen koh-
teena olevaa aluetta osoittava asemapiirros ja
ympäristökartta tai muu kartta, josta alueen
rakentaminen käy riittävän selvästi ilmi.

94 §

Hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedot-
taminen

Kunnan on lähetettävä viivytyksettä yleis-
kaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen
hyväksymistä koskeva päätös sekä kaava-
kartta ja -selostus sekä rakennusjärjestys tie-
doksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle. Lisäksi on lähetettävä jäljennös an-
netuista lausunnoista ja muistutuksista, jollei
niitä ole hyväksymistä koskevassa päätök-
sessä riittävästi selostettu.
— — — — — — — — — — — — —

95 §

Kaavan ja rakennusjärjestyksen lähettäminen
tiedoksi

Maakunnan liiton on lähetettävä vahvis-
tettu maakuntakaava niille ministeriöille,
joita kaava koskee, sekä elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukselle, maanmittaustoimis-
tolle, maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien
alueiden maakuntien liitoille, maakunta-
kaava-alueen kunnille ja rakennusvalvontavi-
ranomaisille sekä tarpeen mukaan muille vi-
ranomaisille.

Kunnan on lähetettävä voimaan tullut
yleiskaava, asemakaava ja rakennusjärjestys
maanmittaustoimistolle, maakunnan liitolle,
kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle,
kaava-alueeseen rajoittuvalle naapurikunnalle
sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
on lähetettävä ilmoitus kaavan ja rakennus-
järjestyksen voimaantulosta.

96 §

Viranomaisen tiedonsaantioikeus

Maankäyttö- ja rakennuslain 205 §:ssä tar-
koitettuja tietoja, joita ympäristöministeriöllä
ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
silla on oikeus saada, ovat alueiden käytön ja
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rakennetun ympäristön seurannan kannalta
tarpeelliset alueiden käytön ja rakennetun
ympäristön tilaa ja kehitystä, kaavoitus- ja
lupatilannetta sekä hallinnon järjestämistä ja
sen suoritteita koskevat tiedot sekä käsiteltä-
vänä olevaa valvonta- ja muuta viranomais-
tehtävää varten tarpeelliset asiakirjat. Kiin-
teistörekisteritietoja sekä maanmittauslaitok-
sen ilmakuva- ja kartta-aineistoja koskevista
suoritteista perittävistä maksuista on voi-
massa, mitä niistä erikseen säädetään.

99 §

Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutuk-
set

Jos valmisteltavana olevalla kaavalla to-
dennäköisesti on maankäyttö- ja rakennuslain
199 §:ssä tarkoitettuja vaikutuksia, kaavaa
laativan maakunnan liiton tai kunnan tulee
toimittaa ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Ilmoitukseen tulee liittää kaavaa koskeva
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
muut tarpeelliset tiedot sen arvioimiseksi,

onko asiassa ryhdyttävä yhteistyöhön toisen
valtion kanssa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on toimitettava viipymättä osallistumis-
ja arviointisuunnitelma, oma lausuntonsa ja
muut tarpeelliset tiedot ympäristöministeri-
ölle toiselle valtiolle ilmoittamista varten.
Ympäristöministeriö toimittaa toiselle val-
tiolle annettavan ilmoituksen tiedoksi ulko-
asiainministeriölle.

Ympäristöministeriön tai sen määräämän
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
on varattava maankäyttö- ja rakennuslain 199
§:ssä tarkoitetun sopimuksen osapuolena ole-
van valtion viranomaisille sekä luonnollisille
henkilöille ja yhteisöille tilaisuus osallistua
kaavan laatimista koskeviin osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyihin. Kaavaa laativan
maakunnan liiton tai kunnan on sitä varten
toimitettava ympäristöministeriölle tai sen
määräämälle elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle tarpeelliset tiedot kaavan vai-
kutusten arvioimiseksi suoritetuista selvityk-
sistä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Hallitusneuvos Aino Jalonen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1830

ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
muutetaan 5 päivänä heinäkuuta 2001 ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetun

asetuksen (621/2001) 8 §:n 2 momentti seuraavasti:

— — — — — — — — — — — — —

8 §

Valvontaviranomaiset

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen viran-

omaisten on ilmoitettava asianomaiselle elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jos

valvonnan yhteydessä todetaan, että tämän
asetuksen säännösten vastaisia laitteita on
saatettu markkinoille tai otettu käyttöön.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus saat-
taa asian ympäristöministeriön tietoon.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Hallitusneuvos Aino Jalonen
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Ympäristöministeriön työjärjestys

N:o 1831

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmi-
kuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Sen lisäksi mitä ympäristöministeriöstä an-
netussa valtioneuvoston asetuksessa (708/
2003) säädetään, tässä ympäristöministeriön
asetuksena annettavassa työjärjestyksessä
säädetään ympäristöministeriön osastoista,
yksiköistä, niiden tehtävistä, niiden välisestä
yhteistyöstä sekä toiminnan muusta järjestä-
misestä, ministeriön hallinnonalan ohjauk-
sesta, ministeriön johtamisesta, johtoryh-
mistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja si-
jaisista, henkilöstön sijoittumisesta sekä asi-
oiden valmistelusta ja ratkaisemisesta minis-
teriössä.

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilös-
tön välillä noudatetaan ministeriön yhteistoi-
mintasopimusta.

Ministeriön suunnittelu- ja laskentajärjes-
telmästä, maksuliikkeestä ja kirjanpidosta
sekä muusta laskentatoimesta sekä sisäisestä
valvonnasta määrätään ministeriön talous-
säännössä.

Ministeriön sisäisestä tarkastuksesta mää-
rätään ministeriön sisäisen tarkastuksen ohje-
säännössä.

2 luku

Tulosohjaus ja - johtaminen

2 §

Tulosohjaus ja -johtaminen

Ministeriön ja hallinnonalan virastojen vä-
lillä sovelletaan tulosohjausta ja ministeriössä
tulosjohtamista. Toiminnan tuloksellisuutta ja
tulosvastuuta painotetaan ministeriön johta-
misessa ja alaisten virastojen ohjauksessa.

Ministeri johtaa ministeriön toimintaa apu-
naan ministeriön johtoryhmä. Kansliapääl-
likkö vastaa koko ministeriön tulosjohtami-
sesta. Osastojen ja yksiköiden päälliköt vas-
taavat tulosjohtamisesta osastoissa ja yksi-
köissä.

Kansliapäällikkö johtaa ministeriön alais-
ten virastojen tulosohjausta. Osastot ja yksi-
köt huolehtivat ministeriön alaisten virastojen
tulosohjauksesta kukin toimialallaan. Hallin-
toyksikkö huolehtii tulosohjauksen järjestä-
misestä.

3 §

Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee:
1) hallinnonalan ja ministeriön yhteiskun-

tapoliittisesti tärkeimmät asiat,
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2) toiminta- ja taloussuunnitelman sekä ke-
hys- ja talousarvioehdotuksen,

3) tärkeät tulostavoitteet, niiden edellyttä-
mät voimavarat ja tulostavoitteiden seurantaa
koskevat asiat,

4) hallinnonalan ja ministeriön toimivuutta
ja kehittämistä koskevat asiat,

5) valmisteltavina olevat tärkeät lainsää-
däntö- ja kehittämishankkeet,

6) ministeriön viestinnällisiä linjauksia,
sekä

7) asiat, jotka ministeri, valtiosihteeri,
kansliapäällikkö, hallinnollinen ylijohtaja,
osaston tai yksikön päällikkö taikka henkilös-
tön edustaja esittää johtoryhmän käsiteltä-
väksi.

Johtoryhmään kuuluvat ministerit, valtio-
sihteerit, kansliapäällikkö, hallinnollinen yli-
johtaja, osastojen ja yksiköiden päälliköt tai
heidän ollessa estyneinä heidän sijaisensa
sekä henkilöstön edustaja. Ministereiden eri-
tyisavustajat osallistuvat kokouksiin. Suomen
ympäristökeskuksen pääjohtaja, Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja ja
Metsähallituksen luontopalvelujohtaja voi-
daan kutsua asiantuntijana osallistumaan nii-
hin kokouksiin, joissa käsitellään näitä viras-
toja koskevia merkittäviä asioita. Tarvittaessa
voidaan kokoukseen kutsua myös muita asi-
antuntijoita.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii mi-
nisteri.

Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran
kuukaudessa, jollei puheenjohtaja toisin mää-
rää.

3 luku

Ministeriön organisaatio

4 §

Osastot ja yksiköt

Ympäristöministeriössä ovat seuraavat
osastot ja yksiköt:

1) luontoympäristöosasto
2) rakennetun ympäristön osasto
3) ympäristönsuojeluosasto,
4) hallintoyksikkö,
5) kansainvälisten ja EU- asiain yksikkö

sekä

6) viestintäyksikkö.
Osastot ja yksiköt vastaavat ministeriön

strategioiden toteuttamisesta sekä toiminnan
tuloksellisuudesta ja sisäisestä valvonnasta.

5 §

Luontoympäristöosasto

Luontoympäristöosasto vastaa asioista,
jotka koskevat luonnonsuojelua, maiseman-
hoitoa, luonnon virkistyskäyttöä, pinta- ja
pohjavesien sekä merien suojelua, maa- ja
metsätalouden, maa- ja kiviaineksen oton
sekä muun maaseudun ja luonnonvarojen
käytön ekologista kestävyyttä ja ympäristön-
suojelua, ympäristövaikutusten arviointia
sekä alueellisen yhteistyön ympäristönsuoje-
luhankkeita. Osasto vastaa myös ympäristön
seurantaa ja tietojärjestelmiä koskevista asi-
oista toimialallaan sekä toimialan tutkimuk-
seen, kehittämiseen ja suunnitteluun liitty-
vistä asioista.

6 §

Rakennetun ympäristön osasto

Rakennetun ympäristön osasto vastaa
maankäytön, asumisen ja rakentamisen ohja-
uksesta ja kehittämisestä sekä erityisesti asi-
oista, jotka koskevat alue- ja yhdyskuntara-
kennetta, alueiden käytön suunnittelua, maa-
politiikkaa, yhdyskuntatekniikkaa, yhdyskun-
tien ja rakentamisen laatua, toimivuutta ja
taloudellisuutta, elinympäristön ja asumisen
laatua, rakennuskannan ylläpitoa, korjausra-
kentamista, kulttuuriympäristön hoitoa, ra-
kennussuojelua, rakennusvalvontaa, yhdys-
kuntien ja rakennusten terveellisyyttä ja tur-
vallisuutta, meluntorjuntaa, asuntojen tuotan-
non, korjauksen ja hankinnan tukemista, asu-
miskustannuksia, asuntorahoitusta. Osasto
vastaa myös ympäristön seurantaa ja tietojär-
jestelmiä koskevista asioista toimialallaan
sekä toimialan tutkimukseen, kehittämiseen
ja suunnitteluun liittyvistä asioista.

7 §

Ympäristönsuojeluosasto

Ympäristönsuojeluosasto vastaa asioista,
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jotka koskevat ilmansuojelua, ilmastonmuu-
tosta, kestävää kulutusta ja tuotantoa, jäteasi-
oita, kemikaalien sekä nano- ja biotekniikan
ympäristöhaittojen ehkäisemistä, maaperän
pilaantumista, ympäristövahinkojen torjuntaa
ja korvaamista, ympäristötaloutta ja ympäris-
töteknologiaa. Osasto vastaa myös ympäris-
tön seurantaa ja tietojärjestelmiä koskevista
asioista toimialallaan sekä toimialan tutki-
mukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun liit-
tyvistä asioista. Lisäksi osastolle kuuluu kes-
tävään kehitykseen liittyvien asioiden valmis-
telu ja yhteensovittaminen ministeriön toimi-
alalla yhteistyössä muiden osastojen ja yksi-
köiden kanssa.

8 §

Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö vastaa asioista, jotka kos-
kevat ministeriön ja sen alaisen hallinnon
toimintaedellytyksiä, hallinnon kehittämistä,
hallinnonalan työnantajatehtäviä, henkilöstö-
politiikkaa, osaamisen kehittämistä ja työhy-
vinvointia, toiminta- ja taloussuunnittelua,
valtion talousarviota, tulosohjauksen järjestä-
mistä, tilivirastotehtäviä, tietohallintoa, mi-
nisteriön hallintopalveluja, sekä niitä asioita,
jotka eivät kuulu ministeriön muille osastoille
tai yksiköille.

9 §

Kansainvälisten ja EU- asiain yksikkö

Kansainvälisten ja EU- asiain yksikkö vas-
taa asioista, jotka koskevat ministeriön mo-
nenkeskisen yhteistyön, ympäristöasioita
koskevien Euroopan Unionin ulkosuhteiden,
alueellisen yhteistyön, pohjoismaisen yhteis-
työn ja kahdenvälisen yhteistyön yhteensovit-
tamista. Lisäksi kansainvälisten ja EU- asiain
yksikkö hoitaa ympäristöministeriön toimi-
alalle kuuluvien kansainvälisten sopimusten
valmistelua ja voimaansaattamista sekä täy-
täntöönpanoa yhteistyössä osastojen ja yksi-
köiden kanssa.

Yksikkö vastaa myös Euroopan unionin
ympäristöpolitiikan ja yhteisön lainsäädän-
nön valmistelun yhteensovittamisesta yhteis-
työssä osastojen ja yksiköiden kanssa.

Ministeriön osastot ja yksiköt hoitavat
kansainvälistä yhteistyötä toimialallaan ja
toimivat aloitteellisesti yhteistyön kehittämi-
seksi.

10 §

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö vastaa ministeriön ulkoi-
sesta ja sisäisestä viestinnästä yhteistyössä
osastojen ja yksiköiden kanssa. Yksikkö vas-
taa myös tietopalveluista ja julkaisutoimin-
nasta.

11 §

Sisäisen tarkastuksen ryhmä

Sisäisen tarkastuksen ryhmä toimii kans-
liapäällikön alaisuudessa. Se vastaa ministe-
riön tiliviraston sisäisestä tarkastuksesta ja
edistää tiliviraston sisäistä valvontaa.

12 §

Hallinnolliset määräykset

Osaston ja yksikön hallinnollisissa määrä-
yksissä määrätään tarkemmin osaston tai yk-
sikön ryhmistä, toiminnan järjestämisestä,
johtoryhmästä, henkilöstön tehtävistä ja sijai-
suuksista. Osaston tai yksikön päällikkö an-
taa edellä mainitut hallinnolliset määräykset.
Kansliapäällikkö vahvistaa sisäisen tarkas-
tuksen ryhmän hallinnolliset määräykset.

4 luku

Virkamiesten tehtävät

13 §

Valtiosihteerin tehtävät

Valtiosihteeri hoitaa valtioneuvoston ohje-
säännön 44 §:n 2 momentissa mainittuja teh-
täviä. Ministeri voi antaa valtiosihteerin teh-
tävistä hallinnollisen määräyksen.

14 §

Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikkö hoitaa valtioneuvoston
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ohjesäännön 45 §:ssä mainittuja tehtäviä. Li-
säksi kansliapäällikkö johtaa ministeriön toi-
mintaa ja strategista suunnittelua, sovittaa yh-
teen ministeriön strategian toimeenpanoa,
vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta sekä
osallistuu ministerin apuna laajakantoisten tai
muutoin tärkeiden asioiden suunnitteluun, to-
teuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallin-
nonalan tulosohjausta ja ministeriön tulos-
johtamista.

15 §

Hallinnollisen ylijohtajan tehtävät

Hallinnollinen ylijohtaja vastaa ministeriön
lainsäädännön valmistelun, kehittämisen ja
toimeenpanon yhteen sovittamisesta yhteis-
työssä osastojen ja yksiköiden kanssa, avus-
taa ministeriön johtoa lainsäädäntötarpeen ar-
vioinnissa, säädöshankkeiden seurannassa ja
niiden vaikutusten arvioinnissa. Hallinnolli-
nen ylijohtaja vastaa yhdessä kansliapäälli-
kön kanssa hallinnon ja talouden kehittämi-
sestä ja tulosohjauksen yhteensovittamisesta.
Lisäksi hän huolehtii ministerin ja kanslia-
päällikön antamista muista laajakantoisista
tai tärkeistä tehtävistä.

16 §

Osaston tai yksikön päällikön tehtävät

Osaston tai yksikön päällikkö johtaa osas-
ton tai yksikön toimintaa, vastaa sille asetet-
tujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja
lainsäädännön valmistelun laadusta ja ohja-
uksesta sekä huolehtii osaston tai yksikön
toiminnan kehittämisestä. Lisäksi hän huo-
lehtii osaston tai yksikön henkilöstön kehittä-
misestä ja siitä, että osastolle tai yksikölle
kuuluvien tehtävien suorittamiselle on riittä-
vät edellytykset ja että tehtävät hoidetaan tu-
loksellisesti. Päällikkö seuraa ja arvioi kehi-
tystä osaston tai yksikön toimialalla sekä te-
kee uudistusehdotuksia.

Osastojen päällikköinä toimivat ylijohtajat.
Hallintoyksikön päällikkönä, hallintojohta-
jana; kansainvälisten ja EU-asiain yksikön
päällikkönä, kansainvälisten asiain johtajana;
ja viestintäyksikön päällikkönä, viestintäjoh-
tajana, toimivat ministerin määräämät virka-
miehet.

17 §

Ryhmän päällikön tehtävät

Ryhmän päällikkö johtaa ryhmän toimin-
taa ja vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden
saavuttamisesta. Ministeri määrää osaston tai
yksikön päällikön tai kansliapäällikön esityk-
sestä ryhmän päällikön enintään viiden vuo-
den määräajaksi tehtävään ilmoittautuneiden
henkilöiden joukosta. Osaston tai yksikön
päällikön on ennen esityksen tekemistä neu-
voteltava asiasta kansliapäällikön kanssa.

18 §

Kehityskeskustelut

Virkamies ja hänen esimiehensä käyvät
vuosittain kehityskeskustelut. Kehityskeskus-
teluissa arvioidaan edelliselle vuodelle sovit-
tujen tavoitteiden toteutumista ja virkamie-
hen suoriutumista tehtävissään, käsitellään
tehtävänkuva ja sovitaan kuluvan vuoden ta-
voitteista sekä virkamiehen koulutus- ja ke-
hittymistarpeista.

5 luku

Asioiden ratkaiseminen

19 §

Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettä-
vät asiat, jollei ratkaisuvaltaa tässä työjärjes-
tyksessä säädetä ministeriön virkamiehille.
Jos asia, jonka virkamies muutoin saisi rat-
kaista, on yhteiskunnallisesti tai taloudelli-
sesti merkittävä taikka siitä on hankittava
valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lau-
sunto, ratkaisee asian ministeri.

20 §

Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka kos-
kevat:

1) lausunnon antamista muulle viranomai-
selle, ellei asia kuulu ministerin ratkaista-
vaksi,
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2) useamman kuin yhden osaston tai yksi-
kön toimialaan kuuluvia hallintokanteluita,

3) useamman kuin yhden osaston tai yksi-
kön toimialaan kuuluvien ohjeiden antamista
jos asia on laajakantoinen tai periaatteellisesti
tärkeä,

4) valtion virkamieslain (750/1994) mukai-
sia ministeriössä tehtäviä virkasopimuksia,

5) ministeriön tulossopimusta,
6) harkinnanvaraisia virkaehtosopimus-

lainsäädäntöön, virkaehtosopimuksiin tai työ-
suhteen ehtoja koskeviin säännöksiin perus-
tuvia palkanlisiä tai lisäpalkkioita,

7) hallinnollisen ylijohtajan ja sisäisen tar-
kastuksen ryhmän päällikön vuosilomajär-
jestystä ja vuosilomia, sekä valtion yleisen
virka- ja työehtosopimuksen 36 §:n mukaisia
virkavapauksia,

8) sisäisen tarkastuksen ryhmän virka-
miesten jäljempänä 22 §:n 5 – 6 kohdassa
tarkoitettuja asioita.

9) sisäisen tarkastuksen ryhmän päällikön
työaikapankkimääräyksen ja ylityömääräyk-
sen antamista,

10) virkavapauden myöntämistä ministe-
riön alaisen viraston virkaan, jos virkavapau-
den myöntäminen kuuluu ympäristöministe-
riölle,

11) lahjoitusvarojen vastaanottamista sekä
sponsorointitulojen hankkimista ja vastaanot-
tamista,

12) tilivirastossa todetun väärinkäytöksen
ilmoittamista valtiontalouden tarkastusviras-
tolle ja rikosilmoituksen tekemistä sekä

13) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjes-
tystä.

21 §

Hallinnollisen ylijohtajan ratkaisuvalta

Hallinnollinen ylijohtaja ratkaisee asiat,
jotka koskevat:

1) lausunnon antamista 15 §:n mukaisissa
tehtävissä, jollei asia kuulu ministerin, kans-
liapäällikön, hallintoyksikön päällikön tai
ryhmän päällikön ratkaistaviin,

2) ohjeiden antamista 15 §:n mukaisissa
tehtävissä, jollei asia kuulu ministerin tai
kansliapäällikön ratkaistaviin, sekä

3) kansliapäällikön, osaston tai yksikön
päällikön vuosilomajärjestystä ja vuosilomia,

sekä valtion yleisen virka- ja työehtosopi-
muksen 36 §:n mukaisia virkavapauksia.

22 §

Osaston tai yksikön päällikön ratkaisuvalta

Osaston tai yksikön päällikkö ratkaisee
asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston tai yksikön
toimialaan kuuluvassa asiassa, jollei asia
kuulu kansliapäällikön tai hallinnollisen yli-
johtajan ratkaistaviin

2) osaston tai yksikön toimialaan kuuluvia
hallintokanteluita,

3) osaston tai yksikön toimialaan kuulu-
vien ohjeiden antamista, jos ne eivät ole laa-
jakantoisia tai periaatteellisesti merkittäviä
tai kuulu hallinnollisen ylijohtajan ratkaista-
viin asioihin,

4) osaston tai yksikön ryhmien päälliköi-
den vuosilomajärjestystä ja vuosilomia sekä
valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen
36 §:n mukaisia virkavapauksia,

5) osaston tai yksikön virkamiesten sivu-
toimilupia ja -ilmoituksia,

6) irtisanoutumista ja virkasuhteen päätty-
mistä koskevan todistuksen antamista osaston
tai yksikön virkamiehelle,

7) työaikapankkimääräyksen ja ylityömää-
räyksen antamista osaston tai yksikön henki-
löstölle,

8) osaston tai yksikön toimialaan kuulu-
vien komiteoiden ja toimikuntien valvontaa,

9) osaston tai yksikön toimialaan kuulu-
vien määrärahojen käyttösuunnitelman vah-
vistamista,

10) käyttösuunnitelmassa osoitettujen mää-
rärahojen käyttämistä yli 50 000 euron meno-
eriin ja käyttösuunnitelmaan kuulumattomien
määrärahojen käyttämistä osaston tai yksikön
toimialalla.

11) osaston tai yksikön toimialaan kuulu-
vien valtionavustusten myöntämistä.

23 §

Luontoympäristöosaston päällikön ratkaisu-
valta

Luontoympäristöosaston päällikkö ratkai-
see asiat, jotka koskevat:
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1) ympäristövaikutusten arviointimenette-
lystä annetun lain 6 §:n 2 momentissa, 6 a §:n
2 momentissa ja 21 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettujen päätösten antamista,

2) luonnonsuojelutarkoituksiin käytettävän
alueen ostamista valtiolle ja korvausten mak-
samista luonnonsuojelulain (1096/1996) 24,
25, 29 ja 47 §:n mukaisista päätöksistä tai
sopimuksista, ellei tämän työjärjestyksen 29
§:n 1 ja 2 kohdasta muuta johdu, sekä

3) luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentissa
tarkoitetun lausunnon antamista.

24 §

Rakennetun ympäristön osaston päällikön
ratkaisuvalta

Rakennetun ympäristön osaston päällikkö
ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
20 §:n 3 momentissa tarkoitetun poikkeuksen
myöntämistä kunnalle kaavoittajaa koske-
vasta velvoitteesta,

2) maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n 3
momentissa tarkoitettua maakuntakaavaa
koskevan rakentamisrajoituksen jatkamista,

3) maankäyttö- ja rakennuslain 70 §:n 3
momentissa tarkoitetun kansallisen kaupunki-
puiston hoito- ja käyttösuunnitelman hyväk-
symistä,

4) maankäyttö- ja rakennuslain 177 §:n 1
momentissa tarkoitettua suunnitteluvelvoi-
tetta koskevaa määräystä, sekä

5) Itämeri-ohjelmaan 2007–2013 kuulu-
vien hankkeiden rahoittamista.

25 §

Ympäristönsuojeluosaston päällikön ratkai-
suvalta

Ympäristönsuojeluosaston päällikkö rat-
kaisee asiat, jotka koskevat ympäristönsuoje-
lulain (86/2000) 17 §:ssä tarkoitettujen pää-
tösten antamista.

26 §

Hallintoyksikön päällikön ratkaisuvalta

Hallintoyksikön päällikkö ratkaisee asiat,
jotka koskevat:

1) virka- ja työehtosopimusten hyväksy-
mistä,

2) ministeriön yhteisiin toimintamenoihin
osoitettujen yhteisten määrärahojen käyttä-
mistä, lukuun ottamatta kansainväliseen yh-
teistyöhön osoitettuja määrärahoja, jollei
28 §:n 1 kohdasta muuta johdu,

3) lisätalousarviosta aiheutuvia sekä tilija-
ottelun viivallisia lisäjaotteluita, jotka kuulu-
vat ministeriön ratkaisuvaltaan,

4) luottokorttien käyttöä ministeriössä,
5) ministeriön palkkaluetteloiden hyväksy-

mistä,
6) poistosuunnitelman hyväksymistä sekä
7) toimenpiteitä taloudenhoidossa havaitun

väärinkäytöksen tai määräysten vastaisuuden
johdosta.

27 §

Kansainvälisten ja EU- asiain yksikön päälli-
kön ratkaisuvalta

Kansainvälisten ja EU- asiain yksikön
päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat mi-
nisteriön kansainväliseen yhteistyöhön osoi-
tettujen yhteisten määrärahojen käyttämistä.

28 §

Ryhmän päällikön ratkaisuvalta

Ryhmän päällikkö ratkaisee, jollei jäljem-
pänä toisin säädetä, ryhmään kuuluvat asiat,
jotka koskevat:

1) käyttösuunnitelmassa osoitettujen mää-
rärahojen käyttämistä enintään 50 000 euron
menoeriin asti lukuun ottamatta 22 §:n 11
kohdassa säädettyjä asioita,

2) lausunnon antamista asiassa, jolla ei ole
toiminnan kannalta periaatteellista merkitystä
sekä

3) ryhmän henkilöstön vuosilomajärjes-
tystä ja vuosilomia, valtion yleisen virka- ja
työehtosopimuksen 36 §:n mukaisia virkava-
pauksia sekä saldovapaiden hyväksymistä.

Kansliapäällikön alaisuudessa toimivan
ryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koske-
vat työaikapankkimääräyksen ja ylityömää-
räyksen antamista ryhmän henkilöstölle.
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29 §

Luontoympäristöosaston virkamiesten
ratkaisuvalta

Luonnon monimuotoisuus -ryhmän pääl-
likkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) luonnonsuojelutarkoituksiin käytettävän
alueen ostamista valtiolle, jos kauppahinta on
enintään 170 000 euroa,

2) luonnonsuojelulain 24, 25, 29 ja 47 §:n
mukaisista päätöksistä tai sopimuksista mak-
settavaa korvausta, jos korvaus on enintään
170 000 euroa,

3) luonnonsuojelualueiden hoitoa ja käyt-
töä koskevien suunnitelmien vahvistamista,

4) luonnonsuojelulain 48 §:n 2 momentissa
tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä,

5) poikkeusten myöntämistä luonnonsuoje-
lualueen rauhoitussäännöksistä ja määräyk-
sistä sekä

6) ympäristöministeriön hallinnassa olevan
kiinteistövarallisuuden hoitoa ja käyttöä kos-
kevia sopimuksia.

30 §

Rakennetun ympäristön osaston virkamiesten
ratkaisuvalta

Rakentaminen -ryhmän päällikkö ratkaisee
asiat, jotka koskevat:

1) rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY)
tarkoittamien testauslaboratorioiden, tarkas-
tuslaitosten ja sertifiointielinten hyväksy-
mistä,

2) lämmityskattiloiden hyötysuhdedirektii-
vin (92/42/ETY) tarkoittamien tarkastuslai-
tosten hyväksymistä sekä

3) rakennusalan tyyppihyväksyntäpäätös-
ten antamista.

31 §

Hallintoyksikön virkamiesten ratkaisuvalta

Henkilöstö- ja hallintopalvelut -ryhmän
päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vuosilomakorvauksia sekä lomarahaso-
pimuksen ja vuosiloman säästösopimuksen
vahvistamista,

2) asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja
arkistointia sekä päätöksiä asiakirjojen salas-
sapidosta sekä

3) sairausvakuutuslaista (364/1963) johtu-
via tehtäviä.

Talousryhmän päällikkö ratkaisee asiat,
jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia teh-
täviä,

2) myöhästyneinä esitettyjen matkalasku-
jen maksamista sekä

3) käyttöomaisuuden poistamista ja saata-
van tileistä poistoa.

Tietohallintoryhmän päällikkö ratkaisee
asiat, jotka koskevat ympäristöhallinnon yh-
teistä tietoturvallisuutta sekä tietoteknisiä
palveluita ja järjestelmiä, jolleivät ne ole laa-
jakantoisia ja periaatteellisia.

32 §

Virkamiehen sijaisen ratkaisuvalta

Jos tämän työjärjestyksen mukaista ratkai-
suvaltaa käyttävä virkamies on estynyt, hä-
nelle kuuluvaa ratkaisuvaltaa käyttää hänen
sijaisensa sen mukaan kuin sijaisuuksista
tässä asetuksessa säädetään tai osastojen ja
yksikköjen hallinnollisissa määräyksissä
määrätään.

6 luku

Nimitystoimivalta, virkavapaudet ja sijai-
suudet

33 §

Nimitystoimivalta

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään
perustuslaissa ja valtiosihteerin nimittämi-
sestä valtioneuvoston ohjesäännössä.

Ympäristöministeriöstä annetun valtioneu-
voston asetuksen mukaisesti valtioneuvosto
nimittää ylijohtajan, hallitusneuvoksen, ra-
kennusneuvoksen, kansainvälisten asiain
neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuun-
nitteluneuvoksen, aluehallintoneuvoksen,
asuntoneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen,
tarkastusneuvoksen, viestintäjohtajan, talous-
johtajan, kehittämisjohtajan, tietohallintojoh-
tajan, tutkimusjohtajan, neuvottelevan virka-
miehen ja hallitussihteerin. Ympäristöminis-
teriö nimittää tai ottaa muun henkilöstön.

Ympäristöministeriön nimitystoimivaltaan
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kuuluvista viroista ja tehtävistä ministeri ni-
mittää ja ottaa henkilöstön, jonka palkkaus on
vähintään ministeriön palkkausjärjestelmän
vaativuustasoa 12 vastaava. Ympäristöminis-
teriön kuuluvaan muuhun virkaan nimittää ja
tehtävään ottaa asianomaisen osaston tai yk-
sikön päällikkö.

Nimittämistä tai työsuhteeseen ottamista
koskevat päätökset ja määräykset esitellään
hallintoyksiköstä.

34 §

Nimittäminen määräaikaiseen virkasuhtee-
seen

Jos nimittävänä viranomaisena virkaan on
tasavallan presidentti tai valtioneuvosto, ni-
mittää yli vuoden kestävään määräaikaiseen
virkasuhteeseen valtioneuvosto ja enintään
vuoden kestävään virkasuhteeseen ministeri.
Muuhun määräaikaiseen virkasuhteeseen ni-
mittää se, joka nimittää vastaavaan virkaan
33 §:n mukaisesti.

35 §

Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden, johon ministeriön virka-
miehellä on oikeus lain, asetuksen tai valtion
virkaehtosopimuksen nojalla tai tällaista vir-
kavapautta vastaavan vapautuksen työsopi-
mussuhteiselle henkilöstölle myöntää ympä-
ristöministeriö. Edellä mainitut asiat valtion
yleisen virka- ja työehtosopimuksen 36 §:n
mukaisia virkavapauksia lukuun ottamatta
ratkaisee hallintoyksikön henkilöstö- ja hal-
lintopalvelut -ryhmän hallitussihteeri. Saira-
uspoissaoloista ja tilapäisistä hoitovapaista ei
tehdä päätöstä, jollei poissaolo vaikuta henki-
lön palkkaukseen.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun vir-
kavapauden tai vastaavan vapautuksen myön-
tää tasavallan presidentin tai valtioneuvoston
nimittämälle virkamiehelle yli 2 vuodeksi
valtioneuvosto ja enintään 2 vuodeksi minis-
teriö, jossa ratkaisuvalta kuuluu kansliapäälli-
kölle.

Ympäristöministeriön nimittämille tai otta-
mille virkamiehille ja työsopimussuhteiselle
henkilöstölle virkavapautta tai vapautuksen

työstä myöntää ympäristöministeriö. Ministe-
rin nimittämille virkamiehille virkavapauden
tai vapautuksen työstä myöntää kansliapääl-
likkö. Muiden virkamiesten ja muun työsopi-
mussuhteisen henkilöstön osalta virkavapau-
den tai vapautuksen työstä myöntää asian-
omaisen osaston tai yksikön päällikkö.

36 §

Alaisten virastojen virat

Ministeriön alaisen viraston virkaan ja
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää mi-
nisteri, jos asiasta päättäminen kuuluu minis-
teriölle.

37 §

Henkilöstön sijoittuminen

Kansliapäällikkö määrää ministeriön hen-
kilöstön sijoittumisesta osastoon, yksikköön,
alaisuudessaan toimivaan ryhmään tai suo-
raan alaisuuteensa.

7 luku

Virkamatkat

38 §

Ulkomaan virkamatkasuunnitelma

Kansainvälisten ja EU- asian yksikön pääl-
likkö vahvistaa kansainväliseen yhteistyöhön
varatuista määrärahoista maksettavia virka-
matkoja koskevan suunnitelman (ulkomaan
virkamatkasuunnitelma).

39 §

Virkamatkamääräykset

Ministeri antaa kotimaan ja ulkomaan vir-
kamatkamääräykset valtiosihteerille, kanslia-
päällikölle ja erityisavustajille.

Kansliapäällikkö antaa kotimaan ja ulko-
maan virkamatkamääräykset hallinnolliselle
ylijohtajalle.

Hallinnollinen ylijohtaja antaa kotimaan ja
ulkomaan virkamatkamääräykset osaston tai
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yksikön päällikölle sekä sisäisen tarkastuksen
ryhmän päällikölle, ellei jäljempänä 4 mo-
mentista muuta johdu.

Osaston, yksikön tai sisäisen tarkastuksen
ryhmän päällikkö antaa ulkomaan virkamat-
kasuunnitelmassa osoitettujen määrärahojen
puitteissa ulkomaan virkamatkoja koskevat
määräykset osaston, yksikön tai sisäisen tar-
kastuksen ryhmän virkamiehille.

Osaston tai yksikön päällikkö antaa ulko-
maan virkamatkasuunnitelmassa osoitettujen
määrärahojen puitteissa ulkomaan virkamat-
koja koskevat määräykset ministeriön ulko-
puolisille henkilöille, jos kyseessä on osaston
tai yksikön toimialaan kuuluva virkamatka,
sekä osaston tai yksikön käyttöön osoitetuista
muista määrärahoista maksettavia ulkomaan
virkamatkoja koskevat määräykset.

Ryhmän päällikkö antaa kotimaan virka-
matkamääräykset ryhmänsä virkamiehille
vahvistetun määrärahan käyttösuunnitelman
puitteissa. Osaston tai yksikön päällikkö an-
taa kotimaan virkamatkamääräykset ryhmien
päälliköille ja muille alaisuudessaan toimi-
ville virkamiehille.

Hallintoyksikön päällikkö antaa ulkomaan
virkamatkamääräykset ministeriön alaisen vi-
raston päällikölle.

Kansliapäällikkö antaa ulkopuolisen tahon
rahoittaman virkamatkan, lukuun ottamatta
hallitusten välisen kansainvälisen yhteistyön
virkamatkoja, matkamääräyksen osastojen,
yksiköiden tai sisäisen tarkastuksen päälli-
köille. Muulle henkilöstölle vastaavan matka-
määräyksen antaa osaston tai yksikön pääl-
likkö.

8 luku

Asioiden valmistelu

40 §

Toimikunnat ja työryhmät

Työryhmän asettamisesta ja kokoonpa-
nosta päättää toimialallaan osaston tai yksi-
kön päällikkö. Jos työryhmän valmisteluteh-
tävä on laaja-alainen, työryhmästä päättää
kansliapäällikkö. Jos toimikunnan tai työryh-
män asettaminen vaatii valtioneuvoston raha-
asiainvaliokunnan käsittelyn, päättää asetta-

misesta ministeri. Toimikunnan ja työryhmän
jäseniksi ja asiantuntijoiksi voidaan kutsua
henkilöitä myös ministeriön ulkopuolelta.

41 §

Virkamiehen tehtävät asioiden valmistelussa

Asioiden valmistelussa virkamiesten on
keskenään pidettävä tarpeellista yhteyttä neu-
votteluin, toimistaan tiedottamalla ja muilla
sopivilla tavoilla.

Virkamies on työnjaosta riippumatta vel-
vollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka mi-
nisteri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö, osas-
ton tai yksikön päällikkö hänelle määrää. En-
nen tehtäväksiantoa on asiasta mahdollisuuk-
sien mukaan keskusteltava asianomaisen vir-
kamiehen ja hänen esimiehensä kanssa.

42 §

Asioista tiedottaminen

Ministerille, valtiosihteerille ja kanslia-
päällikölle on tiedotettava tärkeimmistä mi-
nisteriön toimialan ajankohtaisista ja vireillä
olevista asioista. Samoin on ilmoitettava
myös tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä
ajoin. Valtiosihteerin ja kansliapäällikön on
informoitava ministeriön johtoa toimival-
taansa kuuluvien asioiden edistymisestä.

43 §

Esittely

Ennen kuin asia esitellään ministerin tai
kansliapäällikön ratkaistavaksi tai asiaa kos-
keva esittelylista jaetaan, esittelijän on toimi-
tettava asiakirjat ja päätösehdotus osaston tai
yksikön päällikön nähtäväksi tai jos niin on
sovittu, selostettava asia heille. Jos asia esi-
tellään ministerille ja asialla on periaatteel-
lista merkitystä, myös kansliapäällikköä on
vastaavasti informoitava. Jos he eivät yhdy
esitykseen, heidän tulee merkitä asiakirjoihin
kantansa asiassa.

Valtioneuvoston yleisistunnon tai raha-asi-
ainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin
kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin mi-
nisteri on antanut luvan esittelyyn ja hyväk-
synyt esittelylistan. Samoin on meneteltävä
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jaettaessa ympäristöministeriön kannanottoja
sisältäviä muistioita ministerivaliokuntien kä-
sittelyä varten.

Jos kansliapäällikkö, hallinnollinen ylijoh-
taja, osaston tai yksikön päällikkö ottaa esi-
teltäväkseen asian, jota hänen alaisensa vir-
kamies valmistelee, on tästä etukäteen neuvo-
teltava virkamiehen kanssa.

44 §

Ministeriön esittelijät

Esittelijöinä ministeriössä toimivat ylem-
män korkeakoulututkinnon suorittaneet vir-
kamiehet ja ne virkamiehet, jotka ministeriö
on nimittämispäätöksen yhteydessä tai erik-
seen määrännyt ministeriön esittelijäksi.

Valtioneuvoston yleisistunnon esittelijöistä
säädetään valtioneuvostosta annetun lain
(175/2003) 21 §:ssä.

9 luku

Erinäiset tehtävät ja sijaisuudet

45 §

Virastojen johtokuntaan kuuluvat virkamiehet

Valtion viraston, laitoksen tai valtion lii-
kelaitoksen tai osakeyhtiön johtokuntaan,
hallitukseen tai vastaavaan kuuluva ympäris-
töministeriön virkamies ei osallistu tätä kos-
kevan asian käsittelyyn eikä sitä koskevaan
päätöksentekoon ministeriössä.

46 §

Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin
avustajana ja suorittaa ministerin hänelle
määräämiä tehtäviä toimimatta ministeriössä
esittelijänä.

Erityisavustajalle on pyynnöstä annettava
ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suo-
rittamiseksi. Erityisavustajan tulee vastaa-
vasti antaa virkamiehille heidän tehtäviensä
hoitamisessa tarvitsemia tietoja.

Erityisavustajalla on oikeus osallistua mi-

nisteriön, osastojen ja yksiköiden johtoryh-
mien sekä suunnittelu- ja valmisteluelinten
kokouksiin.

47 §

Valmiuspäällikkö, turvallisuuspäällikkö ja
erityistilanteet

Ministeriön valmiuspäällikkönä toimii hal-
linnollinen ylijohtaja ja turvallisuuspäällik-
könä kansliapäällikön määräämä virkamies.

Ministeriössä on poikkeuksellisten erityis-
tilanteiden varalta erityistilannepäivystys, jo-
hon osallistuvat kansliapäällikön määräämät
henkilöt. Päivystyksen tarkoituksena on var-
mistaa erityistilanteissa ministeriön toiminta-
valmiudet myös virka-ajan ulkopuolella.

Kukin osasto, yksikkö ja ryhmä vastaa
virka-aikana omaan toimialaansa kuuluviin
erityistilanteisiin liittyvistä asioista. Virka-
ajan ulkopuolella erityistilanteiden vastuu-
henkilö, joka on päivystysvuorossa, voi neu-
voteltuaan asianomaisten osastojen tai yksi-
köiden päälliköiden kanssa esittää ministe-
riön kannan kyseiseen erityistilanteeseen liit-
tyvässä ministeriön toimivaltaan kuuluvassa
asiassa.

48 §

Sijaisuudet

Kansliapäällikön sijainen on hallinnollinen
ylijohtaja. Jos hän on estynyt, sijaisena toimi-
vat ministerin määräämät osastojen ja yksi-
köiden päälliköt.

Hallinnollisen ylijohtajan sijaisena on hal-
lintojohtaja.

Osastojen ja yksiköiden päälliköt määrää-
vät sijaisensa neuvoteltuaan asiasta kanslia-
päällikön kanssa.

10 luku

Erinäiset säännökset

49 §

Vuosilomat

Ministeriön henkilöstön vuosilomajärjestys
ja vuosilomat vahvistetaan sähköisesti vuosit-
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tain hyvissä ajoin ennen toukokuun 1 päivää.
Ne vuosiloman osat, jotka pidetään seuraa-

van vuoden tammi- syyskuussa, vahvistetaan
sähköisesti ennen joulukuun 15 päivää ja kai-
kissa tapauksissa hyvissä ajoin ennen loman
alkua.

Osastot ja yksiköt huolehtivat oman henki-
löstönsä lomien seurannasta.

50 §

Työsuhteinen henkilöstö

Mitä tässä työjärjestyksessä on sanottu vir-

kamiehestä, koskee soveltuvin osin myös
työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

51 §

Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2010.

Tällä työjärjestyksellä kumotaan 24 päi-
vänä kesäkuuta 2009 annettu työjärjestys
(542/2009).

Ennen työjärjestyksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Hallitusneuvos Riitta Rainio
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Verohallinnon päätös

N:o 1832

verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

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 kuulu-
vat 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 yh-
teisö kuuluu kirjanpitolain (1336/1997) 1 lu-
vun 5 §:ssä säädetyllä tavalla muodostuvaan
saman lain 1 luvun 6 §:n 1 momentissa tar-
koitettuun konserniin, Konserniverokeskuk-
sen toimivaltaan kuuluu myös konserniin
kuuluvien muiden yhteisöjen verotus lukuun
ottamatta 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 kuulu-
van 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;

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 kaupankäynnin kohteeksi,
yhteisö, yhtiö tai yritysjärjestely on rekiste-
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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), tuloverolaissa, 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 päättymi-
nen

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

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 §

Itä-Suomen veroviraston toimivalta

Itä-Suomen veroviraston Savo-Karjalan
yritysverotoimisto myöntää eräiden yleis-
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hyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista
annetussa laissa (680/1976) tarkoitetun ve-
ronhuojennuksen. Mainitun lain mukaisia
tehtäviä hoitaessaan Itä-Suomen verovirasto
on kielilain (423/2003) mukaisesti kaksikieli-
nen viranomainen.

Savo-Karjalan yritysverotoimiston ja Itä-
Suomen veroviraston oikaisulautakunnan toi-
mivaltaan kuuluvat seuraavien Suomessa
yleisesti verovelvollisten suomenkielisten, ei
kuitenkaan Ahvenanmaan maakunnassa koti-
paikan omaavien, yhdistysten ja säätiöiden
muussa laissa kuin perintö- ja lahjaverolaissa
tai asetuksessa säädetyt tai muussa päätök-
sessä tai määräyksessä verovirastolle määrä-
tyt verotuksen toimittamisen ja verovalvon-
nan tehtävät:

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)
Itä-Suomen veroviraston Kymenlaakson ja

Pohjois-Karjalan verotoimistojen toimival-
taan kuuluu sellaisten muiden kuin ruotsin-
kielisten luonnollisten henkilöiden sekä koti-
maisten kuolinpesien verovuoden 2009 sään-
nönmukaisen tuloverotuksen toimittaminen,
joiden kotikunta on Helsingin kaupungissa
tai joiden verotus on verotusmenettelystä an-
netun lain 6 §:n 3 momentin nojalla toimitet-
tava puolison kotikunnan (Helsinki) perus-
teella Uudenmaan veroviraston Pääkaupunki-
seudun verotoimistossa ja jotka kuuluvat val-
misteluryhmään 10.

Kymenlaakson verotoimiston toimivaltaan
kuuluvat edellä 3 momentissa tarkoitetun toi-
mivallan siirron osalta henkilönumeroväliin
316000,0 – 423999,9 ja Pohjois-Karjalan ve-
rotoimiston toimivaltaan henkilönumerovä-
liin 489000,0 – 648999,9 kuuluvat verovel-

volliset. Henkilönumero ja valmisteluryhmä
on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Itä-Suomen veroviraston Kymenlaakson
verotoimiston toimivaltaan kuuluu lisäksi sel-
laisten henkilönumeroväliin kuuluvien
650000,0 – 999999,9 muiden kuin ruotsin-
kielisten luonnollisten henkilöiden sekä koti-
maisten kuolinpesien verovuoden 2009 sään-
nönmukaisen tuloverotuksen toimittaminen,
joiden kotikunta on Vantaan kaupungissa tai
joiden verotus on verotusmenettelystä anne-
tun lain 6 §:n 3 momentin nojalla toimitettava
puolison kotikunnan (Vantaa) perusteella Uu-
denmaan veroviraston Pääkaupunkiseudun
verotoimistossa ja jotka kuuluvat valmistelu-
ryhmään 10. Henkilönumero ja valmistelu-
ryhmä on merkitty esitäytettyyn veroilmoi-
tukseen.

Edellä 3 – 5 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 2009 tuloon ja tähän liittyvät tehtä-
vät.

Edellä 3 – 5 momentissa tarkoitetulla toi-
mivallan siirrolla ei ole vaikutusta toimival-
taisen verotuksen oikaisulautakunnan mää-
räytymiseen.

7 §

Itä-Suomen veroviraston toimivallan
alkaminen

Jos yhdistys tai säätiö muuttuu 6 §:n 2
momentissa tarkoitetuksi, Itä-Suomen verovi-
raston 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 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettujen tehtävien osalta sen vero-
vuoden alusta lukien, jonka päättyessä yhdis-
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tys tai säätiö on 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettuna yhdistyksenä tai säätiönä Vero-
hallinnon asiakasrekisterissä.

Itä-Suomen veroviraston toimivalta alkaa
muissa kuin 1 momentissa mainituissa laeissa
verovirastolle säädettyjen tai niiden nojalla
säädettyjen tai määrättyjen 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettujen tehtävien osalta sen vuo-
den alusta lukien, joka ensinnä seuraa sitä
vuotta, kun yhdistys tai säätiö on 6 §:n 2
momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai
säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Itä-Suomen veroviraston toimivalta 6 §:n
3 – 6 momentissa tarkoitetun verotuspäätök-
sen tekemiseen alkaa 1 päivänä tammikuuta
2010.

8 §

Itä-Suomen veroviraston toimivallan
päättyminen

Jos edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu
yhdistys tai säätiö muuttuu muuksi kuin sään-
nöksessä tarkoitetuksi, Itä-Suomen veroviras-
ton 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.

Itä-Suomen veroviraston toimivalta päät-
tyy muiden 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 muuna
kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna yhdis-
tyksenä tai säätiönä Verohallinnon asiakasre-
kisterissä.

Itä-Suomen veroviraston toimivalta 6 §:n
3 – 6 momentissa tarkoitetun verotuspäätök-
sen tekemiseen päättyy 31 päivänä lokakuuta
2010.

9 §

Itä-Suomen veroviraston toimivaltaa
koskevat poikkeusmääräykset

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

1) jos toimivaltaiseksi verovirastoksi on
säädetty tai määrätty Konserniverokeskus,
Itä-Suomen verovirasto ei ole toimivaltainen;

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 §

Länsi-Suomen veroviraston toimivalta

Länsi-Suomen veroviraston Lounais-Suo-
men yritysverotoimiston ja veroviraston oi-
kaisulautakunnan toimivaltaan kuuluvat seu-
raavien Suomessa yleisesti verovelvollisten
ruotsinkielisten, ei kuitenkaan Ahvenanmaan
maakunnassa kotipaikan omaavien, yhdistys-
ten ja säätiöiden muussa laissa kuin perintö-
ja lahjaverolaissa tai asetuksessa säädetyt tai
muussa päätöksessä tai määräyksessä verovi-
rastolle määrätyt verotuksen toimittamisen ja
verovalvonnan tehtävät:

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);
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5) muut yhdistykset (oikeudellinen muoto
29);

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

7) muut säätiöt (oikeudellinen muoto 39)
Länsi-Suomen veroviraston Varsinais-Suo-

men verotoimiston toimivaltaan kuuluu sel-
laisten henkilönumeroväliin kuuluvien 0,1 –
315999,9 luonnollisten henkilöiden sekä ko-
timaisten kuolinpesien verovuoden 2009
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 2009 tuloon ja tähän liittyvät tehtä-
vät.

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

11 §

Länsi-Suomen veroviraston toimivallan
alkaminen

Jos yhdistys tai säätiö muuttuu 10 §:n 1
momentissa tarkoitetuksi, Länsi-Suomen 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 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta

sen verovuoden alusta lukien, jonka päätty-
essä yhdistys tai säätiö on 10 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai säätiönä
Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Länsi-Suomen veroviraston toimivalta al-
kaa 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.

Länsi-Suomen veroviraston toimivalta
10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun verotus-
päätöksen tekemiseen alkaa 1 päivänä tammi-
kuuta 2010.

12 §

Länsi-Suomen veroviraston toimivallan
päättyminen

Jos edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu
yhdistys tai säätiö muuttuu muuksi kuin sään-
nöksessä tarkoitetuksi, Länsi-Suomen 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 10 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettujen tehtävien osalta sen vero-
vuoden alusta lukien, jonka päättyessä yhdis-
tys tai säätiö on muuna kuin 10 §:n 1
momentissa tarkoitettuna yhdistyksenä tai
säätiönä Verohallinnon asiakasrekisterissä.

Länsi-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.

Länsi-Suomen veroviraston toimivalta
10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun verotus-
päätöksen tekemiseen päättyy 31 päivänä lo-
kakuuta 2010.
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13 §

Länsi-Suomen veroviraston toimivaltaa
koskevat poikkeusmääräykset

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

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

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 vertailu-
tietotarkastuksen sekä korkotulojen lähdeve-
rosta annetun lain 11 §:ssä, arpajaisverolain
22 §:ssä ja varainsiirtoverolain 32 §:ssä sää-
detyn verovalvonnan, silloin kun kysymys on
verotarkastuksesta, osalta toimivaltainen on
se verovirasto, jolle tehtävät on erikseen sää-
detty tai määrätty.

14 §

Pohjois-Suomen verovirastojen toimivalta

Pohjois-Suomen veroviraston Meri-Lapin
ja Kainuun verotoimistojen toimivaltaan kuu-
luu sellaisten muiden kuin ruotsinkielisten
luonnollisten henkilöiden sekä kotimaisten
kuolinpesien verovuoden 2009 säännönmu-
kaisen tuloverotuksen toimittaminen, joiden
kotikunta on Vantaan kaupungissa tai joiden
verotus on verotusmenettelystä annetun lain
6 §:n 3 momentin nojalla toimitettava puoli-
son kotikunnan (Vantaa) perusteella Uuden-
maan veroviraston Pääkaupunkiseudun vero-
toimistossa ja jotka kuuluvat valmisteluryh-
mään 10.

Meri-Lapin verotoimiston toimivaltaan
kuuluvat edellä 1 momentissa tarkoitetun toi-
mivallan siirron osalta henkilönumeroväliin
0,0 – 285999,9 ja Kainuun verotoimiston toi-
mivaltaan henkilönumeroväliin 286000,0 –
649999,9 kuuluvat verovelvolliset. Henkilö-
numero ja valmisteluryhmä on merkitty esi-
täytettyyn veroilmoitukseen.

Pohjois-Suomen veroviraston Pohjois-La-
pin verotoimiston toimivaltaan kuuluu lisäksi
sellaisten henkilönumeroväliin kuuluvien
424000,0 – 488999,9 muiden kuin ruotsin-
kielisten luonnollisten henkilöiden sekä koti-
maisten kuolinpesien verovuoden 2009 sään-
nönmukaisen tuloverotuksen toimittaminen,
joiden kotikunta on Helsingin kaupungissa
tai joiden verotus on verotusmenettelystä an-
netun lain 6 §:n 3 momentin nojalla toimitet-
tava puolison kotikunnan (Helsinki) perus-
teella Uudenmaan veroviraston Pääkaupunki-
seudun verotoimistossa ja jotka kuuluvat val-
misteluryhmään 10. Henkilönumero ja val-
misteluryhmä on merkitty esitäytettyyn ve-
roilmoitukseen.

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 2009 tuloon ja tähän liittyvät tehtä-
vät.

Pohjois-Suomen veroviraston toimivalta
edellä 1 – 4 momentissa tarkoitetun verotus-
päätöksen tekemiseen alkaa 1 päivänä tammi-
kuuta 2010 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta
2010.

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-
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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 2010.

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 Itä-Suomen vero-
virasto ei tämän päätöksen voimaantulohet-

kellä ole toimivaltainen, Itä-Suomen verovi-
raston 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 2010 tai sen jäl-
keen. Itä-Suomen veroviraston toimivalta al-
kaa muiden tehtävien kuin edellä mainituissa
laeissa verovirastolle säädettyjen tai niiden
nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien
osalta 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen.

Edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
sellaisten yhdistysten ja säätiöiden verotuk-
sessa, joiden verotuksessa Länsi-Suomen ve-
rovirasto ei tämän päätöksen voimaantulohet-
kellä ole toimivaltainen, Länsi-Suomen 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 2010 tai sen jäl-
keen. Länsi-Suomen veroviraston toimivalta
alkaa muiden tehtävien kuin edellä maini-
tuissa laeissa verovirastolle säädettyjen tai
niiden nojalla säädettyjen tai määrättyjen teh-
tävien osalta 1 päivästä tammikuuta 2010
alkaen.
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