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Valtioneuvoston asetus

N:o 1174

seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään:

1 §

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin
neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä
toimii seura- ja harrastuseläinten hyvinvoin-
nin neuvottelukunta, jonka tavoitteena on
edistää seura- ja harrastuseläinten hyvinvoin-
tia sekä toimijoiden välistä yhteistyötä.

2 §

Neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) seurata ja arvioida seura- ja harrastus-

eläinten hyvinvoinnin kehitystä ja tehdä eh-
dotuksia hyvinvoinnin pitkäjänteiseksi kehit-
tämiseksi sekä antaa lausuntoja merkittävistä

seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia kos-
kevista hankkeista ja esityksistä;

2) tukea ja edistää viranomaisten ja mui-
den toimijoiden välistä yhteistyötä seura- ja
harrastuseläinten hyvinvoinnin parantami-
seksi;

3) edistää seura- ja harrastuseläinten hy-
vinvoinnin merkitystä ja arvostusta yhteis-
kunnassa; sekä

4) suorittaa muut neuvottelukunnan toimi-
alaan kuuluvat maa- ja metsätalousministe-
riön määräämät tehtävät.

3 §

Neuvottelukunnan asettaminen ja
kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa seura- ja harrastus-
eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kol-
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meksi vuodeksi kerrallaan maa- ja metsäta-
lousministeriön esityksestä.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja sekä 12 muuta jäsentä ja hei-
dän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan tulee olla tunnetusti koke-
neita seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia
ja erilaisia seura- ja harrastuseläinten pito- ja
käyttömuotoja tuntevia henkilöitä. Muiden
jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa seura-
ja harrastuseläimiin ja niiden hyvinvointiin
sekä erilaisiin seura- ja harrastuseläimillä
harjoitettaviin toimintoihin liittyviä keskeisiä
tahoja. Neuvottelukunnan jäsenistä ja varajä-
senistä yhden tulee edustaa koiratoimintaa,
yhden kissatoimintaa, yhden hevostoimintaa,
yhden seura- ja harrastuseläinten hyvinvoin-
tia koskevaa tutkimusta, yhden seura- ja har-
rastuseläinten pitoon liittyvää etiikkaa, yhden
maa- ja metsätalousministeriötä, yhden Elin-
tarviketurvallisuusvirastoa, yhden käytännön
eläinsuojeluvalvontatyötä tekevää viran-
omaista, yhden vapaaehtoista eläinsuojelu-
työtä, yhden käytännön eläinlääkintätyötä,
yhden seura- ja harrastuseläinkauppiaita ja
yhden kuluttajia.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, vara-

puheenjohtaja taikka muu jäsen tai varajäsen
eroaa kesken toimikauden, maa- ja metsäta-
lousministeriö kutsuu hänen tilalleen uuden
jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §

Toiminnan järjestely

Neuvottelukunta voi kuulla työssään ulko-
puolisia asiantuntijoita.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää neu-
vottelukunnalle sihteerin.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, vara-
puheenjohtajalle, jäsenille, varajäsenille ja
sihteerille sekä asiantuntijoille suoritetaan
matkakustannusten korvausta valtion matkus-
tussäännön mukaan.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 1175

liikenneopettajaoppilaiden opetusharjoittelusta

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981
annetun tieliikennelain (267/1981) 66 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
367/2002:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään liikenneopet-
tajia kouluttavan laitoksen opiskelijan ope-
tusharjoittelusta autokoulussa. Liikenneopet-
tajia kouluttavalla laitoksella tarkoitetaan am-
matillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain
(631/1998) 4 §:n mukaisen luvan omaavaa
koulutuksen järjestäjää, joka antaa liikenne-
opettajan erikoisammattitutkintoon valmista-
vaa koulutusta.

2 §

Opetusharjoittelu

Liikenneopettajia kouluttavan laitoksen
opiskelija saa osana liikenneopettajan eri-
koisammattitutkintoon valmistavaa koulu-
tusta toimia opettajana opetusharjoittelukou-
luksi hyväksytyssä autokoulussa ilman lii-
kenneopettajalupaa. Opetusharjoitteluun voi
valvotun opetusharjoittelun lisäksi sisältyä
myös muuta opetuksen antamista.

3 §

Opetusharjoittelun aloittamisen edellytykset

Opetusharjoittelun aloittamisen edellytyk-
senä on, että opiskelija on suorittanut liiken-
neopettajan erikoisammattitutkinnon perus-
teiden autokoulussa toimimista koskevan
osan ja hänellä on opetusharjoittelulupa.

4 §

Opetusharjoittelulupa

Opetusharjoitteluluvan myöntää liikenne-
opettajia kouluttava laitos, jonka 1 §:ssä tar-
koitettuun järjestämislupaan sisältyy liiken-
neopettajakoulutusta koskeva erityistehtävä.
Luvan antamisen edellytyksenä on, että:

1) harjoittelija on täyttänyt 21 vuotta ja
suorittanut tämän asetuksen 3 §:ssä tarkoite-
tun tutkinnon osan;

2) harjoittelijalla on ajokorttiasetuksen
(845/1990) 45 §:n 1 momentin 2 kohdassa
säädetty ABC-luokan ajokortti tai hänellä on
B-luokan ajokortti ja hän täyttää ABC-luokan
ajokortin terveysvaatimukset;

3) harjoittelija täyttää ajokorttiasetuksen
45 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimuksen.

Harjoittelun edellytyksenä A1- ja A-luo-
kassa on, että harjoittelijalla on A-luokan ajo-
kortti, joka on ollut hänellä vähintään kolme
vuotta ja oikeuttaa moottoripyörien kuljetta-
miseen ilman tehorajoituksia. Harjoittelun
edellytyksenä muissa luokissa on, että har-
joittelijalla on kysymyksessä olevaa luokkaa
vastaava ajokortti, joka on ollut hänellä vä-
hintään kolme vuotta.

Luvasta on käytävä ilmi:
1) oppilaan nimi;
2) kouluttavan laitoksen nimi;
3) sen autokoulun nimi, jossa opetushar-

joittelu suoritetaan tai, jos opetusharjoittelu
suoritetaan useammassa autokoulussa, niiden
nimet;

4) opetusharjoittelua ohjaavien liikenne-
opettajien nimet;
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5) luokat, joiden harjoitteluun todistus oi-
keuttaa;

6) luvan voimassaoloaika.
Lupa annetaan kuudeksi kuukaudeksi ja

sen voimassaoloa saadaan jatkaa enintään
kuusi kuukautta kerrallaan, kuitenkin enin-
tään kahdeksi vuodeksi. Luvan voimassaolo
lakkaa kun tutkinto suoritetaan ja se on sil-
loin luovutettava luvan antajalle. Voimassa-
oloajan jatkamisen edellytyksenä on, että
opinnot etenevät asianmukaisesti niin, että
tutkinto on määräajassa suoritettavissa ja
muut luvan antamisen edellytykset täyttyvät.
Voimassaolon jatkamisesta tehdään merkintä
opetusharjoittelulupaan.

5 §

Opetusharjoittelukoulun hyväksymisen
edellytykset

Autokoulu voidaan hyväksyä opetushar-
joittelukouluksi, jos:

1) koulun keskimääräinen oppilasmäärä on
riittävän suuri, jotta opetusharjoittelija voi
käydä läpi kaikki opetussuunnitelman mukai-
set teoriatunnit ja ajo-opetuskerrat;

2) harjoittelukoulun sijaintipaikkakunnan
liikenneympäristö on oppimisen ja opettami-
sen kannalta riittävän monipuolinen ja vaa-
tiva;

3) koulun opetustoimintaa hoidetaan asian-
mukaisesti, opetuksen taso on opetusharjoit-
teluun soveltuva ja koulun toiminnassa ei ole
havaittu vakavaa puutetta tai laiminlyöntiä;

4) koulun liikenneopettajista vähintään yh-
dellä on työpaikkaohjaajan koulutus.

6 §

Opetusharjoittelukoulun hyväksyminen

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy
autokoulun hakemuksesta opetusharjoittelu-
kouluksi. Hakemukseen on liitettävä auto-
koulua valvovan tutkinnon vastaanottajan
lausunto.

Hyväksyminen on voimassa enintään auto-
koululuvan voimassaoloajan. Jos hyväksymi-
sedellytykset eivät enää täyty tai harjoittelua
koskevia säännöksiä ei noudateta, autokou-
lulle voidaan antaa varoitus tai asettaa määrä-

aika puutteen tai laiminlyönnin korjaami-
seksi. Hyväksyminen peruutetaan, jos puute
tai laiminlyönti on olennainen tai se jatkuu
toistuvasti varoituksesta huolimatta tai sitä ei
korjata asetetussa määräajassa.

Hyväksymispäätös voidaan rajata koske-
maan yhtä tai useampaa tutkinnon osaa tai
autokoululuvan haltijan toimipistettä, jos
5 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetut
vaatimukset eivät kaikilla toimipisteillä täyty.

7 §

Opetusharjoittelun toteuttaminen

Kouluttava laitos antaa harjoittelijalle har-
joittelukirjan ja valvoo harjoittelua. Harjoitte-
lijan on pidettävä kirjaa harjoittelusta ja anta-
mastaan muusta opetuksesta. Harjoittelukirja
on vaadittaessa esitettävä opetusharjoittelu-
koulua valvovalle tutkinnon vastaanottajalle.

Opetusharjoittelukoulua voi vaihtaa kes-
ken opetusharjoittelun ainoastaan kouluttavan
laitoksen luvalla. Vaihtamisesta on ilmoitet-
tava viipymättä autokoulua valvovalle tutkin-
non vastaanottajalle.

8 §

Opetusharjoittelun ohjaus

Opetusharjoittelun ohjaajana voi toimia
henkilö, joka on toiminut päätoimisesti lii-
kenneopettajana vähintään kolme vuotta ja
antanut tänä aikana sekä teoria- että ajo-ope-
tusta.

Jos ohjaajia on useampia kuin yksi, joku
heistä on nimettävä vastaavaksi ohjaajaksi.
Opetusharjoittelukouluksi hyväksytyn auto-
koulun on ennen harjoittelun alkamista toimi-
tettava harjoitteluohjelma autokoulua valvo-
valle tutkinnon vastaanottajalle. Ohjelmasta
on ilmettävä kunkin harjoittelijan viikoittai-
nen valvottu ajo-opetustuntimäärä.

9 §

Opetusharjoittelukoulun valvonta

Opetusharjoittelukoulun valvontaan sovel-
letaan autokoulun valvontaa koskevia sään-
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nöksiä. Tutkinnon vastaanottaja valvoo auto-
koulun toiminnan valvonnan yhteydessä har-
joittelijoiden antamaa kuljettajaopetusta.

10 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan liikenneopetta-
jakokelaiden opetusharjoittelua koskeva lii-

kenneministeriön päätös 1096/70/1994 siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Opiskelijat, jotka ovat ennen tämän asetuk-
sen voimaantuloa aloittaneet opiskelun lii-
kenneopettajakoulutuksessa liikenne- ja vies-
tintäministeriön säännösten mukaisen liiken-
neopettajantutkinnon suorittamiseksi, saavat
viedä koulutukseen sisältyvän opetusharjoit-
telun päätökseen vuoden 2011 loppuun men-
nessä 2 momentissa tarkoitetun päätöksen
mukaisesti.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos Eija Maunu
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1176

Pelastusopiston maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992)
8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n, Pelastusopistosta
annetun lain (607/2006) 36 §:n ja ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain
(1093/2007) 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat, valtion maksuperustelain 8 §
laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset
suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudel-
lisia suoritteita, joista Pelastusopisto perii
kiinteänä maksuna 87 euroa kurssipäivältä,
ovat:

1) sopimuspalokunnan päällikkökurssi ja
sivutoimisen teollisuuspalopäällikön perus-
kurssi; sekä

2) muut kurssit, jotka on suoritettava kel-
poisuuden saamiseksi johonkin pelastustoi-
men tehtävään.

Edellä 1 momentista poiketen vesipelastus-
kurssista peritään kiinteänä maksuna 92 eu-
roa kurssipäivältä.

Kurssimaksuun sisältyy opetus, majoitus,
kurssilla jaettava oppimateriaali ja lounas
kurssipäivänä.

2 §

Sovellettuina harjoituksina toteutettavat
kurssit

Pelastusopistosta annetun lain (607/2006)
36 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suoritteita,
joista Pelastusopisto perii asiakasmaksuna
keskimäärin 40 prosenttia kurssin kuluista,
ovat Pelastusopiston harjoitusalueella sovel-

lettuina harjoituksina toteutettavat kurssit,
joilla opetetaan pelastuslaitosten ja sopimus-
palokuntien miehistöltä vaadittavaa pelastus-
toiminnan ammattiteknistä osaamista.

3 §

Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettuja maksuttomia julkisoikeu-
dellisia suoritteita ovat siviilihenkilöstön
osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain
(1287/2004) 4 §:n 3 kohdassa tarkoitetut
kurssit.

4 §

Kelpoisuuskoe

Pelastusopisto perii ammattipätevyyden
tunnustamisesta annetun lain (1093/2007)
8 §:n mukaisen kelpoisuuskokeen järjestämi-
sestä 300 euron maksun. Kelpoisuuskokeen
hyväksytystä suorituksesta annettavasta to-
distuksesta peritään 20 euron maksu.

5 §

Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja muita maksullisia suorit-
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teita, jotka Pelastusopisto hinnoittelee liiketa-
loudellisin perustein, ovat:

1) muut kuin 1—3 §:ssä tarkoitetut kurssit
ja 4 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuskokeen jär-
jestäminen;

2) tilauksesta valmistettu koulutusaineisto;
3) konsultointi ja muu siihen verrattava

palvelu;
4) koulutus- ja majoitustilojen, harjoitus-

alueen ja -laitteiden sekä kaluston vuokraus;
sekä

5) muut erikseen sovitut palvelut.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta

tiedon esille hakemisesta sekä saman lain
34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden
ja tulosteiden antamisesta perittävistä mak-
suista päättää Pelastusopisto ottaen huo-
mioon, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2012
loppuun.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2010

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Neuvotteleva virkamies Henri Helo
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1177

työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun
laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun

laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (567/2007) liite 2:n 5 ja 8
kohta sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 414/2010, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä jou-
lukuuta 2010 ja sitä sovelletaan ensimmäisen
kerran eläkesäätiön vuodelta 2010 tehtävissä

vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2
kohtaa 8 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen
kerran eläkesäätiön vuodelta 2009 tehtävissä
vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

Matemaatikko Pirjo Moilanen

3852



 N:o 1177  
  

 

3853 

LIITE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA  

TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 
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LIITE 2 

VAKUUTUSTEKNISIIN PERUSTEISIIN LIITTYVÄT KERTOIMET 
 

 

5. Rahastoitua vanhuuseläkettä koskevat kertoimet 
 

1
2010i  = 0,0113 (kaava (4)) 

2
2010i  = 0,0077 (kaava (4)) 

3
2010i  = 0,0037 (kaava (4)) 

4
2010i  = 0 (kaava (4)) 

 

8. Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu 
Q

V  
 

2009k = -0,008761 (kaava (30)) 

2010k  = arvo annetaan myöhemmin (kaava (30)) 

 



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1178

työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista
yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja

terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperus-

teista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksen (1249/2007) liite 2:n 4 ja 7 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 415/2010,
seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä jou-
lukuuta 2010 ja sitä sovelletaan ensimmäisen
kerran eläkekassan vuodelta 2010 tehtävissä

vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2
kohtaa 7 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen
kerran eläkekassan vuodelta 2009 tehtävissä
vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

Matemaatikko Pirjo Moilanen
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LIITE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN 

ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 
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LIITE 2  

 

4. Rahastoitua vanhuuseläkettä koskevat kertoimet 

 

1
2010i  = 0,0113 (kaava (2)) 

2
2010i  = 0,0077 (kaava (2)) 

3
2010i  = 0,0037 (kaava (2)) 

4
2010i  = 0 (kaava (2)) 

 

 

7. Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu 
Q

V  

 

2009k  =  -0,008761 (kaava (21)) 

2010k  =  arvo annetaan myöhemmin (kaava (21)) 

 



Puolustusministeriön asetus

N:o 1179

puolustusvoimien maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992)
8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustusvoi-
mien suoritteista perittävistä maksuista.

2 §

Maksullinen julkisoikeudellinen suorite

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n
2 momentissa tarkoitettu maksullinen julkis-
oikeudellinen suorite, josta peritään omakus-
tannusarvoa vastaava kiinteä maksu, on alue-
valvontalain (755/2000) 14 §:ssä tarkoitet-
tuun ilmakuvaukseen annettu Pääesikunnan
lupa, josta peritään 76 euroa.

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia
suoritteita ovat:

1) palkatun henkilöstön ja asevelvollisten
käyttö;

2) alueiden, tilojen, maanpuolustuskalus-
ton, kalusteiden, laitteiden ja muun materiaa-
lin käyttö;

3) kuljetus tai muu työsuoritus ajoneu-
volla, ilma-aluksella tai aluksella;

4) irtaimen omaisuuden kunnossapito, kor-
jaus ja valmistus;

5) kemialliset ja fysikaaliset tutkimukset
sekä mittaukset ja testaukset;

6) valokopioiden ottaminen;
7) tiedon esiin hakeminen;
8) tuotetut ja kustannetut julkaisut, sähköi-

set tallenteet sekä painopalvelut;
9) kirjasto-, tieto- ja museopalvelut;
10) pesulapalvelut ja muut vaatetuskorjaa-

moiden suoritteet;
11) valokuva-alan suoritteet;
12) lentäjien tarkastukseen liittyvät suorit-

teet;
13) painekammion käyttöön liittyvät suo-

ritteet;
14) tietoliikennepalvelut;
15) ruokailupalvelut;
16) psykologiset soveltuvuustutkimukset;
17) muut tilaukseen tai toimeksiantoon pe-

rustuvat suoritteet.
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen

suoritteiden maksuja voidaan alentaa, jos ky-
seiseen tarkoitukseen on osoitettu valtion ta-
lousarviossa määräraha.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3
momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta
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jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä mak-
suista päättää Pääesikunta noudattaen, mitä
mainitussa pykälässä säädetään.

Kirjastojen omista kokoelmista annetut
paikallislainat ja aineistojen muu paikallinen
käyttö sekä kirjastojen omien kokoelmaluet-
teloiden ja avoimien julkaisuarkistojen haku-
käyttö on maksutonta. Kaukopalvelusta peri-
tään aineiston lähettämisestä aiheutuvien kus-
tannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta
muille tahoille suoritettujen maksujen mukai-
nen maksu.

4 §

Museoiden pääsymaksut

Sotamuseon ylläpitämissä museoissa peri-
tään pääsymaksu seuraavasti:

1) aikuisilta 5 euroa;
2) lapsilta, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 3

euroa;

3) perhelipusta 12 euroa.
Pääsymaksu Sotamuseon järjestämiin eri-

koisnäyttelyihin on kuitenkin 2,50—10 eu-
roa.

Sotamuseo voi muissa museoissa noudatet-
tavan käytännön mukaisesti jättää 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetun pääsymaksun perimättä
tai alentaa sitä taikka osallistua erilaisiin yh-
teislippujärjestelmiin muiden museoiden
kanssa.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2013
loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanoon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Talousjohtaja Timo Norbäck
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Puolustusministeriön asetus

N:o 1180

puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992)
8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustushal-
linnon rakennuslaitoksen suoritteista perittä-
vistä maksuista.

2 §

Maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n
1 momentissa tarkoitettuja liiketaloudellisin
perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) kiinteistöpalvelut;
2) siivouspalvelut;
3) energiapalvelut;
4) rakennuttamispalvelut;
5) tekniset palvelut;
6) valokopioiden ottaminen;
7) tiedon esiin hakeminen;
8) muut tilaukseen tai toimeksiantoon pe-

rustuvat suoritteet.

Jos 1 momentissa tarkoitettu suorite tuote-
taan suoraan tai välillisesti puolustushallin-
nolle, siitä peritään omakustannusarvoa vas-
taava maksu.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3
momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta
jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä mak-
suista päättää puolustushallinnon rakennus-
laitos noudattaen, mitä mainitussa pykälässä
säädetään.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2013
loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanoon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Talousjohtaja Timo Norbäck
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Puolustusministeriön asetus

N:o 1181

puolustusministeriön maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992)
8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustusmi-
nisteriön suoritteista perittävistä maksuista.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n
2 momentissa tarkoitetut maksulliset julkisoi-
keudelliset suoritteet ovat puolustustarvikkei-
den maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta
annetun lain (242/1990) 2 §:ssä tarkoitettu
puolustusministeriön myöntämä maastavien-
tilupa ja 2 a §:ssä tarkoitettu puolustusminis-
teriön myöntämä välityslupa, joista perittävä
omakustannusarvoa vastaava kiinteä maksu
on 130 euroa.

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-

tuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia
suoritteita ovat:

1) valokopioiden ottaminen;
2) tiedon esiin hakeminen;
3) muut tilaukseen tai toimeksiantoon pe-

rustuvat suoritteet.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3
momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta
jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä mak-
suista päättää puolustusministeriö noudat-
taen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2013
loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanoon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Talousjohtaja Timo Norbäck

3861

3 /161



Puolustusministeriön asetus

N:o 1182

puolustusministeriön työjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan puolustusministeriön työjärjestyksen (585/2003) 11 §, sellaisena kuin se on

asetuksessa 1790/2009, seuraavasti:

11 §

Hallintopoliittinen osasto

Hallintopoliittisessa osastossa on konser-
niohjausyksikkö, talousyksikkö, turvallisuus-
yksikkö ja tutkimusyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:
1) toiminnan, organisaation ja rakenteiden

kokonaiskehittämisen ohjausta;
2) keskipitkän aikavälin suunnittelun pe-

rusteiden tuottamista ja yhteensovittamista;
3) tuloksellisuuden ja talouden seurantaa,

arviointia ja raportointia;
4) tulosohjausta ja sen kehittämistä;
5) taloussuunnittelua, kehysehdotuksen

laatimista sekä talousarvion valmistelua ja
toimeenpanoa;

6) tutkimustoimintaa;
7) turvallisuutta;
8) kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoit-

teista annetussa laissa (588/2004) tarkoitetun
määrätyn turvallisuusviranomaisen tehtäviä.

Konserniohjausyksikkö toimii ministeriön
ylimmän johdon apuna prosessien sekä oh-
jaus- ja johtamistoimintojen yhteensovittami-
sessa sekä ylimmän johdon kokousten val-
mistelussa.

Edellä 2 momentin 7 ja 8 kohdassa sekä 3
momentissa tarkoitetut asiat ovat suoraan
kansliapäällikön alaisuudessa.

Osastoon kuuluu maanpuolustuksen tie-
teellisen neuvottelukunnan sihteeristö, joka
valmistelee neuvottelukunnalle kuuluvat
asiat. Neuvottelukunnan tehtävistä säädetään
maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelu-
kunnasta annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa (1018/2009).

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Kipinoinen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1183

Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä
verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeriö on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain
(1558/1995) 89 §:n 5 momentin (18.4.2008/238) ja tämän asetuksen 2 §:ssä mainittujen
sopimusmääräysten nojalla määrännyt:

1 §
Verohallinto ratkaisee 2 §:ssä tarkoite-

tuissa sopimuksissa mainittuna toimivaltai-
sena viranomaisena sopimuksissa tarkoitetut
asiat, jotka koskevat:

1) tietojenvaihtoa ja muuta virka-apua;
2) keskinäiseen sopimusmenettelyyn kuu-

luvia yksittäistapauksia;
3) päätöksiä oikeudesta verosopimuksen

mukaisiin etuuksiin yksittäistapauksissa; ja
4) verotusmenettelystä annetun lain

(1558/1995) 89 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tuja, 2 §:ssä mainitun sopimuksen soveltami-
seen liittyviä hakemuksia, jos vapautettavaksi
pyydetty määrä on enintään 50 000 euroa.

Valtiovarainministeriö ratkaisee kuitenkin
1 momentissa tarkoitetun asian, jos asia on
periaatteellisesti tärkeä.

2 §
Valtiovarainministeriön asetuksen perus-

teena olevat sopimusmääräykset:
1) Pohjoismaiden kanssa tehdyt sopimuk-

set:
Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuus-

veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi 23 päivänä syyskuuta 1996 teh-
dyn sopimuksen (SopS 26/1997 ja 34/1998) 3
artiklan 1 ja 3) kohta ja 10 artiklan 7 kappale,

Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasi-
oissa 7 päivänä joulukuuta 1989 tehdyn sopi-
muksen (SopS 37/1991) 3 artiklan 1 b 4)
kohta,

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja
Ruotsin välillä perintö- ja lahjaveroja koske-

van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
12 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuk-
sen (SopS 83/1992 ja 103/1993) 3 artiklan
1 e 2) kohta.

2) Muiden maiden kanssa tehdyt sopimuk-
set:

Suomen tasavallan ja Alankomaiden ku-
ningaskunnan välillä tulo- varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28
päivänä joulukuuta 1995 tehdyn sopimuksen
(SopS 84/1997 ja 31/1998) 3 artiklan 1 i 1)
kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Ameri-
kan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 21 päivänä syyskuuta 1989 teh-
dyn sopimuksen (SopS 2/1991) 3 artiklan 1 h
1) kohta,

Suomen tasavallan ja Arabiemiraattien lii-
ton välillä tuloveroja koskevan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertä-
misen estämiseksi 12 päivänä maaliskuuta
1996 tehdyn sopimuksen (SopS 90/1997 ja
32/1998) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Argentiinan tasaval-
lan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi 13 päivänä jou-
lukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS
85/1996) 3 artiklan 1 g 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Arme-
nian tasavallan hallituksen välillä tulo- ja va-
rallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen ve-
rotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
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estämiseksi 16 päivänä lokakuuta 2006 teh-
dyn sopimuksen (SopsS 120/2007) 3 artiklan
1 i 2) kohta,

Suomen hallituksen ja Australian hallituk-
sen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertä-
misen estämiseksi 20 päivänä marraskuuta
2006 tehdyn sopimuksen (SopS 91/2007) 3
artiklan 1 i) kohta,

Suomen tasavallan ja Azerbaidzhanin tasa-
vallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koske-
van kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
ja veron kiertämisen estämiseksi 29 päivänä
syyskuuta 2005 tehdyn sopimuksen (SopS
94/2006) 3 artiklan 1 h 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Bahaman yhteisön
välillä veroasioita koskevista tiedoista 10 päi-
vänä maaliskuuta 2010 tehdyn sopimuksen
(SopS 87/2010) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen ja Barbadosin välillä tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi 15 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn
sopimuksen (SopS 79/1992) 3 artiklan 1 h 1)
kohta,

Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningas-
kunnan välillä tulo- ja varallisuusveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18 päi-
vänä toukokuuta 1976 tehdyn sopimuksen
(SopS 66/1978) 3 artiklan 1 h ii) kohta,

Suomen tasavallan ja Bermudan välillä
16 päivänä huhtikuuta 2009 veroja koskevien
tietojen vaihtamisesta tehdyn sopimuksen
4 artiklan 1 f) kohta, luonnollisten henkilöi-
den kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 d) 2) kohta,
laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä lii-
kenteessä käyttävien yritysten kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopi-
muksen 1 artiklan 1 k) 1) kohta ja keskinäi-
sestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä kes-
kenään olevien yritysten tulon oikaisemisen
yhteydessä tehdyn sopimuksen 2 artiklan 1 g)
2) kohta (SopS /2009),

Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasa-
vallan välillä tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi 2 päivänä huhtikuuta
1996 tehdyn sopimuksen (SopS 92/1997 ja
33/1998) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Bulgarian kansanta-
savallan välillä tuloveroja koskevan kaksin-

kertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päi-
vänä huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen
(SopS 11/1986) 3 artiklan 1 d 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Caymansaarten vä-
lillä veroasioita koskevista tiedoista 1 päi-
vänä huhtikuuta 2009 tehdyn sopimuksen 4
artiklan 1 d) 2) kohta sekä 17 päivänä kesä-
kuuta 2009 luonnollisten henkilöiden kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn so-
pimuksen 3 artiklan 1 d) 2) kohta, laivoja tai
ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä
käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 1 artik-
lan 1 k) 1) kohta ja keskinäisestä sopimusme-
nettelystä etuyhteydessä keskenään olevien
yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä teh-
dyn sopimuksen 2 artiklan 1 g) 2) kohta
(SopS 34/2010),

Suomen tasavallan ja Etelä-Afrikan tasa-
vallan välillä tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi 26 päivänä toukokuuta
1995 tehdyn sopimuksen (SopS 78/1995 ja
4/1996) 3 artiklan 1 e 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Filippiinien Tasa-
vallan välillä tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi 13 päivänä lokakuuta
1978 tehdyn sopimuksen (SopS 60/1981)
3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Georgian
hallituksen välillä tuloveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja ve-
ron kiertämisen estämiseksi 11 päivänä loka-
kuuta 2007 tehdyn sopimuksen (SopS
76/2008) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Gibralta-
rin hallituksen välillä veroasioita koskevista
tiedoista 20 päivänä lokakuuta 2009 tehdyn
sopimuksen (SopS 49/2010) 4 artikla 1 d) 2)
kohta,

Suomen tasavallan ja Guernseyn alueen
välillä 28 päivänä lokakuuta 2008 tietojen
vaihtamisesta veroasioissa tehdyn sopimuk-
sen 3 artiklan 1 d) kohta, keskinäisestä sopi-
musmenettelystä etuyhteydessä keskenään
olevien yritysten tulon oikaisemisen yhtey-
dessä tehdyn sopimuksen 2 artiklan 1 c) 1)
kohta, laivoja tai ilma-aluksia kansainväli-
sessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksin-
kertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn so-
pimuksen 1 artiklan 1 h) 1) kohta sekä luon-
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nollisten henkilöiden kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi 3 artiklan 1 c) 2) kohta
(SopS 21/2009 ja 84/2009),

Suomen Tasavallan ja Helleenien Tasaval-
lan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 21
päivänä tammikuuta 1980 tehdyn sopimuk-
sen (SopS 58/1981) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Indonesian tasaval-
lan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertä-
misen estämiseksi 15 päivänä lokakuuta 1987
tehdyn sopimuksen (SopS 4/1989) 3 artiklan
1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Intian tasavallan vä-
lillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen ve-
rotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 15 päivänä tammikuuta 2010 teh-
dyn sopimuksen (SopS 58/2010) 3 artiklan 1
i) 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Irlannin
hallituksen välillä tulo- ja myyntivoittoveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 27
päivänä maaliskuuta 1992 tehdyn sopimuk-
sen (SopS 88/1993) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen
Kuningaskunnan hallituksen välillä tulon ja
omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä
veron kiertämisen estämiseksi 17 päivänä
heinäkuuta 1969 tehdyn sopimuksen (SopS
2/1970) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen tasavallan ja Israelin valtion vä-
lillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja ve-
ron kiertämisen estämiseksi 8 päivänä tammi-
kuuta 1997 tehdyn sopimuksen (SopS
90/1998) 3 artiklan 1 f 1) kohta,

Suomen ja Italian välillä tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen es-
tämiseksi 12 päivänä kesäkuuta 1981 tehdyn
sopimuksen (SopS 55/1983) 3 artiklan 1 i 1)
kohta,

Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 26 päivänä
heinäkuuta 2000 tehdyn sopimuksen (SopS
18/2001) 3 artiklan 1 f 2) kohta,

Suomen Tasavallan ja Japanin välillä tulo-
veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämi-
seksi 29 päivänä helmikuuta 1972 tehdyn
sopimuksen (SopS 43/1972) 3 artiklan 1 i)
kohta,

Suomen tasavallan ja Jerseyn välillä 28
päivänä lokakuuta 2008 tietojen vaihtami-
sesta veroasioissa tehdyn sopimuksen 3 artik-
lan 1 d) kohta, keskinäisestä sopimusmenet-
telystä etuyhteydessä keskenään olevien yri-
tysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehdyn
sopimuksen 2 artiklan 1 c) 1) kohta, laivoja
tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä
käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 1 ar-
tikla 1 j) 1) kohta sekä luonnollisten henkilöi-
den kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
3 artiklan 1 d) 2) kohta (SopS 78/2009),

Suomen tasavallan ja Jugoslavian sosialis-
tisen liittotasavallan välillä tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi 8 päivänä toukokuuta
1986 tehdyn sopimuksen (SopS 60/1987),
jota sovelletaan toisaalta Suomen sekä toi-
saalta [Serbian], Bosnia-Hertsegovinan, Kro-
atian ja Montenegron välisissä suhteissa, 3
artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Kanadan välillä tuloveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi ja veron kiertämisen estämiseksi 20 päi-
vänä heinäkuuta 2006 tehdyn sopimuksen
(SopS 2/2007) 3 artiklan 1 k 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Kazaks-
tanin tasavallan hallituksen välillä tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 24
päivänä maaliskuuta 2009 tehdyn sopimuk-
sen SopS 85/2010 3 artiklan 1 g) 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan
kansantasavallan hallituksen välillä tulove-
roja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämi-
seksi 25 päivänä toukokuuta 2010 tehdyn
sopimuksen (SopS 104/2010) 3 artiklan 1 g)
kohta,

Suomen tasavallan ja Kirgistanin tasaval-
lan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi 3 päivänä huhti-
kuuta 2003 tehdyn sopimuksen (SopS
14/2004) 3 artiklan 1 i 2) kohta,
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Suomen Tasavallan ja Korean Tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 8 päivänä helmikuuta 1979 teh-
dyn sopimuksen (SopS 75/1981) 3 artiklan 1
i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä
maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS
92/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä
huhtikuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS
94/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 1 päivänä maalis-
kuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS
18/1983) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Makedonian halli-
tuksen välillä tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä
tammikuuta 2001 tehdyn sopimuksen (SopS
23/2002) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Malesian hallituk-
sen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertä-
misen estämiseksi 28 päivänä maaliskuuta
1984 tehdyn sopimuksen (SopS 16/1986) 3
artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Mansaaren välillä 30
päivänä lokakuuta 2007 tietojen vaihtami-
sesta veroasioissa tehdyn sopimuksen 3 artik-
lan 1 d) kohta, keskinäisestä sopimusmenet-
telystä etuyhteydessä keskenään olevien yri-
tysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehdyn
sopimuksen 2 artiklan 1 d) 1) kohta, laivoja
tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä
käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 1 artik-
lan 1 j) 1) kohta sekä luonnollisten henkilöi-
den kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 d) 2) kohta
(SopS 74/2008),

Suomen tasavallan ja Maltan välillä tulo-
veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen

välttämiseksi 30 päivänä lokakuuta 2000 teh-
dyn sopimuksen (SopS 82/2001) 3 artiklan 1
h 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Maro-
kon Kuningaskunnan hallituksen välillä tulo-
ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 25 päivänä kesä-
kuuta 1973 tehdyn verosopimuksen (SopS
8/1980) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen tasavallan ja Meksikon yhdysval-
tojen välillä tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi 12 päivänä helmikuuta
1997 tehdyn sopimuksen (SopS 65/1998)
3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Moldo-
van tasavallan hallituksen välillä tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 16
päivänä huhtikuuta 2008 tehdyn sopimuksen
(SopS 92/2008) 3 artiklan 1 j 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Monacon
ruhtinaskunnan hallituksen välillä veroasioita
koskevista tiedoista 23 päivänä kesäkuuta
2010 tehdyn sopimuksen (SopS 114/2010) 4
artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Pakistanin islamilai-
sen tasavallan välillä tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä
joulukuuta 1994 tehdyn sopimuksen (SopS
15/1996) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Portugalin hallituk-
sen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertai-
sen verotuksen estämiseksi 27 päivänä huhti-
kuuta 1970 tehdyn sopimuksen (SopS
27/1971) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Puolan tasavallan vä-
lillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen ve-
rotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi 8 päivänä kesäkuuta 2009 tehdyn
sopimuksen (SopS 21/2010) 3 artiklan 1 j) 1)
kohta,

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Rans-
kan Tasavallan Hallituksen välillä tulon ja
omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 11
päivänä syyskuuta 1970 tehdyn sopimuksen
(SopS 8/1972) 3 artiklan 1 f) kohta,

Suomen tasavallan ja Romanian välillä tu-
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loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi 27 päivänä lokakuuta 1998
tehdyn sopimuksen (SopS 7/2000) 3 artiklan
1 h 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasa-
vallan välillä tulo- ja varallisuusveroja sekä
eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 5 päivänä heinä-
kuuta 1979 tehdyn sopimuksen (SopS
18/1982) 3 artiklan 1 f i) kohta,

Suomen ja Sambian välillä tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen es-
tämiseksi 3 päivänä marraskuuta 1978 tehdyn
sopimuksen (SopS 28/1985) 3 artiklan 1 i 1)
kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja San Ma-
rinon tasavallan hallituksen välillä veroasi-
oita koskevista tiedoista 12 päivänä tammi-
kuuta 2010 tehdyn sopimuksen (SopS
60/2010) 4 artiklan 1 d) 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Singaporen tasaval-
lan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertai-
sen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertä-
misen estämiseksi 7 päivänä kesäkuuta 2002
tehdyn sopimuksen (SopS 115/2002) 3 artik-
lan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Slova-
kian tasavallan hallituksen välillä tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 15
päivänä helmikuuta 1999 tehdyn sopimuksen
(SopS 28/2000) 3 artiklan 1 h 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Slovenian tasavallan
välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 19 päivänä syys-
kuuta 2003 tehdyn sopimuksen (SopS
70/2004) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sri Lan-
kan Demokraattisen Sosialistisen Tasavallan
hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18
päivänä toukokuuta 1982 tehdyn sopimuksen
(SopS 20/1984) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton
välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 16
päivänä joulukuuta 1991 tehdyn sopimuksen
(SopS 90/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Tansanian välillä tulo- ja varal-
lisuusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-

tuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen es-
tämiseksi 12 päivänä toukokuuta 1976 teh-
dyn sopimuksen (SopS 70/1978) 3 artiklan
1 i ii) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Thai-
maan kuningaskunnan hallituksen välillä tu-
loveroja koskevan kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi ja veron kiertämisen estä-
miseksi 25 päivänä huhtikuuta 1985 tehdyn
sopimuksen (SopS 28/1986) 3 artiklan 1 j 1)
kohta,

Suomen tasavallan ja Tsekin tasavallan vä-
lillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen ve-
rotuksen välttämiseksi sekä veron kiertämi-
sen estämiseksi 2 päivänä joulukuuta 1994
tehdyn sopimuksen (SopS 80/1995 ja 5/1996)
3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Turkin tasavallan vä-
lillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen ve-
rotuksen välttämiseksi 9 päivänä toukokuuta
1986 tehdyn sopimuksen (SopS 61/1988)
3 artiklan 1 k 2) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ukrai-
nan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusve-
roja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämi-
seksi 14 päivänä lokakuuta 1994 tehdyn sopi-
muksen (SopS 82/1995 ja 6/1996) 3 artiklan
1 i 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Unkarin
Kansantasavallan hallituksen välillä tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi 25 päivänä loka-
kuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS
51/1981) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Uuden Seelannin
hallituksen välillä tuloveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja ve-
ron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä maa-
liskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS
49/1984) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen Tasavallan ja Uzbekistanin tasa-
vallan välillä tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi 9 päivänä huhtikuuta
1998 tehdyn sopimuksen (SopS 10/1999) 3
artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-
Venäjän tasavallan hallituksen välillä tulove-
roja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen estämi-
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seksi 18 päivänä joulukuuta 2007 tehdyn so-
pimuksen (SopS 84/2008) 3 artiklan 1 i 2)
kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän
federaation hallituksen välillä tuloveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämi-
seksi 4 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn sopi-
muksen (SopS 110/2002) 3 artiklan 1 g 2)
kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Vietna-
min sosialistisen tasavallan hallituksen välillä
tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämiseksi ja veron kiertämisen estä-
miseksi 21 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn
sopimuksen (Sops 112/2002) 3 artiklan 1 i 2)
kohta,

Suomen tasavallan ja Viron tasavallan vä-
lillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kak-
sinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja ve-
ron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä maa-
liskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS
96/1993) 3 artiklan 1 h 1) kohta.

3) Yleissopimukset:
Kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta

etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tu-
lonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinä-
kuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen (SopS
61/1999) 3 artiklan 1 kohta,

veroasioissa annettavasta keskinäisestä
virka-avusta 25 päivänä tammikuuta 1988
tehdyn yleissopimuksen (SopS 21/1995) 3
artiklan 1 d) kohta.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2011.
Tällä asetuksella kumotaan Verohallinnon

määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena
ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kan-
sainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioi-
ta 22 päivänä joulukuuta 2009 annettu valtio-
varainministeriön asetus (1363/2009).

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Ylitarkastaja Harri Joiniemi
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