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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pientyönanta-
jan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain 
sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta anne-
tun lain 17 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pien-
työnantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjes-
telmästä annettua lakia sekä verotustietojen 
julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia. 

Yleisen tietoverkon kautta käytettävissä 
olevaan palvelujärjestelmään lisättäisiin 
työntekijäliittymä, jonka avulla palvelun 
käyttäjänä toimiva pientyönantaja voisi antaa 
järjestelmään tunnistautuneelle työntekijälle 
tai työ- tai käyttökorvauksen saajalle laissa 
määriteltyjä palvelussuhteeseen liittyviä tie-
toja. Työntekijä voisi vastaavasti antaa tietoja 
palvelua käyttävälle työnantajalle.  

Työntekijäliittymän avulla voitaisiin antaa 
ennakonpidätyksen toimittamiseen, palkan- 
ja matkakorvausten laskentaan ja työaikoihin 
liittyviä tietoja. Lisäksi järjestelmän avulla 
voitaisiin toteuttaa rekisteröidyn omien tieto-
jen tarkastusoikeus.   

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annettua lakia muutettaisiin siten, että 
Verohallinto voisi salassapitosäännösten es-
tämättä siirtää palvelujärjestelmään palkan 
sekä työ- ja käyttökorvausten ennakonpidä-
tysten muutosta koskevat tiedot eli muutos-
verokorttitiedot. Palveluun tunnistautunut 
työntekijä tai työ- tai käyttökorvauksen saaja 
voisi antaa palvelujärjestelmässä ennakonpi-
dätyksen toimittamista varten tarvittavat tie-
tonsa palvelun käyttäjänä toimivalle pien-
työnantajalle.  

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
1 päivänä joulukuuta 2014. Verotustietojen 
julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 
17 §:n muutosta sovellettaisiin ensimmäisen 
kerran verovuotta 2015 koskevien muutosve-
rokorttien tietoihin. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoitus-
palvelujärjestelmästä (658/2004) tuli voi-
maan valtioneuvoston asetuksella (75/2006) 
säädettynä ajankohtana 1 päivänä helmikuuta 
2006. Yleisen tietoverkon kautta käytettävis-
sä olevan pientyönantajan maksu- ja ilmoi-
tuspalvelujärjestelmän avulla kotitaloudet ja 
muut pientyönantajat voivat hoitaa palkan ja 
muun vastaavan suorituksen maksuun liitty-
vät työnantajavelvoitteet yhden palvelun 
kautta.  

Palvelujärjestelmän avulla hoidettavista 
tehtävistä säädetään lain 2 §:n 1 ja 2 momen-
tissa. Pientyönantaja voi palvelujärjestelmän 
avulla hoitaa muun muassa työnantajasuori-
tukset ja ennakonpidätykset, jotka liittyvät 
palkan tai vastaavan suorituksen maksuun. 
Järjestelmän avulla työnantaja voi hoitaa la-
kisääteiseen työeläkevakuutusjärjestelmään 
liittyvät maksut ja ilmoitukset sekä työttö-
myysvakuutusjärjestelmään liittyvät ilmoi-
tukset. Työnantaja voi palvelujärjestelmän 
avulla laskea palkan ja saada palvelusta tar-
vittavat tiedot palkka- ja työaikakirjanpitoa 
varten. Järjestelmän avulla voidaan hoitaa 
myös palkasta ulosotettavan osan pidättämi-
nen ja maksaminen.  

Verohallinnolla on lain 2 §:n 4 momentin 
nojalla valtuus rajoittaa palvelujärjestelmän 
avulla hoidettavia tehtäviä, jos palvelujärjes-
telmän tekninen toteuttaminen, tehtävistä ai-
heutuvat kustannukset tai sopimusosapuolten 
mukaantulo tai poisjäänti sitä edellyttää. Pal-
velujärjestelmän avulla ei voi tällä hetkellä 
hoitaa esimerkiksi niitä laissa mainittuja 
työnantajavelvoitteita, jotka liittyvät lakisää-
teiseen tapaturmavakuutusjärjestelmään tai 
yleissitoviin työehtosopimuksiin sisältyvään 
työntekijän ryhmähenkivakuuttamiseen. Ta-
paturmavakuutuslaitosten liiton kanssa on 
käyty neuvotteluja yhteistoimintasopimuk-
sesta, jolla pyritään parantamaan palvelujär-
jestelmän kattavuutta sekä helpottamaan pal-
velujärjestelmää käyttävän pientyönantajan 
lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen liitty-
vien velvoitteiden hoitamista. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää, mitä muita laissa säädettyihin työnanta-

jasuorituksiin liittyviin velvoitteisiin rinnas-
tettavia tehtäviä järjestelmän avulla voidaan 
hoitaa. Edellytyksenä on, että työnantajille 
tulee uusia vastaavia velvoitteita tai työnan-
tajavelvoitteet järjestelmän kannalta olennai-
sesti muuttuvat.   

Verohallinnon tehtävänä on ylläpitää pien-
työnantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjes-
telmää. Verohallinto toimii lain 3 ja 4 §:n no-
jalla palvelujärjestelmän teknisenä ylläpitä-
jänä ja huolehtii järjestelmän toimivuudesta 
sekä tietojärjestelmän ja siihen talletettujen 
tietojen tietoturvallisuudesta. Palvelujärjes-
telmään talletetut tiedot ja niistä muodostuva 
rekisteri eivät ole Verohallinnon määräämis-
valtaan kuuluvia viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), 
jäljempänä julkisuuslaki, tarkoitettuja viran-
omaisen asiakirjoja eikä Verohallinnolla ole 
oikeutta käyttää tietoja hyväkseen Verohal-
linnon tehtävien hoitamisessa. Verohallinto 
ei voi myöskään luovuttaa tietoja ilman pal-
velun käyttäjän suostumusta. Verohallinnon 
palveluksessa oleva tai toimeksiannosta toi-
miva on lisäksi salassapitovelvollinen sen 
suhteen, mitä hän on saanut tietää palvelujär-
jestelmän teknisen ylläpidon yhteydessä pal-
velun käyttäjän rekisteriin merkitsemistä tie-
doista. Palvelun käyttäjä vastaa järjestelmän 
avulla ylläpitämänsä rekisterin lainmukai-
suudesta. Verohallinto vastaa kuitenkin siitä, 
että järjestelmän avulla käsiteltävät tiedot 
ovat henkilötietojen suojaa koskevien sään-
nösten tarkoittamalla tavalla tarpeellisia. Tie-
tojen luovuttamisesta tilastointia varten Ti-
lastokeskukselle on säädetty erikseen tilasto-
laissa (280/2004). 

Tunnistettu palvelujärjestelmän käyttäjä 
saa nykyisin verotustietojen julkisuudesta ja 
salassapidosta annetun lain (1346/1999), jäl-
jempänä verotietolaki, 17 §:n 5 momentin 
nojalla ennakonpidätyksen toimittamisessa 
tarvittavat verokorttitiedot yksilöimistään ve-
rovelvollisista. Järjestelmään siirrettävät en-
nakonpidätystiedot koskevat vain niin sanot-
tujen vanhojen työntekijöiden perusverokort-
titietoja, jolloin mahdolliset muutokset enna-
konpidätyksessä eivät välity järjestelmään. 
Ennakonpidätyksen toimittamista varten tar-
peelliset tiedot ovat salassa pidettäviä vero-
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tietolain 1 ja 4 §:n nojalla. Palvelun käyttäjä 
on luovutettujen ennakonpidätystietojen suh-
teen salassapitovelvollinen julkisuuslain ja 
verotietolain säännösten nojalla. Pientyönan-
tajaa sitoo lisäksi henkilötietolain (523/1999) 
33 §:ssä säädetty vaitiolovelvollisuus.  

Pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelu-
järjestelmän käyttäjinä toimivat kotitaloudet 
ja pientyönantajat. Palvelujärjestelmällä on 
laskettu vuosina 2006—2013 palkkoja yh-
teensä 2,6 miljardia euroa. Palvelussa lasket-
tujen palkkojen määrä kuukaudessa on kes-
kimäärin 63 miljoonaa euroa, ja palkkojen 
määrä on kasvanut vuosittain. Rekisteröity-
neitä palvelun käyttäjiä oli heinäkuussa 2014 
yhteensä noin 141 000, joista kotitalouksia 
oli hieman yli 95 800 ja pientyönantajia 
45 000. Kotitalousvähennyksen korottaminen 
lisännee vuonna 2014 palvelujärjestelmää 
käyttävien kotitalouksien määrää.  

Maksuttomalla ja opastavalla palvelulla on 
tarjottu pientyönantajille mahdollisuus hoitaa 
lakisääteiset työnantajavelvoitteet helposti ja 
oikein. Voimassa olevan lain mukainen ny-
kyinen palvelujärjestelmä ei kuitenkaan 
mahdollista järjestelmän hyödyntämistä pien-
työnantajan ja työntekijän tai työ- tai käyttö-
korvauksen saajan välisessä tietojenvaihdos-
sa.  

 
2  Tavoitteet  ja  keskeiset  ehdotuk-

set  

Työnantajalla ja työntekijällä on erilaisia 
lakisääteisiä velvoitteita antaa palvelusuhtee-
seen liittyviä tietoja toisilleen. Lakiehdotuk-
sen tavoitteena on kehittää pientyönantajan 
maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmää siten, 
että pientyönantajan suostumuksella työnte-
kijä tai työ- tai käyttökorvauksen saaja voisi 
palvelujärjestelmän kautta saada ja antaa 
palvelussuhteeseen liittyviä tietoja. Palvelu-
järjestelmään rakennettaisiin niin sanottu 
työntekijäliittymä, jonka avulla voitaisiin 
hoitaa laissa määritellyt tehtävät. 

Työntekijäliittymän käyttöönotto edellyt-
täisi aina pientyönantajan suostumusta. 
Työntekijä tai työ- tai käyttökorvauksen saa-
ja voisi tämän jälkeen käyttää palvelujärjes-
telmän työntekijäliittymää. Kirjautuminen 
edellyttäisi aina luotettavaa tunnistautumista. 
Laissa määriteltäisiin ne tehtävät ja tiedot, 

joita palvelujärjestelmän työntekijäliittymän 
avulla voitaisiin hoitaa. Työntekijäliittymän 
avulla voitaisiin hoitaa ennakonpidätyksen 
toimittamiseen, palkan- ja matkakorvausten 
laskentaan ja työaikoihin liittyvien tietojen 
antaminen palvelussuhteen toiselle osapuo-
lelle. Lisäksi järjestelmän avulla voitaisiin to-
teuttaa rekisteröidyn omien tietojen tarkas-
tusoikeus. Työntekijäliittymän avulla tietojen 
toimittaminen työnantajan ja työntekijän vä-
lillä tapahtuisi turvallisesti sähköisesti. Tämä 
mahdollistaisi muun muassa luopumisen pa-
perisesta verokortista.  

Esityksessä ehdotetaan että Verohallinnolle 
säädettäisiin mahdollisuus siirtää palvelujär-
jestelmän käyttöön muutosverokorttitiedot. 
Tiedonluovutus koskisi kaikkia palkkaa ja 
työ- tai käyttökorvausta varten annettuja 
muutosverokorttitietoja, koska työsuhteita tai 
työntekijäkäyttäjiä ei voitaisi etukäteen yksi-
löidä tai rajata. Tunnistautunut työntekijä-
käyttäjä voisi hakea ja valita palvelujärjes-
telmässä omat verokorttitietonsa ja osoittaa 
ne edelleen palvelun käyttäjänä toimivalle 
pientyönantajalle ennakonpidätyksen toimit-
tamista varten. Tietojen siirto verotuksen tie-
tojärjestelmästä palvelujärjestelmään tapah-
tuisi tietoturvallisesti. Verohallinto vastaisi 
sekä palvelun tietojärjestelmien että tiedon-
siirron tietoturvallisuudesta. Lisäksi Verohal-
linnon tulisi hävittää palvelujärjestelmään 
siirretyt tarpeettomat verokorttitiedot vuosit-
tain. 

Pientyönantajan rekisteriin talletettavat tie-
dot ja palvelujärjestelmään siirrettävät vero-
tustiedot ovat henkilötietolaissa tarkoitettuja 
henkilötietoja. Niitä koskisivat laissa sääde-
tyt henkilötietojen, verotustietojen ja palvelu-
järjestelmän salassapitovelvoitteet. Esityksel-
lä ei ole tarkoitus muuttaa palvelua käyttävän 
pientyönantajan roolia palvelujärjestelmän 
avulla pitämänsä rekisterin rekisterinpitäjänä. 

 
3  Esityksen vaikutukset  

Pientyönantajien maksu- ja ilmoituspalve-
lujärjestelmää on kehitetty osana valtiova-
rainministeriön koordinoimaa Sähköisen asi-
oinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa, 
SADe-ohjelmaa. Palvelujärjestelmän kehit-
täminen on ollut osa SADe-ohjelman Yrityk-
sen palvelut -hanketta, jossa keskeisenä ta-
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voitteena on hallinnollisen taakan vähentä-
minen.  

Työntekijäliittymällä vähennettäisiin pien-
työnantajan ja työntekijän hallinnollista taak-
kaa muun muassa siten, että paperisen muu-
tosverokortin toimittamisesta ja vastaanotta-
misesta sekä arkistoinnista voitaisiin luopua, 
kun työntekijä voisi palvelujärjestelmän 
avulla antaa sähköisesti muutosverokortin 
tiedot työnantajalle. Samoin pientyönantaja 
voisi luopua paperisen palkkalaskelman tu-
lostamisesta ja toimittamisesta työntekijälle, 
jolloin työnantaja säästäisi tulostus- ja posti-
tuskulut. Lisäksi työntekijä saisi palkkalas-
kelmansa sähköisessä muodossa nopeammin 
käyttöönsä.  

Työntekijä voisi antaa ja korjata palvelujär-
jestelmässä esimerkiksi yhteys- ja pankkitili-
tietonsa. Palvelujärjestelmän työntekijäliit-
tymällä mahdollistettaisiin myös se, että tieto 
voitaisiin tallettaa järjestelmään siellä, missä 
se syntyy, eli työntekijä voisi raportoida suo-
ritetun työn tai työmatkan suoraan palkanlas-
kentajärjestelmään. Työnantajan ei näin ollen 
tarvitsisi erillisenä työvaiheena tallettaa tieto-
ja järjestelmään. Työntekijä voisi käyttää jär-
jestelmän kautta henkilötietolaissa säädettyä 
omien tietojen tarkastusoikeuttaan ja saada 
nähtäville lain edellyttämät tiedot sähköisesti 
ja tarvittaessa tulostaa ne itselleen. Työnanta-

jan ei siten tarvitsisi erikseen tulostaa tietoja 
ja toimittaa niitä työntekijälle. 

Muutostyöt ja työntekijäliittymän rakenta-
minen pientyönantajan maksu- ja ilmoitus-
palvelujärjestelmään ovat kokonaan SADe-
ohjelman rahoittamia. Verohallinnolle muu-
tosverokorttitietojen luovuttamisesta aiheu-
tuvat investointikustannukset ovat noin 
57 000 euroa. Järjestelmän investointi- ja yl-
läpitokustannukset katetaan Verohallinnon 
nykyisistä määrärahoista, eikä muutos aiheu-
ta lisämäärärahatarpeita.   

 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä yhteistyössä Verohallinnon kanssa.  

Esityksestä on pyydetty lausunto oikeus-
ministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, 
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry:ltä, Keskus-
kauppakamarilta, Suomen Ammattialojen 
Keskusjärjestö SAK ry:ltä, Suomen Yrittäjät 
ry:ltä, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 
ry:ltä, Veronmaksajain Keskusliitto ry:ltä, 
Akava ry:ltä, Työeläkevakuuttajat TELA 
ry:ltä, Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta, 
Suomen Pienyrittäjät ry:ltä sekä Tietosuoja-
valtuutetulta. Lausunnonantajilla ei ollut 
huomauttamista esityksestä. 

 
 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki pientyönantajan maksu- ja il-
moituspalvelujärjestelmästä 

1 §. Palvelujärjestelmän käyttäjät. Pykälän 
uudessa 2 momentissa säädettäisiin palvelun 
käyttäjän mahdollisuudesta avata työntekijäl-
le tai työ- tai käyttökorvauksen saajalle 
(työntekijäkäyttäjä) pääsy pientyönantajan 
maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmään. Niin 
sanotun työntekijäliittymän avaaminen edel-
lyttäisi rekisterinpitäjän, eli palvelun käyttä-
jän suostumusta. Työntekijäkäyttäjän tulisi 
tunnistautua palvelujärjestelmään käyttämäl-

lä henkilökohtaisia pankkitunnuksia tai säh-
köistä henkilökorttia. Työntekijäliittymän 
avulla hoidettavista tehtävistä säädettäisiin 
uudessa 2 a §:ssä. Uuden käyttäjäryhmän 
vuoksi pykälän otsikko ehdotetaan muutetta-
vaksi monikkomuotoon. 

2 a §. Työntekijäliittymän avulla hoidetta-
vat tehtävät. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin niistä tiedoista, joita palvelun käyttäjä 
voi työntekijäliittymän avulla antaa työnteki-
jäkäyttäjälle. Palvelun käyttäjä voisi työnte-
kijäliittymän avulla antaa työntekijäkäyttäjäl-
le palkan tai muun suorituksen maksamista ja 
ennakonpidätystä koskevat tiedot. Palvelun 
käyttäjä voisi antaa työntekijälle ennakkope-
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rintäasetuksen (1124/1996) 2 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetun todistuksen maksetuista pal-
koista liitettäväksi verokorttiin. Todistus an-
netaan seuraavaa työnantajaa varten tilanteis-
sa, joissa työsuhde päättyy kesken vuoden. 
Todistus on annettava, jos kysymyksessä on 
päätuloa olevan palkan verokortti ja enna-
konpidätys on toimitettu yhden tulorajan 
mukaan tai jos kysymys on portaikkovero-
kortista. Suorituksen maksaja voisi antaa 
työntekijälle ennakkoperintälain (1118/1996) 
35 §:ssä tarkoitetun työnantajan tositteen 
maksetuista palkoista ja muista suorituksista 
sekä niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä. 
Palvelun käyttäjä voisi lisäksi hyödyntää jär-
jestelmää antamalla suorituksen saajalle 
palkkalaskelman. Palkan maksamisesta ja 
työnantajan velvollisuudesta palkkalaskel-
man antamiseen säädetään työsopimuslain 
(55/2001) 2 luvun 16 §:ssä. 

Järjestelmän avulla voitaisiin hoitaa myös 
rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttami-
nen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
työntekijäkäyttäjän, eli rekisteröidyn mahdol-
lisuudesta tarkastaa palvelujärjestelmään 
merkityt omat tietonsa. Henkilötietolain 26—
28 §:ssä säädetään henkilötietojen tarkastus-
oikeudesta, jonka nojalla jokaisella henkilöl-
lä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä 
on rekisteriin talletettu, tai ettei rekisterissä 
ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeu-
teen sisältyy lisäksi oikeus saada tietää rekis-
terin säännönmukaiset tietolähteet sekä se, 
mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti 
luovutetaan. Palvelujärjestelmän avulla pal-
velun käyttäjä voisi antaa rekisteröidyn tar-
kastaa itseään koskevat järjestelmään merki-
tyt tiedot. Palvelujärjestelmän rekisteriselos-
teelta rekisteröity saisi myös tarkastusoikeu-
den piiriin kuuluvat tiedot tietojen käyttötar-
koituksesta, tietolähteistä ja tietojen luovu-
tuksesta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
tiedoista, joita työntekijäkäyttäjä voisi järjes-
telmän avulla antaa palvelun käyttäjälle. 
Työntekijäkäyttäjä voisi antaa palvelun käyt-
täjälle tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot, 
joilla tarkoitetaan nimeä, henkilötunnusta se-
kä tarpeellisia osoite- ja yhteystietoja. Pal-
kanmaksua varten työntekijäkäyttäjä voisi 
antaa pankkitiliä koskevat tiedot.   

Suorituksen saaja eli työntekijäkäyttäjä 
voisi antaa palvelun käyttäjälle ennakonpidä-
tyksen toimittamista varten tarpeelliset tie-
dot. Näillä tiedoilla tarkoitetaan palvelujär-
jestelmään sekä vanhoista työntekijöistä säh-
köisesti siirrettyjä perusverokorttitietoja että 
muutosverokorttitietoja. Työntekijäkäyttäjä 
voisi palvelussa valita ennakkoperintäasetuk-
sen 5 §:ssä tarkoitetun kumulatiivisen enna-
konpidätyksen sijasta ennakkoperintäasetuk-
sen 5 a §:n mukaisen yhden tulorajan vero-
kortin (perusverokortin vaihtoehto B). Palve-
lujärjestelmä antaisi palvelun käyttäjälle il-
moituksen siitä, että työntekijäkäyttäjä on va-
linnut verokortin. Palvelun käyttäjä hyväk-
syisi verokortin vastaanotetuksi, ja samalla 
verokortti arkistoitaisiin järjestelmään säh-
köisesti. 

Palvelun käyttäjällä olisi edelleen käytössä 
vanhoista työntekijöistä sähköisesti siirretyt 
perusverokorttitiedot. Jos työntekijäkäyttäjä 
kuitenkin palvelussa osoittaa perusverokort-
tinsa muulle työnantajalle tai valitsee muu-
tosverokortin perusverokortin sijaan, määräy-
tyy verokortti tämän valinnan mukaisesti. 
Palvelujärjestelmä antaisi palvelun käyttäjäl-
le ilmoituksen saapuneesta verokortista. Ny-
kytilan mukainen perusverokortin vastaanot-
tamistoiminnallisuus on tarkoituksenmukais-
ta säilyttää työntekijäkäyttäjän palvelun rin-
nalla, jotta työntekijän ei tarvitse käydä pal-
velussa valitsemassa perusverokorttia käytet-
täväksi, jos hänellä ei ole mitään muuta il-
moitettavaa tietoa työnantajalleen. 

Pykälän 2 momentin nojalla työntekijä-
käyttäjä voisi antaa tarpeelliset tiedot palkan 
laskemisen perusteista ja matkakustannusten 
korvausta varten. Palkan laskemisen perus-
teilla tarkoitetaan esimerkiksi tietoja tunti- tai 
urakkapalkkausta varten. Matkakustannusten 
korvaustietoina voitaisiin antaa ennakkope-
rintäasetuksen 17 §:n mukaisesti matkalaskua 
koskevat tiedot matkan tarkoituksesta, koh-
teesta, matkareitistä, matkustustavasta, mat-
kan alkamis- ja päättymisajankohdista sekä 
ulkomaan matkojen osalta tiedot maasta tai 
alueesta, jossa matkavuorokausi on päätty-
nyt.   

Työntekijäkäyttäjä voisi antaa työnantajalle 
tarpeelliset tiedot työaikakirjanpitoa varten. 
Näitä olisivat tuntikirjaukset esimerkiksi kus-
tannuspaikasta sekä työ- tai kustannuspaikal-
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le saapumis- ja lähtöajoista. Työaikakirjanpi-
dosta säädetään työaikalain (605/1996) 7 lu-
vun 37 §:ssä. Myös palvelun käyttäjänä toi-
miva pientyönantaja voisi pykälän 1 momen-
tin nojalla ilmoittaa työntekijälle tarpeelliset 
tiedot työajoista esimerkiksi niissä tilanteis-
sa, joissa työtä tehdään vaihtuvissa työvuo-
roissa. Työnantajan velvollisuudesta pitää 
työvuoroluetteloa säädetään työaikalain 7 lu-
vun 35 §:ssä. Järjestelmäteknisistä syistä 
mahdollisuus työaikojen ilmoittamiseen olisi 
työntekijäliittymän käyttöönoton alkuvai-
heessa kuitenkin vain työntekijällä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin lisäksi 
siitä, että palvelujärjestelmän välivarastoon 
verotietolain 17 §:n 6 momentin nojalla siir-
retyt tarpeettomat verokorttitiedot on hävitet-
tävä vuosittain. Palvelujärjestelmään tallete-
tut verokorttitiedot säilytetään järjestelmässä 
kuten muutkin järjestelmään talletetut tiedot. 
Palvelujärjestelmää koskevan lain 3 §:n mu-
kaisesti tietojen säilytysaika on 11 vuotta sii-
tä, kun tieto on talletettu rekisteriin. 

 
1.2 Laki verotustietojen julkisuudesta ja 

salassapidosta 

17 §. Tietojen antaminen ennakonpidätyk-
sen toimittamista varten. Verotustietojen jul-
kisuudesta ja salassapidosta annettua lakia 
muutettaisiin siten, että 17 §:n uuden 6 mo-
mentin nojalla Verohallinto voisi siirtää 
muutosverokortteja koskevat tiedot pien-
työnantajan maksu- ja palvelujärjestelmään. 
Tietojen luovutus olisi rajattu koskemaan 
muutosverokortteja, jotka annetaan palkkaa 
sekä työ- ja käyttökorvausta varten, koska 
palvelujärjestelmässä käsitellään vain näitä 
suorituksia. Siirto koskisi kaikkia edellä mai-
nittuja muutosverokorttitietoja, koska työsuh-
teita ja työntekijäkäyttäjiä ei voida etukäteen 
yksilöidä tai rajata. Tiedonsiirto koskisi yh-
teensä noin 600 000 henkilön muutosvero-
korttitietoja. 

Palvelussa voitaisiin siten välittömästi 
näyttää työntekijäkäyttäjälle ne verokortit, 
jotka hän voi sähköisesti antaa järjestelmää 
käyttävälle työnantajalle. Palvelujärjestelmää 
käyttävä työnantaja saa Verohallinnolta vero-
tietolain 17 §:n 5 momentin nojalla yksi-
löimiensä työntekijöiden perusverokorttitie-
dot. Näiden vanhojen työntekijöiden perus-

verokorttitietojen lisäksi palvelun käyttäjä 
saa käyttöönsä vain ne muutosverokorttitie-
dot, jotka työntekijä on luovuttanut palvelu-
järjestelmän avulla sähköisesti tai toimittanut 
paperisena työnantajalle. Siirrettäviä muu-
tosverokorttitietoja olisivat verovuosi, vero-
velvollisen nimi, henkilötunnus, veronumero, 
mahdollinen Y-tunnus, verokortin voimaan-
tulopäivä, mitä tuloa verokortti koskee, en-
nakonpidätysprosentit sekä verokortin tulora-
ja tai palkanlaskentajärjestelmän tarvitsema 
laskennallinen vuosituloraja.   

Tiedot päivitettäisiin palvelujärjestelmän 
välivarastoon kerran vuorokaudessa. Tekni-
sesti tiedot siirrettäisiin Verohallinnon vero-
tuksen tietojärjestelmästä sähköisesti palve-
lujärjestelmän välivarastoon, jossa niitä säi-
lytettäisiin. Verohallinto on palvelujärjestel-
män tekninen ylläpitäjä ja vastaa tietojärjes-
telmän sekä siihen talletettujen tietojen tieto-
turvallisuudesta. Tietojen siirto tapahtuisi tie-
toturvallisesti suorien salattujen linjayhteyk-
sien kautta. 

Tietojen siirtoa koskeva sääntely mahdol-
listaa sen, että tunnistautunut työntekijäkäyt-
täjä voisi hakea työntekijäliittymästä omat 
muutosverokorttitietonsa ja lähettää ne palve-
lujärjestelmässä edelleen suorituksen maksa-
jalle ennakonpidätyksen toimittamista varten. 
Lisäksi työntekijä näkisi palvelussa omat pe-
rusverokorttitietonsa ja pystyisi työntekijä-
liittymän avulla valitsemaan verokortin vaih-
toehtoisen tulorajan ennakonpidätyksen toi-
mittamista varten. Suorituksen maksajan hy-
väksymisen jälkeen verokortti tulisi käyttöön 
ja käyttöön otettu verokortti arkistoitaisiin 
tämän jälkeen sähköisesti järjestelmään.  

 
2  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä joulukuuta 2014. Verotustietojen julki-
suudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n 
muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran ve-
rovuotta 2015 koskevien muutosverokorttien 
tietoihin.  

 
3  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Ehdotetut lait pientyönantajan maksu- ja 
ilmoituspalvelujärjestelmästä sekä verotustie-
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tojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun 
lain muuttamisesta ovat merkityksellisiä pe-
rustuslain 10 §:n 1 momentin kannalta.  

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha 
on turvattu. Henkilötietojen suojasta sääde-
tään tarkemmin lailla. Säännöksen lakiviitta-
us henkilötietojen suojasta edellyttää lainsää-
täjän säätävän tästä oikeudesta, mutta jättää 
sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkin-
taan. Tällainen perusoikeussäännös sitoo 
lainsäätäjän sisällöllistä harkintaa vähemmän 
kuin sellainen sääntelyvarauksen sisältävä 
säännös, jossa perusoikeuden todetaan ole-
van olemassa sen mukaan kuin lailla sääde-
tään.  

Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käy-
tännön (esimerkiksi PeVL 14/2002 vp, s. 2/I 
PeVL 51/2002 vp, s. 2/I, PeVL 6/2003 vp, s. 
2/I, PeVL 35/2004 vp, s. 2/II ja PeVL 
27/2006 vp, s. 2/I,) mukaan lainsäätäjän liik-
kumavaraa rajoittaa myös se, että henkilötie-
tojen suoja osittain sisältyy samassa momen-
tissa turvatun yksityiselämän suojan piiriin. 
Kysymys on kaiken kaikkiaan siitä, että lain-
säätäjän tulee turvata tämä oikeus tavalla, jo-
ta voidaan pitää hyväksyttävänä perusoikeus-
järjestelmän kokonaisuudessa. Valiokunta on 
käytännössään pitänyt henkilötietojen suojan 
kannalta tärkeinä sääntelykohteina ainakin 
rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitävien 
henkilötietojen sisältöä, niiden sallittuja käyt-
tötarkoituksia mukaan luettuina tietojen luo-
vutettavuus sekä tietojen säilytysaika henki-
lörekisterissä ja rekisteröidyn oikeusturva. 
Näiden seikkojen sääntely lain tasolla tulee 
lisäksi olla kattavaa ja yksityiskohtaista. Lail-
la säätämisen vaatimus ulottuu myös mah-
dollisuuteen luovuttaa henkilötietoja teknisen 
käyttöyhteyden avulla (PeVL 12/2002 vp, s. 
5).  

Pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelu-
järjestelmästä annetun lain 1 §:n 2 momentis-
sa määriteltäisiin työntekijäliittymän käyttö-
tarkoitus, eli lakisääteisiin velvoitteisiin liit-
tyvien tietojen antaminen työsuhteen osa-
puolten välillä, ja lain 2 a §:ssä työntekijäliit-
tymän tietosisältö. Lakiehdotuksessa tarkoi-
tetut tiedot liittyvät työnantajalle ja työnteki-
jälle tai työ- tai käyttökorvauksen saajalle 
ennakkoperintälaissa, työsopimuslaissa, työ-
aikalaissa sekä henkilötietolaissa säädettyihin 
velvoitteisiin. Rekisteriin merkittävien tieto-
jen yksityiskohtainen sisältö määräytyisi 
edellä mainittujen lakien ja muun muassa en-
nakkoperintäasetuksen mukaisesti. 

Verohallinto voisi verotietolain nojalla sa-
lassapitosäännösten estämättä siirtää kaikki 
Verohallinnolle tehdyt ennakonpidätyksen 
muutoksia koskevat tiedot omasta tietojärjes-
telmästään palvelujärjestelmään. Verohallin-
nolla olisi lakiehdotuksen nojalla velvolli-
suus vuosittain hävittää palvelujärjestelmään 
siirretyt tarpeettomat ennakonpidätystiedot. 
Salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta 
ja tietojen hävittämisvelvollisuudesta säädet-
täisiin siten laissa perustuslakivaliokunnan 
käytännössä edellytetyllä tavalla (ks. esim. 
PeVL 19/2005 vp, PeVL 24/2000 vp, PeVL 
14/2002 vp, PeVL 16/2004 vp ja PeVL 
19/2009 vp). 

Edellä olevan perusteella lakiehdotukset 
eivät hallituksen käsityksen mukaan merkitse 
sellaista puuttumista yksityiselämän ja henki-
lötietojen suojaan, joka olisi vastoin perus-
tuslain 10 §:n 1 momentin säännöksiä. La-
kiehdotukset voidaan hallituksen käsityksen 
mukaan säätää tavallisen lain säätämisjärjes-
tyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 
pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 

1 §:n otsikko ja  
lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 2 a § seuraavasti: 

 
1 §  

Palvelujärjestelmän käyttäjät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Palvelun käyttäjä ja hänen suostumuksel-

laan palvelujärjestelmää käyttävä työntekijä 
tai työ- tai käyttökorvauksen saaja (työnteki-
jäkäyttäjä) voivat antaa toisilleen palvelujär-
jestelmän avulla 2 a §:ssä tarkoitettuja laki-
sääteisiin velvoitteisiin liittyviä tietoja. 

 
2 a § 

Työntekijäliittymän avulla hoidettavat tehtä-
vät 

Palvelun käyttäjä voi järjestelmän avulla 
antaa työntekijäkäyttäjälle tarpeelliset tiedot 
palkan tai muun suorituksen maksamisesta, 

ennakonpidätyksen toimittamisesta ja työ-
ajoista. Järjestelmän avulla palvelun käyttäjä 
voi antaa työntekijäkäyttäjälle tämän omien 
tietojen tarkastusoikeuden piiriin kuuluvat 
tiedot. 

Työntekijäkäyttäjä voi järjestelmän avulla 
antaa palvelun käyttäjälle tarpeelliset yksi-
löinti- ja yhteystiedot sekä tiedot palkan tai 
suorituksen maksua, matkakustannusten kor-
vausta, ennakonpidätyksen toimittamista ja 
työaikakirjanpitoa varten.  

Verohallinnon on hävitettävä vuosittain 
palvelujärjestelmään verotustietojen julki-
suudesta ja salassapidosta annetun lain 
(1346/1999) 17 §:n 6 momentin nojalla siir-
retyt tarpeettomat ennakonpidätystiedot. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20  . 

————— 
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2. 

Laki 
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 17 §:ään, 

sellaisena kuin se on laissa 1234/2011, uusi 6 momentti seuraavasti: 
 

17 §  

Tietojen antaminen ennakonpidätyksen toi-
mittamista varten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Verohallinto voi salassapitosäännösten es-

tämättä siirtää ennakonpidätyksen toimitta-
mista varten tarpeelliset palkan sekä työ- ja 
käyttökorvauksen ennakonpidätyksen muu-
toksia koskevat tiedot pientyönantajan mak-

su- ja ilmoituspalvelujärjestelmään, jossa 
työntekijäkäyttäjä voi siirtää tiedot edelleen 
palvelun käyttäjälle noudattaen, mitä pien-
työnantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjes-
telmästä annetussa laissa (658/2004) sääde-
tään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
verovuotta 2015 koskevien muutosverokort-
tien tietoihin. 

————— 
 

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2014  

 
 
 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 

Valtiovarainministeri Antti Rinne 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 
pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain (658/2004) 

1 §:n otsikko ja  
lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 2 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Palvelujärjestelmän käyttäjä 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 §  

Palvelujärjestelmän käyttäjät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Palvelun käyttäjä ja hänen suostumuksel-

laan palvelujärjestelmää käyttävä työntekijä 
tai työ- tai käyttökorvauksen saaja (työnteki-
jäkäyttäjä) voivat antaa toisilleen palvelujär-
jestelmän avulla 2 a §:ssä tarkoitettuja laki-
sääteisiin velvoitteisiin liittyviä tietoja. 
 

 
 2 a §

Työntekijäliittymän avulla hoidettavat teh-
tävät 

Palvelun käyttäjä voi järjestelmän avulla 
antaa työntekijäkäyttäjälle tarpeelliset tiedot 
palkan tai muun suorituksen maksamisesta, 
ennakonpidätyksen toimittamisesta ja työ-
ajoista. Järjestelmän avulla palvelun käyttäjä 
voi antaa työntekijäkäyttäjälle tämän omien 
tietojen tarkastusoikeuden piiriin kuuluvat 
tiedot. 

Työntekijäkäyttäjä voi järjestelmän avulla 
antaa palvelun käyttäjälle tarpeelliset yksi-
löinti- ja yhteystiedot sekä tiedot palkan tai 
suorituksen maksua, matkakustannusten kor-
vausta, ennakonpidätyksen toimittamista ja 
työaikakirjanpitoa varten.  

Verohallinnon on hävitettävä vuosittain 
palvelujärjestelmään verotustietojen julki-
suudesta ja salassapidosta annetun lain 
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(1346/1999) 17 §:n 6 momentin nojalla siir-
retyt tarpeettomat ennakonpidätystiedot. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20  . 
——— 

 
 
 
 

2. 

Laki 
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 17 §:ään, 

sellaisena kuin se on laissa 1234/2011, uusi 6 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 §  

Tietojen antaminen ennakonpidätyksen toi-
mittamista varten 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 §  

Tietojen antaminen ennakonpidätyksen toi-
mittamista varten 

— — — — — — — — — — — — — —  
Verohallinto voi salassapitosäännösten es-

tämättä siirtää ennakonpidätyksen toimitta-
mista varten tarpeelliset palkan sekä työ- ja 
käyttökorvauksen ennakonpidätyksen muu-
toksia koskevat tiedot pientyönantajan mak-
su- ja ilmoituspalvelujärjestelmään, jossa 
työntekijäkäyttäjä voi siirtää tiedot edelleen 
palvelun käyttäjälle noudattaen, mitä pien-
työnantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjes-
telmästä annetussa laissa (658/2004) sääde-
tään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 
verovuotta 2015 koskevien muutosverokortti-
en tietoihin. 

——— 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


