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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen 
tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi niitä ra
joitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden 
verottamisesta annetun lain (lähdeverolaki) sään
nöksiä, jotka koskevat opiskelijoiden ja harjoitte
lijoiden saaman palkkatulon verotuksessa myön
nettävää vähennystä. Esityksen mukaan oikeus 
tähän vähennykseen ulotetaan koskemaan muus-

sa Pohjoismaassa kuin Suomessa asuvaa raJolte
tusti verovelvollista, joka työskentelee lyhytaikai
sesti Suomessa lomatyön vaihtoa koskevan poh
joismaisen ohjelman puitteissa. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on 
hyväksynyt sen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotettu 
muutos 

Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuu
den verottamisesta annetun lain ( 627/78), jäl
jempänä lähdeverolaki, 6 §:n 1 momentin mu
kaan rajoitetusti verovelvollinen (henkilö, joka ei 
asu Suomessa), joka opiskelunsa tai harjoittelun
sa vuoksi oleskelee Suomessa kalenterivuoden 
aikana enintään 100 päivän ajan, saa vähentää 
Suomessa tekemästään työstä saamastaan palkasta 
määrän, jota on pidettävä välttämättömänä hä
nen elatustaan varten täällä. Vähennyksen saami
sen edellytyksenä on kuitenkin lisäksi, että työ 
välittömästi liittyy verovelvollisen opiskeluun tai 
harjoitteluun ja että valtion viranomainen on 
välittänyt työpaikan. Saman pykälän 2 momentin 
mukaan verohallitus vahvistaa tässä tarkoitetun 
vähennyksen määrän. Verohallituksen 4 päivänä 
tammikuuta 1985 antaman päätöksen (100/85) 
mukaan vähennys on 2 400 markkaa kuukaudes
sa tai, jos palkka maksetaan kuukautta lyhyem
mältä ajalta, 80 markkaa päivältä. Siinä tapauk
sessa, että verovelvollinen oleskelee Suomessa 100 
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päivän ajan, vähennyksen enimmäismäärä on siis 
8 000 markkaa. 

Lähdeverolain 6 § on soveltamisalaltaan sup
pea ja johtaa sen vuoksi epätyydyttävään loppu
tulokseen eräiden muiden sellaisten verovelvollis
ten kuin tässä lainkohdassa tarkoitettujen opiske
lijoiden tai harjoittelijoiden palkkatulon verotuk
sessa, joille lainkohdan mukaisen veronhuojen
nuksen myöntäminen olisi kohtuullista. Tällaisia 
muita, opiskelijoihin tai harjoittelijoihin verratta
via verovelvollisia ovat ennen kaikkea lomatyön 
tai muun sellaisen työn vaihtoa koskevien poh
joismaisten ohjelmien puitteissa Suomessa oles
kelevat ja työskentelevät, muissa Pohjoismaissa 
asuvat nuoret. Useissa tapauksissa he eivät ole 
oikeutettuja palkkatulon verotuksessa myönnet
tävään huojennukseen, koska heidän työskente
lynsä ei liity lainkohdassa tarkoitetulla tavalla 
opiskeluun tai harjoitteluun. Kun toisaalta jotkut 
näistä nuorista täyttävät huojennuksen saamiseksi 
vaadittavat edellytykset, joutuvat vaihto-ohjel
miin osallistuvat nuoret lisäksi keskenään eri 
asemaan verotuksessa. 
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Kesätyön hankintaa ja vaihtoa Pohjoismaiden 
välillä tapahtuu vuodesta 1985 alkaen yhteispoh
joismaisen Nordjobb-hankkeen muodossa. Hank
keen puitteissa järjestetään Pohjoismaissa asuville 
18-26 vuoden ikäisille nuorille mahdollisuus 
työskennellä kesäisin muussa Pohjoismaassa kuin 
kotimaassa 4-12 viikon ajan. Tarkoituksena on, 
että nuoret samalla saavat tietoa työskentelymaan 
yhteiskuntaoloista, kulttuurista ja väestöstä sekä 
parantavat kielitaitoaan. Suomen näkökulmasta 
merkittävää Nordjobb-hankkeessa on, että se on 
kannustanut muiden Pohjoismaiden nuoria ha
keutumaan aikaisempaa suuremmin määrin Suo
meen. Pääasiallisesti Helsingissä, Turussa ja Vaa
sassa työskenteli kesällä 1986 yhteensä noin 130 
Nordjobb-nuorta. Tavoitteeksi on asetettu, että 
tämä määrä saataisiin nousemaan vuonna 1987 
yli kaksinkertaiseksi. Vuodesta 1986 alkaen vas
tuu Nordjobb-hankkeen toteuttamisesta on Stif
telsen Nordjobb -nimisellä säätiöllä, jonka koti
paikka on Kööpenhamina, yhteisyössä Pohjois
maiden Norden-yhdistysten ja työvoimaviran
omaisten sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston 
kanssa. Suomessa työvoimaviranomaiset välittävät 
työpaikat. 

Jotta kaikille lomatyön tai muun sellaisen työn 
vaihtoa koskevaan pohjoismaiseen ohjelmaan 
osallistuville, muissa Pohjoismaissa kuin Suomes
sa asuville rajoitetusti verovelvollisille taattaisiin 
tietyin edellytyksin oikeus tästä työstä saadun 
tulon verotuksessa tehtävään vähennykseen ja 
jotta verotuksessa vallitseva epäyhtenäisyys pois
tuisi, ehdotetaan lähdeverolain 6 §:ää muutetta-

vaksi siten, että pykälässä myönnetty huojennus 
ulotetaan koskemaan muussa Pohjoismaassa kuin 
Suomessa asuvaa rajoitetusti verovelvollista, joka 
oleskelee täällä kalenterivuoden aikana enintään 
100 päivän ajan lomatyön tai muun siihen verrat
tavan työn vaihtoa koskevan pohjoismaisen ohjel
man piiriin kuuluvan työskentelyn vuoksi ja jolle 
valtion viranomainen on välittänyt työpaikan. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vai
kutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on sen 
hyväksynyt. 

4. Säätäruisjärjestys 

Koska lakiehdotus ei koske uutta tai lisättyä 
veroa, se on käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 
66 §:ssä määrätyssä lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden 
verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/78) 6 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

6 § 
Rajoitetusti verovelvollinen, joka oleskelee 

Suomessa kalenterivuoden aikana enintään sadan 
päivän ajan, saa vähentää valtion viranomaisen 
välittämässä työpaikassa tehdystä 

a) opiskeluunsa tai harjoitteluunsa välittömästi 
liittyvästä työstä, tai 

b) lomatyön tai muun sellaisen työn vaihtoa 
koskevan pohjoismaisen ohjelman piiriin kuulu
vasta työstä 

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1986 

saamastaan palkasta määrän, jota on pidettävä 
välttämättömänä hänen elatustaan varten täällä. 
Saadakseen tässä pykälässä tarkoitetun vähennyk
sen verovelvollisen on esitettävä työnantajalle 
sellainen selvitys kuin asetuksella tarkemmin sää
detään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1987. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden 
verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/78) 6 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

6 § 
Rajoitetusti verovelvollinen, joka opiskelunsa 

tai harjoittelunsa vuoksi oleskelee Suomessa ka
lenterivuoden aikana enintään sadan päivän ajan, 
saa vähentää valtion viranomaisen välittämässä 
työpaikassa tehdystä opiskeluunsa tai harjoitte
luunsa välittömästi liittyvästä työstä saamastaan 
palkasta määrän, jota on pidettävä välttämättö
mänä hänen elatustaan varten täällä. Saadakseen 
tässä pykälässä tarkoitetun edun verovelvollisen 
on esitettävä työnantajalle sellainen selvitys kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. 

Ehdotus 

6 § 
Rajoitetusti verovelvollinen, joka oleskelee 

Suomessa kalenterivuoden aikana enintään sadan 
päivän ajan, saa vähentää valtion viranomaisen 
välittämässä työpaikassa tehdystä 

a) opiskeluunsa tai harjoitteluunsa välittömästi 
liittyvästä työstä, tai 

b) lomatyön tai muun sellaisen työn vaihtoa 
koskevan pohjoismaisen ohjelman pziriin kuulu
vasta työstä 

saamastaan palkasta määrän, jota on pidettävä 
välttämättömänä hänen elatustaan varten täällä. 
Saadakseen tässä pykälässä tarkoitetun vähennyk
sen verovelvollisen on esitettävä työnantajalle 
sellainen selvitys kuin asetuksella tarkemmin sää
detään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1987. 

päivänä 


