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Statsrådets förordning

Nr 1

om ändring av upphovsrättsförordningen

Given i Helsingfors den 3 januari 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,
ändras i upphovsrättsförordningen av den 21 april 1995 (574/1995) den svenska språkdräk-

ten i det inledande stycket i 1 §, den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 2 § 1 mom.,
2 § 1 mom. 2 punkten och den svenska språkdräkten i det inledande stycket i 2 § 2 mom., den
svenska språkdräkten i det inledande stycket i 3 § samt 4 §, sådana de lyder i förordning
1036/2005, som följer:

1 §
Följande arkiv får på de sätt som avses i

16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d § i
upphovsrättslagen (404/1961) framställa ex-
emplar av material som är skyddat enligt
nämnda lag och göra materialet tillgängligt
för allmänheten:
— — — — — — — — — — — — —

2 §
Följande bibliotek får på de sätt som avses

i 16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d § i
upphovsrättslagen framställa exemplar av
material som är skyddat enligt nämnda lag
och göra materialet tillgängligt för allmänhe-
ten:
— — — — — — — — — — — — —

2) biblioteken vid de universitet som avses
i universitetslagen (645/1997),
— — — — — — — — — — — — —

Följande bibliotek får på de sätt som avses
i 16 §, 16 a § 1 mom. och 16 d § i upphovs-

rättslagen framställa exemplar av material
som är skyddat enligt nämnda lag och göra
materialet tillgängligt för allmänheten:
— — — — — — — — — — — — —

3 §
Följande museer får på de sätt som avses i

16 §, 16 a § 2 mom. och 16 d § i upphovs-
rättslagen framställa exemplar av material
som är skyddat enligt nämnda lag och göra
materialet tillgängligt för allmänheten:
— — — — — — — — — — — — —

4 §
Följande inrättningar får på de sätt som

avses i 16 d § i upphovsrättslagen framställa
exemplar av material som är skyddat enligt
nämnda lag och göra materialet tillgängligt
för allmänheten:

1) bibliotek som avses i lagen om depone-
ring och förvaring av kulturmaterial
(1433/2007),
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2) Nationella audiovisuella arkivet, och
3) allmänna kommunala bibliotek som av-

ses i bibliotekslagen (904/1998).

Denna förordning träder i kraft den 14
januari 2008.

Helsingfors den 3 januari 2008

Undervisningsminister Sari Sarkomaa

Regeringsråd Jorma Waldén
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Arbetsministeriets förordning

Nr 2

om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner

Given i Helsingfors den 14 december 2007

I enlighet med arbetsministeriets beslut,
ändras arbetsministeriets förordning av den 31 december 2002 om pendlingsregioner

(1368/2002), ändrad genom arbetsministeriets förordning av den 19 december 2003
(1246/2003), ändrad genom arbetsministeriets förordning av den 20 december 2004
(1280/2004), ändrad genom arbetsministeriets förordning av den 28 december 2005
(1269/2005) och genom arbetsministeriets förordning av den 21 december 2006 (1400/2006) så
att på grund av kommunsammanslagningen Leivonmäki pendlingsregion avskaffas, samt att
ändringar i följande kommuners pendlingsregioner fullbordas:

— — — — — — — — — — — — —
Tavastlands arbetskrafts- och näringscen-
tral

Hartola: Hartola, Heinola, Joutsa, Luhanka,
Pertunmaa, Sysmä

Södra Savolax arbetskrafts- och närings-
central

Kangasniemi: Hankasalmi, Hirvensalmi,
Joutsa, Kangasniemi, Pieksämäki, S:t Michel,
Toivakka

Mellersta Finlands arbetskrafts- och när-
ingscentral

Joutsa: Hartola, Hirvensalmi, Joutsa, Jyväs-
kylä, Jyväskylä lk, Kangasniemi, Korpilahti,
Luhanka, Pertunmaa, Sysmä, Toivakka
Jyväskylä: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä,

Jyväskylä lk, Jämsä, Jämsänkoski, Korpi-
lahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivak-
ka, Uurainen, Äänekoski
Jyväskylä lk: Hankasalmi, Joutsa, Jyväs-
kylä, Jyväskylä lk, Jämsä, Jämsänkoski, Kor-
pilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi,
Toivakka, Uurainen, Äänekoski
Korpilahti: Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylä lk,
Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Laukaa, Lu-
hanka, Muurame, Petäjävesi, Uurainen
Luhanka: Hartola, Joutsa, Korpilahti, Lu-
hanka, Muurame, Sysmä, Toivakka
Toivakka: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä,
Jyväskylä lk, Kangasniemi, Korpilahti, Lau-
kaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivak-
ka, Uurainen

Norra Österbottens arbetskrafts- och när-
ingscentral

Uleåborg: Haukipudas, Ii, Karlö, Kempele,

3



Kiiminki, Limingo, Lumijoki, Muhos, Ou-
lunsalo, Rantsila, Siikajoki, Tyrnävä, Uleå-
borg, Yli-Ii, Ylikiiminki
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2008.

Helsingfors den 14 december 2007

Arbetsminister Tarja Cronberg

Regeringsråd Raili Hartikka
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Undervisningsministeriets förordning

Nr 3

om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Given i Helsingfors den 18 december 2007

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. i lagen
av den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998):

1 §
De yrkesexamina och specialyrkesexamina

som avses i 13 § 1 mom. i lagen om yrkesin-
riktad vuxenutbildning (631/1998) och som
kan avläggas som fristående examina uppräk-
nas i bilagan till denna förordning.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2008.
Genom denna förordning upphävs under-

visningsministeriets förordning av den 12 de-
cember 2006 om den examensstruktur som
avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbild-
ning (1170/2006).

Helsingfors den 18 december 2007

Undervisningsminister Sari Sarkomaa

Undervisningsråd Jorma Ahola
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Bilaga 
 
 
 
EXAMINA ENLIGT 13 § 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUT-
BILDNING 
 
 
DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 
 
FRITIDSVERKSAMHET OCH UNGDOMSARBETE 
Yrkesexamen Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom 
  
SPRÅKVETENSKAPER  
Yrkesexamen Yrkesexamen för kontakttolk 
 
ÖVRIG UTBILDNING INOM DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 
Yrkesexamen Yrkesexamen för kyrkvaktmästare 
 
KULTUR  
 
HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI 
Yrkesexamen Yrkesexamen för vapensmedsgesäll  
 Yrkesexamen för silversmed  
 Yrkesexamen för gravör  
 Yrkesexamen för keramikgesäll  
 Yrkesexamen för stenhuggargesäll  
 Yrkesexamen för förgyllare 
 Yrkesexamen för guldsmed 
 Yrkesexamen för hantverkare 
 Yrkesexamen för glasblåsargesäll  
 Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering  
 Yrkesexamen för målare 
 (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 
 Yrkesexamen för modellbyggargesäll 
 Yrkesexamen inom snickeribranschen 
 (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 
 Yrkesexamen för restaureringsgesäll  
 Yrkesexamen för instruktör i romkultur  
 Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll  
 Yrkesexamen för smedsgesäll  
 Yrkesexamen inom inredningsbranschen 
 (gemensam med övrig utbildning inom teknik 
 och kommunikation) 
 Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll  
 Yrkesexamen inom textilbranschen 
 (gemensam med textil- och beklädnadsteknik) 
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 Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen  
 (gemensam med textil- och beklädnadsteknik) 
 Yrkesexamen för båtbyggare 
 (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 
 Yrkesexamen för tapetserare 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare 
 Specialyrkesexamen för silversmedsmästare 
 Specialyrkesexamen för gravörmästare 
 Specialyrkesexamen för keramikmästare 
 Specialyrkesexamen för stenhuggarmästare 
 Specialyrkesexamen för förgyllare 
 Specialyrkesexamen för guldsmedsmästare 
 Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare 
 Specialyrkesexamen för målarmästare 
 (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 
 Specialyrkesexamen för modellbyggarmästare 
 Specialyrkesexamen inom snickeribranschen 
 (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 
 Specialyrkesexamen för restaureringsmästare 
 Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur 
 Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 
 Specialyrkesexamen för smedsmästare 
 Specialyrkesexamen inom inredningsbranschen 

 (gemensam med övrig utbildning inom teknik och kommunika-
tion) 

 Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare 
 Specialyrkesexamen inom textilbranschen  
 (gemensam med textil- och beklädnadsteknik) 
 Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen 
 (gemensam med textil- och beklädnadsteknik) 
 Specialyrkesexamen för båtmästare 
 (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 
 Specialyrkesexamen för tapetserarmästare 
 
MEDIEKULTUR OCH INFORMATIONSVETENSKAPER 
Yrkesexamen Yrkesexamen i audiovisuell kommunikation 
 Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst 
 Yrkesexamen för fotograf 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i audiovisuell kommunikation 
 Specialyrkesexamen för fotograf 
  
TEATER OCH DANS  
Yrkesexamen Yrkesexamen inom teaterbranschen 
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Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom teaterbranschen 
  
MUSIK  
Yrkesexamen Yrkesexamen för producent inom rytmmusik 
 
DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH  
ADMINISTRATIVA OMRÅDET  
 
FÖRETAGSEKONOMI OCH HANDEL 
Yrkesexamen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen  
 Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning  
 Yrkesexamen inom fastighetsförmedling  
 Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation 
 Yrkesexamen i försäljning  
 Yrkesexamen inom finansierings- och försäkringsbranschen  
 Yrkesexamen för sekreterare  
 Yrkesexamen i ekonomiförvaltning 
 Yrkesexamen inom tullbranschen 
 Yrkesexamen inom utrikeshandeln  

 Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska 
tjänster  

 Yrkesexamen för expeditionsvakt 
 Yrkesexamen för företagare 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i ledarskap  
 Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln 
 Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation  
 Specialyrkesexamen i ekonomiförvaltning  
 Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln 
 Specialyrkesexamen för informationsförmedling och 
 logistiska tjänster 

 Specialyrkesexamen i företagsledning 
Specialyrkesexamen för företagsrådgivare 

 
DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET  
 
DATABEHANDLING 
Yrkesexamen Yrkesexamen i databehandling 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i databehandling 
 
TEKNIK OCH KOMMUNIKATION  
 
ARKITEKTUR OCH BYGGNAD 
Yrkesexamen Yrkesexamen för yrkesdykare 
 (en del av examen utgörs av examen för lättdykare) 
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 Yrkesexamen för ventilationsmontör 
 Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem 
 Yrkesexamen för fjärrvärmemontör 
 Yrkesexamen för fastighetsskötare 
 Yrkesexamen för kylmontör 
 Yrkesexamen för golvläggare 
 Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör 
 Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen 
 Yrkesexamen för rörmontör  
 Yrkesexamen i byggproduktion 
 Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter  
 Yrkesexamen i husbyggnad 
 Yrkesexamen för teknisk isolerare 
 Yrkesexamen för planeringsassistent 
 Yrkesexamen för rörmontör inom industrin 
 Yrkesexamen inom vattenförsörjning 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för ventilationsmontör 
 Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör 
 Specialyrkesexamen för fastighetsskötare 
 Specialyrkesexamen för kylmästare 
 Specialyrkesexamen för golvmästare 
 Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen  
 Specialyrkesexamen för rörmontör 
 Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom 
 byggnadsbranschen  
 Specialyrkesexamen i husbyggnad 
 
MASKIN-, METALL- OCH ENERGIBRANSCHEN 
Yrkesexamen Yrkesexamen för hissmontör  
 Yrkesexamen för svetsare 
 Yrkesexamen inom gruvbranschen  
 Yrkesexamen för maskinmontör  
 Yrkesexamen för verkstadsmekaniker 
 Yrkesexamen för skeppsbyggare/fartygsbyggare  
 Yrkesexamen i plåtteknik  
 Yrkesexamen i metallförädling  
 Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare 
 Yrkesexamen för verktygstillverkare  
 Yrkesexamen för avgjutare 
 Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för svetsarmästare  
 Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare  
 Specialyrkesexamen för verkstadsmästare 
 Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare 
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 Specialyrkesexamen för byggnadsplåtlagarmästare 
 Specialyrkesexamen för verktygsmästare 
 Specialyrkesexamen för avgjutarmästare 
 Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare 
 
EL- OCH AUTOMATIONSTEKNIK 
Yrkesexamen Yrkesexamen för automationsmontör 
 Yrkesexamen för elektronikmontör 
 Yrkesexamen inom elektronik- och elindustrin 

 Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbun-
den trafik  

 Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner  
 Yrkesexamen för elmontör  
 Yrkesexamen för elverksmontör  
 Yrkesexamen för operatör vid kraftverk  
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för automationsövermontör 
 Specialyrkesexamen för elektronikövermontör  
 Specialyrkesexamen för elverksövermontör  
 Specialyrkesexamen för elövermontör  
 
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 
Yrkesexamen Yrkesexamen för datormontör 
 Yrkesexamen för datakommunikationsmontör 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för datorövermontör 
 Specialyrkesexamen för övermontör inom datakommunikation 
 
GRAFISK TEKNIK OCH MEDIETEKNIK 
Yrkesexamen Yrkesexamen för digital tryckare  
 Yrkesexamen för efterbearbetare inom tryckmedia  
 Yrkesexamen för bokbindare 
 Yrkesexamen för tryckare 
 Yrkesexamen för grafiker, tryckmedia 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för faktor 
 Specialyrkesexamen för bokbindarmästare 
 Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare 
 Specialyrkesexamen för tryckarmästare  
 Specialyrkesexamen för rotationsmästare 
 Specialyrkesexamen för ombrytningsmästare 
 
LIVSMEDELSBRANSCHEN OCH BIOTEKNIK 
Yrkesexamen Yrkesexamen för livsmedelsförädlare  
 Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 
 Yrkesexamen för konditor 
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 Yrkesexamen inom bageriindustrin  
 Yrkesexamen för bagare 
 Yrkesexamen för köttförädlare 
 Yrkesexamen inom köttindustrin 
 Yrkesexamen för mjölkförädlare 
 Yrkesexamen inom meijeriindustrin 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik 
 Specialyrkesexamen för konditormästare  
 Specialyrkesexamen för bagarmästare 
 
PROCESS-, KEMI- OCH MATERIALTEKNIK 
Yrkesexamen Yrkesexamen inom kemisk industri  
 Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare 

 Yrkesexamen för målare 
 (gemensam med hantverk och konstindustri) 

 Yrkesexamen inom gummibranschen 
 Yrkesexamen i glaskeramik 
 Yrkesexamen inom skivbranschen 
 Yrkesexamen för plastmekaniker 
 Yrkesexamen inom pappersindustrin 

 Yrkesexamen inom snickeribranschen  
(gemensam med hantverk och konstindustri) 

 Yrkesexamen inom sågbranschen 
 Yrkesexamen för industriytbehandlare 

 Yrkesexamen för båtbyggare  
(gemensam med hantverk och konstindustri) 

  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom kemisk industri 
 Specialyrkesexamen för skivmästare 

 Specialyrkesexamen för målarmästare 
 (gemensam med hantverk och konstindustri) 

 Specialyrkesexamen i plastteknik 
 Specialyrkesexamen inom pappersindustrin 
 Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare 

 Specialyrkesexamen inom snickeribranschen  
(gemensam med hantverk och konstindustri) 

 Specialyrkesexamen för sågmästare 

 Specialyrkesexamen för båtmästare  
(gemensam med hantverk och konstindustri) 

  
TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSTEKNIK 
Yrkesexamen Yrkesexamen inom skobranschen  
 Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen  
 Yrkesexamen för läderberedare  

 Yrkesexamen inom textilbranschen  
(gemensam med hantverk och konstindustri) 
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 Yrkesexamen för körsnär 

 Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen  
(gemensam med hantverk och konstindustri) 

  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom skobranschen  
 Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare  
 Specialyrkesexamen för läderberedarmästare 

 Specialyrkesexamen inom textilbranschen  
(gemensam med hantverk och konstindustri) 

 Specialyrkesexamen för körsnärsmästare 

 Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen  
(gemensam med hantverk och konstindustri) 

  
FORDONS- OCH TRANSPORTTEKNIK  
Yrkesexamen Yrkesexamen för fordonskranförare 
 Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker  
 Yrkesexamen för billackerare 
 Yrkesexamen för bilförsäljare 
 Yrkesexamen för bilelmekaniker 
 Yrkesexamen för personbilsmekaniker 
 Yrkesexamen inom lasthantering 
 Yrkesexamen för flygfältsservice 
 Yrkesexamen för busschaufför 
 Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör 
 Yrkesexamen i biltransport av trävaror 
 Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör 
 Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker 
 Yrkesexamen för reservdelsförsäljare 
 Yrkesexamen inom lagerbranschen 
 Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för körplanerare 
 Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen  
 Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen  
 Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare  
 Specialyrkesexamen för billackerarmästare 
 Specialyrkesexamen för bilmekaniker  
 Specialyrkesexamen inom lasthantering 
 Specialyrkesexamen inom lagerbranschen  
 
ÖVRIG UTBILDNING INOM TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 
Yrkesexamen Yrkesexamen för stenarbetare 

 Yrkesexamen inom underhåll  
(gemensam för olika industribranscher) 

 Yrkesexamen för låssmed 
 Yrkesexamen för sotare 
 Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel 
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 Yrkesexamen inom inredningsbranschen  
(gemensam med hantverk och konstindustri) 

 Yrkesexamen för väktare  
 Yrkesexamen i miljövård 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom underhåll 
 Specialyrkesexamen för låssmedsmästare 
 Specialyrkesexamen för sotarmästare 

 Specialyrkesexamen inom inredningsbranschen  
(gemensam med hantverk och konstindustri) 

 Specialyrkesexamen i teknik 
 Specialyrkesexamen för produktutvecklare 
 Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt 
 
NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET  
 
LANTBRUK 
Yrkesexamen Yrkesexamen för hästtränare 
 Yrkesexamen för kreaturskötsel 
 Yrkesexamen för hovslagare 
 Yrkesexamen i naturenlig produktion 
 Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör 
 Yrkesexamen för biodlare  
 Yrkesexamen för ridlärare 
 Yrkesexamen för seminolog 
 Yrkesexamen för odlare 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden 
 Specialyrkesexamen för ridlärare  
 Specialyrkesexamen för stallmästare  
 Specialyrkesexamen för farmarmästare 
 
TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 
Yrkesexamen Yrkesexamen för arborist 
 Yrkesexamen för florist 
 Yrkesexamen för parkträdgårdsmästare 
 Yrkesexamen inom vinproduktion 
 Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för floristmästare 
 Specialyrkesexamen för parkmästare 
 Specialyrkesexamen för plantskolemästare 
 
FISKERI 
Yrkesexamen Yrkesexamen för fiskförädlare 
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 Yrkesexamen för fiskodlare 
 Yrkesexamen för fiskeguide  
 
SKOGSBRUK 
Yrkesexamen Yrkesexamen inom bioenergibranschen 
 Yrkesexamen för skogsmaskinsförare 

 Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk  
(en del av examen utgörs av yrkesexamen för företagare) 

  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för skogsmaskinsförare 
 Specialyrkesexamen för skogsmästare 
 
NATUR- OCH MILJÖOMRÅDET 
Yrkesexamen Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide 
 Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter 
 Yrkesexamen inom renhushållning 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för produktkontrollör inom naturbruk 
 Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen 
 Specialyrkesexamen för viltmästare 
 
ÖVRIG UTBILDNING INOM NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET 
Yrkesexamen Yrkesexamen för djurskötare 
 Yrkesexamen för skötare av golfbana 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för golfbanemästare 
 Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur 
 Specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden 
 
SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET  
 
SOCIALOMRÅDET 

Yrkesexamen Yrkesexamen för ledare i morgon- och eftermiddagsverksamhet 
för skolelever 

 Yrkesexamen för skolgångsbiträde 
 Yrkesexamen för familjedagvårdare 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för skolgångsbiträde 
  
HÄLSOOMRÅDET  
Yrkesexamen Yrkesexamen i fotvård 
 Yrkesexamen för obduktionspreparator 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för gipsningsmästare 
 Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård 
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SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET (GEMENSAMMA PROGRAM) 
Yrkesexamen Yrkesexamen inom handikappområdet 
 Yrkesexamen i arbete bland missbrukare 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom handikappområdet 
 Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade 
 Specialyrkesexamen i äldreomsorg 
 
REHABILITERING OCH IDROTT 
Yrkesexamen Yrkesexamen för massör 
 Yrkesexamen i idrott 
 Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare 
 Yrkesexamen för tränare 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för massör 
 Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare 
 Specialyrkesexamen för tränare 
 
TEKNISK HÄLSOSERVICE 
Yrkesexamen Yrkesexamen för optisk slipare 
 Yrkesexamen för instrumentskötare 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för instrumentskötare  
  
SKÖNHETSOMRÅDET  
Yrkesexamen Yrkesexamen inom hårbranschen 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen inom hårbranschen 
 Specialyrkesexamen för kosmetolog 
 
TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN 
 
TURISM 
Yrkesexamen Yrkesexamen i landsbygdsturism 
 Yrkesexamen i programtjänster för turister 
 Yrkesexamen för guide 
 Yrkesexamen inom resebyråbranschen 
 
INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN 
Yrkesexamen Yrkesexamen för hotellreceptionist 
 Yrkesexamen för restaurangkock 
 Yrkesexamen för kock i storhushåll 
 Yrkesexamen för servitör 
 
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för barmästare 
 Specialyrkesexamen för dietkock 
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 Specialyrkesexamen för föreståndare inom hotell-, restau-
rang- och storhushållsbranschen 

 Specialyrkesexamen för matmästare 
  
HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE 
Yrkesexamen Yrkesexamen inom hushållsservice 
  
RENGÖRINGSSERVICE 
Yrkesexamen Yrkesexamen för anstaltsvårdare 
 Yrkesexamen i textilvård 
  
Specialyrkesexamen Specialyrkesexamen för tvätteriteknik 
 Specialyrkesexamen för städtekniker 
 Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete 
 



Skattestyrelsens beslut

Nr 4

om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 2007

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 3 mom. 2 och 4 punkten i lagen den 20 december 1996
om förskottsuppbörd (1118/96) bestämt:

1 kap.

Allmän bestämmelse om förskotts-
innehållning

1 §
Förskottsinnehållning på lön och på annan

förskottsinnehållningspliktig inkomst verk-
ställs enligt vad som bestäms i 3–10, 12–15 §
i förordningen av den 20 december 1996 om
förskottsuppbörd (1124/96) samt enligt vad
som bestäms i detta beslut.

2 kap.

Förskottsinnehållning på gemensamma
prestationer, sjöarbetsinkomst och

utlandsarbetsinkomst

2 §
Förskottsinnehållning på prestation som

utbetalas till två eller flera gemensamt verk-
ställs enligt 50 %. Om skatteverket ges en
utredning över ärendet, fördelar skatteverket
inkomsten och förskottsinnehållningen mel-
lan mottagarna.

3 §
På sjöarbetsinkomst som avses i 74 och

75 § i inkomstskattelagen (1535/92) verk-
ställs förskottsinnehållning enligt de innehåll-
ningsprocent som för sjöarbetsinkomst an-
tecknats i skattekortet på det sätt bestäms i 4,
5, 6 § samt 8 § 2 och 3 mom. i förordningen
om förskottsuppbörd. Från det på detta sätt
erhållna beloppet av förskottsinnehållning
avdras 34 euro för varje kalendermånad för
vilken löntagaren är berättigad till avdrag
som avses i 97 § 4 mom. i inkomstskattela-
gen (cross-trade-avdrag).

3 a §
Förskottsinnehållningen på utlandsarbets-

inkomst som avses i 77 § i inkomstskattela-
gen verkställs enligt 1,91 % på lönen av en i
Finland försäkrad person. Som grund för för-
skottsinnehållningen används i stället för ar-
betstagares utlandsarbetsinkomst den försäk-
ringslön som avses i arbetspensionslagarna,
förutsatt att den försäkrades pensionsskydd
har ordnats antingen obligatoriskt eller frivil-
ligt i enlighet med lagen om pension för
arbetstagare (395/2006). I annat fall används
som grund penninglön.

3 kap.

Förskottsinnehållning på pension, livränta
och pensionsstöd

4 §
På pension, rehabiliteringsstöd som betalas

som arbetsoförmögenhetspension på viss tid,
livränta och pensionsstöd skall förskottsinne-
hållning verkställas enligt den personliga pro-
cent som fastställts för den skattskyldige för
pension, om den skattskyldige företer ett
skattekort eller annat förordnande om person-
lig innehållningsprocent. Om utbetalaren har
fått uppgift om innehållningsprocenten för
pension på det sätt som avses i 10 § i lagen
om förskottsuppbörd eller särskilt av skatte-
byrån, verkställs förskottsinnehållningen en-
ligt denna uppgift.

Har åt allmänt skattskyldig inte bestämts
någon personlig innehållningsprocent för för-
skottsinnehållning på pension då pension
börjar, skall förskottsinnehållning på pension
och livränta verkställas på det sätt som be-
stäms om lön i 4, 5 och 6 § i förordningen om
förskottsuppbörd.
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Har åt begränsat skattskyldig inte bestämts
någon personlig innehållningsprocent för en
pension som börjar, verkställs förskottsinne-
hållning enligt 40 procent. Någon förskottsin-
nehållning skall likväl inte verkställas på den
av Folkpensionsanstalten utbetalda folkpen-
sionen och allmänna familjepensionen. Om
någon förskottsinnehållningsprocent inte be-
stämts för folkpensionen eller den allmänna
familjepensionen efter det att två månader
gått efter beviljandet av pensionen, verkställs
förskottsinnehållning enligt 20 procent.

Då prestation som avses ovan i 1 momen-
tet utbetalas utöver en tidigare betald dylik
prestation eller som engångsbetalning eller
retroaktivt för flera betalningsperioder, verk-
ställs förskottsinnehållning enligt 50 %. För-
skottsinnehållning verkställs dock inte, om
den här avsedda prestationen uppgår till
högst 20 euro.

På förhöjningen av ovan i 1 mom. avsett
rehabiliteringsstöd och arbetsoförmögenhets-
pension som beviljats tills vidare verkställs
förskottsinnehållningen enligt 40 %.

5 §
På folkpension och på familjepension samt

pensionsstöd enligt familjepensionslagen
skall förskottsinnehållning verkställas med
nedan framställda begränsningar på det sätt
som bestäms i 4 §.

På efterlevandepension enligt familjepen-
sionslagen skall förskottsinnehållning verk-
ställas enligt 30 %, om utbetalaren inte har
till sitt förfogande de i 4 § avsedda förskotts-
innehållningsuppgifterna om den skattskyl-
dige.

På folkpension och familjepension samt
pensionsstöd enligt familjepensionslagen
skall förskottsinnehållning verkställas enligt
40 procent i de fall som avses i 4 § 4 mom.
Om pension som avses i 4 § 4 mom. betalas
till en begränsat skattskyldig, skall förskotts-
innehållning verkställas enligt 20 procent.
Förskottsinnehållning verkställs dock inte,
om den här avsedda prestationen är högst 20
euro.

Om folkpension eller enligt familjepen-
sionslagen utgående annan pension än till
änka utgående begynnelsepension uppgår till
högst 150 euro i månaden eller den skattskyl-
dige får enligt familjepensionslagen utgående
barnpension som börjat före 1.7.1990 eller

endast enligt familjepensionslagen utgående
annan pension än till änka utgående begyn-
nelsepension, skall förskottsinnehållning inte
verkställas på pensionen, om folkpensionsan-
stalten inte givits till förskottsinnehållning
förpliktande förordnande på det sätt som av-
ses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd eller
särskilt av skattebyrån. Förskottsinnehållning
skall inte heller verkställas på folkpension
eller på pensionsstöd som högst motsvarar
folkpensionen och familjepension som avses
i 4 § 4 mom. och som utbetalas till person
som erhåller full folkpension eller enligt fa-
miljepensionslagen utgående barnpension
som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt
familjepensionslagen utgående annan pension
än till änka utgående begynnelsepension som
influtit endast för betalningsåret.

Om folkpensionsanstalten utbetalar skatte-
pliktig pension retroaktivt för annan tid än
betalningsåret och den skattskyldige erhållit
av folkpensionsanstalten utbetald skattefri
pension för samma tid för vilken denna skat-
tepliktiga pension betalas, skall förskottsinne-
hållningen verkställas enligt 15 % på skillna-
den mellan pensionerna. För pension som
utbetalas retroaktivt för betalningsåret utgår
förskottsinnehållningen enligt 15 % på den
retroaktiva pensionens hela belopp, likväl
högst skillnaden mellan pensionerna. Om den
tidigare betalda pensionen har varit skatte-
pliktig, skall förskottsinnehållningen på skill-
naden mellan pensionerna verkställas enligt
vad som bestäms i 4 § 4 mom.

4 kap.

Förskottsinnehållning på dagpennings-
förmån, rehabiliteringspenning,

försäkrings- och skadeersättningar samt
på försäkringspremieåterbäringar

6 §
På dagpenningsförmån som med stöd av

sjukförsäkringslagen utbetalas till en försäk-
rad, på rehabiliteringspenning med stöd av
30, 32, 33 och 35 § i lagen om Folkpensions-
anstaltens rehabiliteringsförmåner och reha-
biliteringspenningförmåner och på annan re-
habiliteringspenning än sådan som betalas
utöver pension samt på annan ersättning som
enligt sjukförsäkrings- eller folkpensionsla-
gen betalas för minskade inkomster eller för-
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sämrad utkomst, skall förskottsinnehållning
verkställas på det sätt som bestäms i 4 och
5 § förordningen om förskottsuppbörd enligt
den innehållningsprocent som fastställts för
lön ökad med 2 procentenheter, dock enligt
minst 20 procent. Om prestationstagaren har
ett graderat skattekort, förhöjs innehållnings-
procenten inte med 2 procentenheter utan
förskottsinnehållningen verkställs enligt
minst 20 procent. Innehållningsprocenten på
ett ändringsskattekort som skattebyrån med
stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd
utfärdat för här avsedda förmåner förhöjs
inte.

På partiell föräldrapenning och på partiell
sjukdagpenning som med stöd av sjukförsäk-
ringslagen utbetalas till den försäkrade skall
förskottsinnehållning verkställas på det sätt
som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om
förskottsuppbörd enligt de innehållningspro-
cent som fastställts för lön.

Har prestationens utbetalare inte på det sätt
som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd
fått de uppgifter som behövs för verkstäl-
lande av innehållningen och den skattskyl-
dige inte företer sitt skattekort för prestatio-
nens utbetalare, verkställs förskottsinnehåll-
ning procentuellt enligt följande:

Dagpenningsförmån enligt
sjukförsäkringslagen och
annan rehabiliteringspen-
ning än sådan som betalas
utöver pension, euro/dag

Förskottsinnehållnings-
procent

0,17– 26 20
26,01– 41 25
41,01– 56 30
56,01– 78 35
78,01– 92 40
92,01–123 45

123,01– 50

På dagpenningsförmån om högst 15,20
euro som utbetalas med stöd av sjukförsäk-
ringslagen skall förskottsinnehållning, avvi-
kande från 1 och 3 mom. verkställas enligt
20 %. På moderskaps- och föräldrapenning
som till minimibelopp utbetalas till en skatt-
skyldig i förvärvsarbete skall förskottsinne-
hållning dock verkställas enligt 40 %. För-
skottsinnehållning verkställs likväl inte på
ovan i detta moment avsedda prestationer, på
partiell sjukdagpenning eller på rehabilite-

ringspenning, om prestationen uppgår till
högst 4 euro per dag.

Vid utbetalning av dagpenning och ersätt-
ning för förlorad förvärvsinkomst med stöd
av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86)
verkställs förskottsinnehållning på det sätt
som bestäms ovan i 1, 3 och 4 mom.

Då pensionstagaren utöver pension får re-
habiliteringspenning verkställs förskottsinne-
hållningen på rehabiliteringspenningen enligt
40 %. Om den pension som utbetalas utöver
rehabiliteringspenningen uppgår till högst
150 euro i månaden och förskottsinnehåll-
ning inte skall verkställas på den enligt 5 § 3
mom., skall förskottsinnehållning inte heller
verkställas på rehabiliteringspenningen, om
utbetalaren inte fått ett särskilt förordnande
av skattebyrån som förpliktar honom att
verkställa förskottsinnehållning.

Då ersättningar som avses ovan i 1, 2, 4
och 5 mom. utbetalas utöver tidigare utbe-
talda ersättningar eller som engångsbetalning
eller för flera perioder samtidigt eller för
annan tid än skatteåret, skall förskottsinne-
hållning verkställas enligt den innehållnings-
procent som anges i tabellen i 3 mom. För-
skottsinnehållning verkställs enligt denna ta-
bell även på dagpenningar som utbetalas med
stöd av lagen om ersättning till lantbruksföre-
tagare för självrisktiden enligt sjukförsäk-
ringslagen (118/91).

7 §
På förmåner som en i lagen om försäk-

ringskassor (1164/92) avsedd kassa betalt till
en medlem av sin kassa verkställs förskotts-
innehållning enligt följande:

1) på kompletteringsdagpenning som beta-
las av en sjukkassa som fungerar hos arbets-
givaren verkställs förskottsinnehållning på
det sätt som bestäms i 4 och 5 § i förord-
ningen om förskottsuppbörd enligt de inne-
hållningsprocent som fastställts för lön.

2) på annan av en försäkringskassa betald
dagpenning än den som avses i 1 punkten
verkställs förskottsinnehållning på det sätt
som bestäms i 4 och 5 § i förordningen om
förskottsuppbörd enligt de innehållningspro-
cent som fastställts för lön ökade med 2
procentenheter, dock enligt minst 20 procent.
Om prestationstagaren har ett graderat skatte-
kort, förhöjs innehållningsprocenten inte med
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2 procentenheter utan förskottsinnehåll-
ningen verkställs enligt minst 20 procent.
Innehållningsprocenten på ett ändringsskatte-
kort som skattebyrån med stöd av 18 § i
lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här
avsedda förmåner förhöjs inte.

3) om försäkringskassan inte på det sätt
som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd
har erhållit de uppgifter som är nödvändiga
för verkställandet av innehållningen och om
den skattskyldige inte företer sitt skattekort
för betalaren, verkställs förskottsinnehåll-
ningen på ovan i 1 och 2 punkten avsedda
prestationer enligt procentsatsen i tabellen i
6 § 3 mom.

8 §
Då man med stöd av obligatorisk olycks-

falls- eller trafikförsäkring eller patientför-
säkring eller med stöd av lagen om ersättning
för brottsskador av statens medel (935/73)
betalar annan ersättning än pension eller liv-
ränta åt en skadad, verkställs förskottsinne-
hållning på det sätt som bestäms i 4 och 5 § i
förordningen om förskottsuppbörd enligt de
innehållningsprocent som fastställts för lön
ökade med 2 procentenheter, dock enligt
minst 20 procent. Om prestationstagaren har
ett graderat skattekort, förhöjs innehållnings-
procenten inte med 2 procentenheter utan
förskottsinnehållningen verkställs enligt
minst 20 procent. Innehållningsprocenten på
ett ändringsskattekort som skattebyrån med
stöd av 18 § i lagen om förskottsuppbörd
utfärdat för här avsedd förmån förhöjs inte.

Vid utbetalning av i 1 mom. angivna pre-
stationer utöver tidigare erlagda ersättningar
eller som engångsbetalning eller för flera pe-
rioder samtidigt eller retroaktivt för annan tid
än skatteåret verkställs förskottsinnehållning
enligt 50 %.

Förskottsinnehållning verkställs enligt
50 % eller såsom det bestäms om biinkom-
ster i 6 § i förordningen om förskottsinnehåll-
ning:

1) på ersättningar enligt 78 § i inkomst-
skattelagen (1535/92) som utbetalas med an-
ledning av en personskada;

2) på försäkringsutbetalningar av frivilliga
försäkringar som avses i 79 § i inkomstskat-
telagen;

3) på prestationer som erhållits som återbä-

ring eller genom återköp eller som ändrings-
värde av försäkringspremier för frivilliga
pensionsförsäkringar;

4) på i 81 § 2 mom. i inkomstskattelagen
avsedd avkastning av en pensionsförsäkring
med engångspremie och

5) på skattepliktiga ersättningar för vårdda-
gar som betalas med stöd av en sjukhusför-
säkring.

Om en ovan i denna paragraf avsedd pre-
station utgör kapitalinkomst, verkställer man
förskottsinnehållningen enligt 28 % med stöd
av § 15 i förordningen om förskottsuppbörd.

9 §
På ersättningar för inkomstbortfall under

rehabiliteringstiden som utbetalas med stöd
av lagen om rehabilitering som ersätts enligt
lagen om olycksfallsförsäkring (625/91) och
lagen om rehabilitering som ersätts enligt
trafikförsäkringslagen (626/91) verkställs
förskottsinnehållning enligt vad som bestäms
i 4 § och 8 § 1 och 2 momentet.

5 kap.

Förskottsinnehållning på utkomstskydds-
förmåner för arbetslösa, på strejkunder-

stöd och på alterneringsersättning

10 §
Förskottsinnehållningen på inkomstrelate-

rad dagpenning och utbildningsdagpenning
som är lika stort som inkomstrelaterad dag-
penning och vilka utbetalas med stöd av la-
gen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002), utbildningsstöd som är lika stort
som inkomstrelaterad dagpenning och som
utbetalas med stöd av lagen om offentlig
arbetskraftsservice (1295/2002) samt på start-
peng enligt lagen om offentlig arbetskrafts-
service (1295/2002) skall verkställas enligt
bestämmelserna i 4, 5 eller 6 § i förordningen
om förskottsuppbörd enligt de innehållnings-
procent som fastställts för lön, ökade med 2
procentenheter, dock enligt minst 20 procent.
Om den inkomstrelaterade dagpenningen, ut-
bildningsdagpenningen eller utbildningsstö-
det utbetalas förhöjda med stöd av 6 kap. 3 §
i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002), skall de innehållningsprocent
som fastställts för lön med avvikelse från det
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ovanstående dock ökas med 4 procentenhe-
ter, dock enligt minst 20 procent. Även för-
skottsinnehållning på tillägg för sysselsätt-
ningsplan som hänför sig till inkomstrelate-
rad dagpenning enligt 6 kap. 3 a § i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa (459/2005) och
till utbildningsstöd enligt 9 kap. 2 § i lagen
om offentlig arbetskraftsservice (458/2005)
skall verkställas enligt de innehållningspro-
cent som fastställts för lön, ökade med 4
procentenheter, dock enligt minst 20 procent.
Om prestationstagaren har ett graderat skatte-
kort, förhöjs innehållningsprocenten inte med
2 eller 4 procentenheter utan förskottsinne-
hållningen verkställs enligt minst 20 procent.
Innehållningsprocenten på ett ändringsskatte-
kort som skattebyrån med stöd av 18 § i
lagen om förskottsuppbörd utfärdat förhöjs
inte.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 20
procent:

1) på grunddagpenning som utbetalas med
stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(1290/2002), på förhöjningsdel som hänför
sig till grunddagpenning enligt 6 kap. 1 § i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa
(459/2005) och på tillägg för sysselsättnings-
plan samt på utbildningsdagpenning som är
lika stor som grunddagpenning;

2) på arbetsmarknadsstöd, resebidrag, ut-
bildningsdagpenning som är lika stor som
arbetsmarknadsstöd och utbildningsstöd vilka
utbetalas med stöd av lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa (1290/2002) samt på
sysselsättningsstöd som betalas till en arbets-
lös arbetssökande som deltar i arbetslivsträ-
ning;

3) på utbildningsstöd enligt lagen om of-
fentlig arbetskraftsservice (1295/2002) som
är lika stort som grunddagpenning;

4) på dagtraktamente som betalas till per-
sonkunder och handikappade personkunder i
samband med yrkesvals- och karriärplane-
ringsservice enligt förordningen om förmåner
som hör till offentlig arbetskraftsservice
(1346/2002)

Förskottsinnehållning verkställs emellertid
inte på ovan i 2 mom. avsedda prestationer,
om beloppet av prestationen är högst 4 euro
per dag.

Om den som betalar ut prestationen inte på
det sätt som avses i 10 § i lagen om förskotts-

uppbörd har fått de uppgifter som behövs för
innehållningen och den skattskyldige inte fö-
reter sitt skattekort för utbetalaren, verkställs
förskottsinnehållning enligt följande:

Ersättning enligt lagen om
utkomstskydd för arbets-
lösa, euro/dag

Förskottsinnehållnings-
procent

0,17– 26 20
26,01– 39 25
39,01– 51 30
51,01– 66 35
66,01–100 40

100,01–156 45
156,01– 50

På deltidstillägg som utbetalas med stöd av
lagen om offentlig arbetskraftsservice
(1295/2002) verkställs förskottsinnehåll-
ningen på följande sätt:

Deltidstillägg euro/månad Förskottsinnehållnings-
procent

0,17–505 20
505,01–673 25
673,01– 30

11 §
På skattepliktiga strejkunderstöd som en

arbetsmarknadsorganisation utbetalat med
anledning av en stridsåtgärd eller på annat
motsvarande understöd verkställs förskottsin-
nehållning enligt procentsatserna i tabellen i
10 § 4 mom.

12 §
På alterneringsersättning som avses i lagen

om alterneringsledighet (1305/2002) och la-
gen om försök med alterneringsersättning
(1663/95) verkställs förskottsinnehållningen
enligt bestämmelserna i 4, 5 och 6 § i förord-
ningen om förskottsuppbörd enligt de inne-
hållningsprocent som fastställts för lön mins-
kade med 3 procentenheter. Innehållnings-
procenten på ett graderat skattekort eller ett
ändringsskattekort som skattebyrån med stöd
av 18 § i lagen om förskottsuppbörd utfärdat
för här avsedd förmån minskas inte.

På alterneringsersättningen som avses
ovan i 1 mom. verkställs förskottsinnehåll-
ningen enligt 20 procent, om dess belopp
baserar sig på grunddagpenning i enlighet
med lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
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6 kap.

Förskottsinnehållning på stöd för hemvård
av barn och på stöd för privat vård av

barn samt på stöd för närståendevård

13 §
På stöd för vård av barn i hemmet och på

stöd för närstående som betalas till föräldrar
till handikappade eller sjuka minderåriga
barn verkställs förskottsinnehållning på det
sätt som bestäms i 4 och 5 § i förordningen
om förskottsuppbörd enligt de innehållnings-
procent som fastställts för lön ökade med 2
procentenheter, dock enligt minst 20 procent.
Om prestationstagaren har ett graderat skatte-
kort, förhöjs innehållningsprocenten inte med
2 procentenheter utan förskottsinnehåll-
ningen verkställs enligt minst 20 procent.
Innehållningsprocenten på ett ändringsskatte-
kort som skattebyrån med stöd av 18 § i
lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här
avsedd förmån förhöjs inte.

Erhåller den skattskyldige samtidigt annan
inkomst på vilken förskottsinnehållning skall
verkställas och innehållningen verkställs en-
ligt den i 1 § nämnda innehållningsprocenten
för huvudsyssla, verkställs förskottsinnehåll-
ningen på stöd för vård av barn i hemmet och
på ovan i 1 momentet avsett stöd för närstå-
endevård enligt vad som bestäms om biin-
komster i 6 § i förordningen om förskotts-
uppbörd.

Folkpensionsanstalten skall verkställa för-
skottsinnehållning på stöd för privat vård av
barn som betalts till barnets vårdare som står
i arbetsförhållande till barnets förälder eller
annan försörjare på det sätt som bestäms i 4
och 5 § i förordningen om förskottsuppbörd i
enlighet med innehållningsprocent som fast-
ställts för lön.

Folkpensionsanstalten skall verkställa för-
skottsinnehållning på partiell vårdpenning på
det sätt som i 6 § i förordningen om för-
skottsuppbörd bestäms om biinkomst.

Kommunen skall verkställa förskottsinne-
hållning på kommunalt tillägg som den beta-
lar på hemvårdsstöd eller på stöd för privat
vård som betalas till anställd vårdare på det
sätt som i 6 § i förordningen om förskotts-
uppbörd bestämts om biinkomst.

Folkpensionsanstalten och kommunen

skall verkställa förskottsinnehållning på stöd
för privat vård och kommunalt tillägg som
betalts till annan vårdproducent än anställd
vårdare som inte införts i förskottsuppbörds-
registret på det sätt som bestäms i 10 § och
15 § 3 mom. i förordningen om förskottsupp-
börd.

7 kap.

Förskottsinnehållning på studiestöd och
stöd för vuxenutbildning

14 §
På studiepenning som avses i 2 § i lagen

om studiestöd (65/94) skall förskottsinnehåll-
ning verkställas enligt 10 procent. Förskotts-
innehållning skall dock verkställas endast om
studiepenningen uppgår till minst 170 euro i
månaden.

15 §
På vuxenutbildningsstöd enligt lagen om

vuxenutbildningsstöd (1276/2000) skall för-
skottsinnehållning verkställas enligt 20 pro-
cent.

8 kap.

Förskottsinnehållning på prestation enligt
lagen om lönegaranti och stats-

tjänstemannalagen

16 §
På prestation som med stöd av lagen om

lönegaranti (866/98) och 7 § i förordningen
om lönegaranti (868/98) såsom lönegaranti
utbetalas till arbetstagare verkställs förskotts-
innehållning procentuellt enligt följande:

Om prestationen är minst 20 euro och
högst 5 000 euro, är förskottsinnehållningen
30 procent. På den del av prestationen som
överstiger 5 000 euro är förskottsinnehåll-
ningen 50 procent.

Om utbetalaren är ett i 3 a § 2 mom. i
lagen om lönegaranti (1587/92) avsett kon-
kursbo, verkställs förskottsinnehållning enligt
vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i förordningen
om förskottsuppbörd.

På periodiskt återkommande ersättning
som utbetalas med stöd av statstjänstemanna-
lagen (750/94) verkställs förskottsinnehåll-
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ning enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i
förordningen om förskottsuppbörd.

9 kap.

Förskottsinnehållning på idrottsmans
arvode

17 §
På idrottsmans arvode verkställs förskotts-

innehållning enligt vad som bestäms i 4, 5
och 6 § i förordningen om förskottsuppbörd.

10 kap.

Förskottsinnehållning på avträdelse-
ersättning för lantbruksföretagare

18 §
På avträdelseersättning enligt lagen om av-

trädelseersättning för lantbruksföretagare
(1330/92) verkställs förskottsinnehållning en-
ligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i förord-
ningen om förskottsuppbörd.

11 kap.

Övriga bestämmelser om verkställande av
förskottsinnehållning

19 §
Då arbetsministeriet underlydande service-

central för små arbetsgivare fungerar som
hushållsombud, verkställs förskottsinnehåll-
ningen enligt innehållningsprocent i följande
tabell:

Lön euro/dag Förskottsinnehållnings-
procent

4,00–22,00 30
22,01–27,80 35
27,81–38,90 40
38,91–55,60 45
55,61– 50

20 §
Förskottsinnehållning på annan än ovan i

detta beslut nämnd förvärvsinkomst verk-
ställs enligt vad som bestäms i 4, 5 och 6 § i
förordningen om förskottsuppbörd.

Om utbetalaren inte förfogar över de upp-
gifter om prestationsmottagaren, vilka behövs
för att förskottsinnehållning skall kunna
verkställas, verkställs förskottsinnehållningen
enligt vad som bestäms i 3 § i förordningen
om förskottsuppbörd.

21 §
Kredit- och finansinstitut kan vid beräk-

ning av förskottsinnehållning underkastad
ränta eller eftermarknadsgottgörelse nedsätta
förskottsinnehållningens belopp med den på
utlandet indriven skatt som gottskrivs vid
slutlig beskattning.

22 §
Förskottsinnehållning skall verkställas till

ett lägre belopp än vad i detta beslut är
bestämt, om den skattskyldige i god tid innan
prestationen utbetalas företer ett ändrings-
skattekort som utfärdats för prestationen i
fråga eller annat motsvarande förordnande
som skattebyrån utfärdat.

På den skattskyldiges anhållan skall för-
skottsinnehållning verkställas till ett större
belopp än vad i detta beslut är bestämt.

12 kap.

Ikraftträdande

23 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2008. Genom detta beslut upphävs Skatte-
styrelsens beslut av den 16 januari 2007
(38/2007).

Helsingfors den 31 december 2007

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Överinspektör Riitta Roos
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