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N:o 1091

Laki
ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 16 päivänä joulukuuta 1994
(1217/1994) annetun lain 2 §:n 2 ja 3 momentti ja 4 §:n 1 momentti sekä
lisätään 2 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:
2§
Ulkomainen väliyhteisö
— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, ulkomaisena väliyhteisönä ei kuitenkaan pidetä:
1) yhteisöä, jonka tulon on selvitetty pääasiallisesti kertyneen yhteisön asuinvaltiossaan harjoittamasta teollisesta tuotantotoiminnasta, siihen verrattavasta muusta tuotantotoiminnasta tai laivanvarustustoiminnasta,
taikka siellä harjoitetusta myynti- tai markkinointitoiminnasta, joka välittömästi palvelee
teollista tuotantotoimintaa, siihen verrattavaa
muuta tuotantotoimintaa tai laivanvarustustoimintaa harjoittavaa yhteisöä ja joka suun-

tautuu pääasiallisesti yhteisön asuinvaltion
alueelle, taikka suorituksista, joiden maksaja
on siinä valtiossa asuva ja siellä mainitunlaista toimintaa harjoittava, samaan osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettuun konserniin kuuluva yhteisö; eikä
2) yhteisöä, jonka asuinvaltion kanssa
Suomella on voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva sopimus, jos yhteisöä on sopimuksen mukaan pidettävä
tuossa valtiossa asuvana ja sopimusta sovelletaan yhteisön saamaan tuloon, edellyttäen,
että yhteisöt siinä valtiossa ovat velvollisia
suorittamaan tulostaan veroa, joka ei olennaisesti eroa yhteisöjen Suomessa tulostaan
suoritettavasta verosta, eikä yhteisö ole saanut hyötyä tämän valtion erityisestä veronhuojennuslainsäädännöstä.

HE 149/1998
VaVM 51/1998
EV 198/1998
145—1998
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Laskettaessa sitä tuloa, jonka perusteella
arvioidaan, onko tuloverotuksen tosiasiallinen taso yhteisön asuinvaltiossa alhaisempi
kuin 3/5 Suomessa asuvan yhteisön verotuksen tasosta täällä, ei oteta huomioon väliyhteisön toiselta väliyhteisöltä saamaa osinkoa,
joka on jaettu voitosta, joka on jonkin osingonjakoa välittömästi edeltävän viiden verovuoden osalta otettu Suomessa huomioon
viimeksi mainitun yhteisön tuloverotuksen
tasoa arvioitaessa.
Yhteisöjen asuinvaltiossaan tulostaan suoritettavan veron katsotaan 2 momentin
2 kohdassa tarkoitetussa mielessä olennaisesti eroavan yhteisöjen Suomessa suoritettavasta verosta, jos yhteisöt tässä valtiossa
voimassa olevan verolainsäädännön mukaan
ovat siellä velvollisia suorittamaan valtiolle
tai sen osalle tulostaan veroa, jonka tosiasiallinen yhteismäärä keskimääräisesti on
huomattavasti pienempi kuin yhteisöjen Suomessa tulostaan tosiasiallisesti suoritettava
vero.

4§
Veronalainen tulo
Veronalaista tuloa on verovelvollisen välitöntä ja ulkomaista välillistä omistusosuutta
taikka edunsaaja-asemaa vastaava osa ulkomaisen väliyhteisön tulosta, jos verovelvollinen yksin tai yhdessä samaan etupiiriin kuuluvien kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia yhteisön pääomasta tai on edunsaajana
oikeutettu vähintään 10 prosentin osuuteen
yhteisön varallisuuden tuotosta. Edellä 2 §:n
3 momentissa tarkoitetulla tavalla huomioon
otetusta voitosta jaettua osinkoa ei pidetä
veronalaisena tulona.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Sitä sovelletaan ensimmäisen
kerran vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri Jouko Skinnari
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Laki
makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan makeis- ja virvoitusjuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain
(1474/1994) liitteenä oleva makeisverotaulukko sekä
muutetaan lain nimike, 1 ja 2 §, 3 §:n 1 momentti, 5 § sekä 6 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin niistä on 5 § osaksi laissa 240/1998, seuraavasti:

Laki
virvoitusjuomaverosta
1§
Virvoitusjuomista on suoritettava valtiolle
virvoitusjuomaveroa sen mukaan kuin tässä
laissa säädetään.
Virvoitusjuomaverona kannetaan perusveroa ja lisäveroa.
Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta perusveroon, jos virvoitusjuoman on tuottanut oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman
toimialan valmistajista riippumaton valmistaja, jonka kalenterivuoden aikana tuottamien
virvoitusjuomien määrä on niistä saatavan
juomamäärän perusteella enintään 50 000 litraa. Valmistajan riippumattomuudesta ja kalenterivuosittaisen tuotannon määrästä on
vaadittaessa esitettävä tulliviranomaiselle
luotettava selvitys.
2§
Tässä laissa virvoitusjuomilla tarkoitetaan
lain liitteenä olevassa virvoitusjuomaverotaulukossa tarkoitettuja tuotteita.
HE 124/1998
VaVM 56/1998
EV 226/1998

3§
Virvoitusjuomaveron perusveroa on suoritettava lain liitteenä olevan verotaulukon
mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —
5§
Verottomia ovat:
1) virvoitusjuomat, jotka käytetään lääkelaissa (395/1987) tarkoitettujen lääkkeiden
valmistukseen;
2) virvoitusjuomat, jotka käytetään makeisten tai virvoitusjuomien valmistukseen;
3) virvoitusjuomat, jotka käytetään alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa
(1471/1994) tarkoitettujen alkoholijuomien
valmistukseen;
4) virvoitusjuomat, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan yhteisön alueella kuin Suomessa kulutettaviksi.
Jos varastonpitäjä ei voi jälkikäteen tehtävässä tarkastuksessa esittää 1 momentin
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4 kohdassa tarkoitetusta verottomasta toimituksesta luotettavaa selvitystä, tuotteista on
suoritettava valmistevero sen mukaan kuin
tässä laissa säädetään.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
verottomuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslain 16 §:n 1, 3—6
ja 10 kohdassa säädetään.

ten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan virvoitusjuomiin vain siltä osin kuin säännökset
koskevat Euroopan yhteisön ulkopuolelta
tuotavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun
varastonpitäjän verottomaan varastoon tai
tuotteiden siirtämistä Suomessa verottomien
varastojen välillä.

6§
— — — — — — — — — — — — —
Valmisteverotuslain säännöksiä veronalais-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000 lukuun ottamatta sen 1 §:n
3 momenttia, joka tulee voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri Jouko Skinnari

2977
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Asetus
työministeriöstä
Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Työministerin esittelystä säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun
lain (78/1922) 12 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1120/1993:
1§

vosto sekä muita toimielimiä siten kuin erikseen säädetään.

Ministeriön tehtävät
Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (1522/1995) tai muutoin säädetään,
työministeriön tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.
2§
Työjärjestys
Ministeriön työjärjestyksessä määrätään
ministeriön johtamisesta, ministeriön sisäisestä organisaatiosta ja tehtävistä, virkamiesten asemasta ja tehtävistä sekä siitä, kenen
virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.
Ministeriön työjärjestyksen vahvistaa ministeri.
3§
Valtakunnansovittelijain toimisto
Ministeriön yhteydessä on valtakunnansovittelijain toimisto.
4§
Ministeriön alaiset virastot ja laitokset
Ministeriön alaisia ovat työvoimaopisto,
merimiespalvelutoimisto sekä työneuvosto.
Ministeriön yleishallinnollisessa ohjauksessa
ovat työvoimatoimistot. Lisäksi ministeriö
ohjaa ja valvoo hallinnonalaansa kuuluvien
asioiden käsittelyä työvoima- ja elinkeinokeskuksissa.

6§
Työasiainneuvosto
Työasiainneuvosto tekee esityksiä ja antaa
lausuntoja ministeriölle työpolitiikkaan kuuluvista periaatteellisesti tärkeistä ja laajakantoisista kysymyksistä.
Neuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 14 muuta jäsentä,
joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut
jäsenet ja varajäsenet nimeää valtioneuvosto
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäseninä ja
heidän varajäseninään tulee olla tasapuolisesti eri työmarkkinaosapuolien nimeämiä
henkilöitä.
Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee
kesken toimikauden, työministeriö määrää
saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen tai varajäsenen.
Neuvostolla on oikeus asettaa jaostoja ja
käyttää apunaan pysyviä asiantuntijoita.
Jaostoon voidaan ottaa jäseneksi neuvostoon
kuulumattomia henkilöitä. Neuvostolla on
pääsihteeri, jonka lisäksi neuvoston sihteeristönä toimivat ministeriön määräämät ministeriön virkamiehet.
Neuvostosta on muutoin voimassa, mitä
komiteoista säädetään.
7§
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

5§
Ministeriötä avustavat toimielimet
Työministeriön apuna toimii työasiainneu-

Kelpoisuusvaatimuksena on:
1) kansliapäälliköllä ja ylijohtajalla ylempi
korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys
hallinnonalan toimintaan ja työpolitiikan
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kysymyksiin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;
2) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto,
hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja
käytännössä osoitettu johtamistaito;
3) hallitusneuvoksella ja virka-asemaltaan
vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä
perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito; sekä
4) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

itselleen päätösvallan asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.
10 §
Erinäiset säännökset
Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/1988) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa sovitaan.
11 §

8§
Viittaussäännös
Virkojen täyttäminen
Kansliapäällikön, ylijohtajan, johtajan,
neuvottelevan virkamiehen, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan
presidentti valtioneuvoston esityksestä. Lainsäädäntöneuvoksen nimittämisestä säädetään
valtioneuvoston ohjesäännössä.
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen samoin kuin työsopimussuhteisen
henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.
Nimitysasiat, jotka tasavallan presidentti
ratkaisee, esittelee valtioneuvostolle kansliapäällikkö tai muu henkilöstöasioita hoitava ministeriön virkamies.
9§
Päätösvallan pidättäminen
Kansliapäällikkö, ylijohtaja ja tulosyksikön
päällikkö voi yksittäistapauksessa pidättää

Jollei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä
säädetään.
12 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
Tällä asetuksella kumotaan työministeriöstä 25 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus (234/1994) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Tämän asetuksen voimaan tullessa kulumassa olevaa toimikautta varten asetettu työasiainneuvoston toimikausi jatkuu 14 päivään joulukuuta 2001.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri Liisa Jaakonsaari
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Asetus
Pientyönantajien palvelukeskuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

Työministerin esittelystä
muutetaan Pientyönantajien palvelukeskuksesta 3 päivänä lokakuuta 1997 annetun asetuksen
(914/1997) 2 § seuraavasti:
2§
Keskus voi työnantajan toimeksiannosta ja
hänen lukuunsa hoitaa ennakkoperintälain
(418/1959) mukaan toimitettavia ennakonpidätyksiä, työnantajan sosiaaliturvamaksuja ja
muita työnantajan työsuhteen perusteella
suoritettavia maksuja koskevan maksuliikenteen sekä suorittaa palkanlaskennan ja -mak-

sun, jos työnantaja on yritys, jossa on alle
kymmenen työntekijää. Keskus voi lisäksi
neuvoa työnantajia maksuliikenteen hoitamisessa sekä palkanlaskennassa ja -maksussa.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri Liisa Jaakonsaari
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Valtiovarainministeriön päätös
vuoden 1999 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998

Valtiovarainministeriö on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1532/1992)
83 §:n nojalla opetusministeriön esityksestä päättänyt:
1§
Tässä päätöksessä mainitut kilpailut ovat
sellaisia tuloverolain 83 §:ssä tarkoitettuja
taiteen alalla vuonna 1999 järjestettäviä taiteellisesti merkittäviä valtakunnallisia tai
kansainvälisiä kilpailuja, joista saatuja palkintoja ei katsota veronalaiseksi tuloiksi.

kotimainen yli 30-minuuttisten lyhytelokuvien kilpailu;
Suomen Elokuvakontakti r.y:n järjestämä
lyhytelokuvakilpailu Kettupäivät-elokuvafestivaalin yhteydessä;
3§
Kirjallisuus

2§
Elokuvataide
Oulun Elokuvakeskuksen järjestämä Oulun
kansainvälinen lastenelokuvien festivaalien
elokuvakilpailu;
Oulun musiikkivideofestivaalit r.y.:n järjestämä Oulun musiikkivideofestivaalien
Kultapumpeli-kilpailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä
Tampereen elokuvajuhlien Risto Jarva -kilpailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä
kansainvälinen kilpailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä
kotimainen alle 30-minuuttisten lyhytelokuvien kilpailu;
Tampereen elokuvajuhlat r.y:n järjestämä

Svenska Folkskolans Vännerin järjestämä
Arvid Mörne -kilpailu;
Suomen Nuorisoseurojen Liiton ja Suomen
Nuoriso-opiston järjestämä J.H. Erkon rahaston novellikilpailu;
Sanomalehtien Ilkka, Karjalainen, Keskisuomalainen, Pohjalainen ja Savon Sanomat
järjestämä näytelmäkirjoituskilpailu;
Kustannus Oy Aamulehden järjestämä lukiolaisten puhekilpailu;
Kustannus Oy Aamulehden järjestämä kirjoituskilpailu 13—21-vuotiaille;
Suoseuran yhdessä Maaseudun Sivistysliiton kanssa järjestämä Suotarinoiden kirjoituskilpailu;
Tampereen Science Fiction Seura r.y:n järjestämä Tieteis- ja fantasianovellien kirjoituskilpailu;
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Gummerus Kustannus Oy:n, Nuoren Voiman Liitto r.y:n ja Xerox Oy:n järjestämä
novellikilpailu;
Nuoren Voiman Liitto r.y:n järjestämä
Nuoren Voiman Liiton runokilpailu;
Pekkas-akatemian,
Kirjallisuusyhdistys
Paltta ry:n ja Kotkan kaupungin järjestämä
Pekkas-kilpailu;
Tampereen Seudun Näkövammaiset ry:n
järjestämä 90-juhlavuoden kirjoituskilpailu.

Jyväskylän kaupungin järjestämä Kirkkopuiston peruskorjauksen suunnittelukilpailu.

4§

8§

Kuvataide

Säveltaide

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n järjestämä
vuosimitalikilpailu 1999;
Mäntän kaupungin ja Mäntän Kuvataiteen
Ystävät ry:n järjestämä kuvataidekilpailu
1999;
Kirkkohallituksen
järjestämä
Suomen
evankelisluterilaisen kirkon mitalikilpailu
’’Riemuvuosi 2000 toivon vuosi — Jubelåret
2000 hoppets år’’.

Artjärven Matkailu ry:n järjestämä Kuplettifestarit -kilpailu;
Arkkiviisut ry:n järjestämä Arkkiviisut
-kuplettikilpailu;
Crusell-seura ry:n järjestämä Crusell
-oboekilpailu;
Suomen Harmonikkainstituutin kannatusyhdistys ry:n järjestämä harmonikkamusiikin
sävellyskilpailu;
Sibelius-Akatemian järjestämä Helmi Vesa
-kilpailu;
MTV Oy:n, Sata-Häme Soi ry:n ja Suomen Harmonikkaliitto ry:n järjestämä Hopeinen harmonikka — Lasten harmonikansoiton
Suomenmestaruuskilpailu;
Hämeen Jazztanssi ry:n järjestämä Jazztanssi 1999 -kilpailu;
Finnish Rock Scene ry:n järjestämä Jyrki
Hit Challenge -kilpailu;
Kalle Kaiharin Kulttuurisäätiön ja Tampereen Sävelen järjestämä Kalle Kaiharin kulttuurisäätiön ja Tampereen Sävelen yhtyelaulukilpailu;
Kangasniemen Musiikinystävät ry:n järjestämä Kangasniemen laulukilpailu;
MTV Oy:n järjestämä Karuselli lastenlaulujen sävellyskilpailu;
Suomen Kulttuurirahaston järjestämä Kansainvälinen Mirjam Helin -laulukilpailu;
Kotkan Meripäivät Oy:n järjestämä Kotkan
XX Merimieslaulufestivaalit ja Vuoden Merilaulu 1999 -sävellyskilpailu;
Kuhmon Kamarimusiikki/Kuhmon Musiikkiyhdistys ry:n järjestämä Kuhmon kansainvälinen triokilpailu;
MTV Oy:n, Sata-Häme Soi ry:n ja Suomen Harmonikkaliitto ry:n järjestämä Kultainen Harmonikka — Viihdeharmonikan
Suomenmestaruuskilpailu;

5§
Näyttömötaide
Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n, Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry:n, Kankaanpään kaupungin, Kankaanpään Nuorisoseura ry:n ja Keski-Suomen Nuorisoseurain
Liitto ry:n järjestämä Ramppikuume — Nuorisoteatterikatselmus -kilpailu ja Teatteriaalto
— valtakunnalliset nuorisoseurajärjestön teatteripäivät -kilpailu.
6§
Rakennustaide
Yli-Iin kunnan järjestämä Kierikkikeskus
-suunnittelukilpailu;
Oulun yliopiston järjestämä Oulun yliopiston arkkitehtiosaston lisärakennus -suunnittelukilpailu;
Rovaniemen, Turun ja Vantaan kaupunkien, kauppa- ja teollisuusministeriön, opetusministeriön ja ympäristöministeriön sekä
Suomen Kulttuurirahaston järjestämä Europan 5 -kilpailu;
2

480301/145

7§
Ympäristötaide
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja
Viherympäristöliitto ry:n järjestämä suunnittelukilpailu periaatesuunnitelman laatimisesta
Kustaankartanon ympäristön perusparantamiseksi.
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Kanteleliitto ry:n järjestämä Kymmenes
valtakunnallinen kantelekilpailu;
Runnin Rapujatsit ja Jazzrytmit -lehden
järjestämä Lady Summertime -laulukilpailut;
Lappeenrannan kaupungin järjestämä Lappeenrannan valtakunnalliset laulukilpailut;
Pieksämäen kaupungin järjestämä Liedpianistikilpailu Kulttuurikeskus Poleenin apurahasta;
Kainuun musiikkiopiston järjestämä Oulun
ja Lapin läänien musiikkioppilaitosten IV
jousisoitinkilpailut;
Sepän Soitto ry:n järjestämä Pelimanniyhtyeiden Suomen mestaruuskilpailut;
Pentti Koskimies -Lied-kilpailun kannatusyhdistys ry:n, Pohjanmaan konservatorion
kannatusyhdistys ry:n ja Kokkolan kaupungin järjestämä III Pentti Koskimies -Liedkilpailu;
Tornion ja Haaparannan kulttuuritoimistojen järjestämä Pohjoiskalotin avoin viihdeharmonikkamestaruuskilpailu
RajasoittoGränsspelet;
Nordisk Gitarrfestival rf:n järjestämä Pohjoismaiden Kitarafestivaalien Kansainväliset
Kitarakilpailut;
Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry:n,
Seinäjoen elävän Musiikin Yhdistys Selmu
ry:n ja Vilkuna-seuran järjestämä Rocklyriikkakilpailu 1999;
Miehikkälän Pelimannipäivät ry:n järjestämä Suomalaisen musiikin sävellys-, sanoitus- ja esityskilpailu;
Sata-Häme Soi ry:n ja Suomen Harmonikkainstituutin kannatusyhdistys ry:n järjestämä Suomen Pelimannimestaruuskilpailut yksi-, kaksi- ja viisirivisille harmonikoille;
MTV Oy:n järjestämä Syksyn Sävel 1999
-kilpailu;
Tampereen Sävelen ja Kalle Kaiharin kulttuurisäätiön järjestämä Tampereen Sävelen
kuorokatselmus ja yhtyelaulukilpailu;
Nokian kaupungin järjestämä Tapsan Tahdit -laulelmakilpailu;
Haukiputaan Muusikot ry:n järjestämä
Valtakunnallinen rockbändikilpailu Roc’99;
Someron Valtakunnallisen Tenoritapahtuman järjestämä Valtakunnallinen Tenorikilpailu;
Salo-lastenlaulukaupunki ry:n järjestämä
Vuoden lastenlaulu -99 -kilpailu;
Viljo ja Maire Vuorion Säätiön järjestämä
Vuorion Säätiön kapellimestarikilpailu;
Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n järjestämä
tangolaulukilpailu, tangon sävellys- ja sanoi-

tuskilpailu sekä lavatangon SM-tanssikilpailu;
9§
Taideteollisuus
Desing Forum Finlandin ja Yrittäjäin Fennian järjestämä Pro Finnish Design -kilpailu;
Mikkelin kaupungin taidemuseon ja Graafisen suunnittelun järjestö Grafia ry:n järjestämä Mikkelin 5. kuvitustriennale -kilpailu;
Graafisen suunnittelun järjestö Grafia ry:n
järjestämä Rudolf Koivu -palkinto;
10 §
Tanssitaide
Oulun läänin Tanssialan Tuki r.y:n järjestämä Arktiset Askeleet — valtakunnallinen
tanssikatselmuskilpailu;
Kajaanin kaupungin kulttuuritoimen järjestämä Uudet tanssit — valtakunnallinen koreografiakilpailu;
Hämeen Jazztanssi ry:n järjestämä Jazztanssi 1999 -kilpailu;
Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL
ry:n järjestämä Oulun Tanssirieha -kilpailu;
11 §
Valokuvataide
Fuji Finland Oy:n järjestämä Fujifilm Euro
Press Photo Awards -kilpailu;
Iisalmen Kamera ry:n järjestämä Iisalmen
Kamera Bienale Valokuvauskilpailu;
Suomen Journalistiliitto r.y:n järjestämä
Journalistiliiton valokuvaajakilpailu;
Kajaanin Kamerakerho ry:n järjestämä 5.
Kajaanin Kansainvälinen Luontovalokuvanäyttely 1999 -kilpailu;
Kameraseura ry:n järjestämä Kameralehden Omat Kuvat Kilpailu;
Kameraseura ry:n Kameralehden Suurkilpailu 1999;
Kameraseura ry:n järjestämä Kymmenen
Kärjessä-Kansainvälisesti Menestyneimmät
Kuvaajat -kilpailu;
Oulujärvi Leader ry:n järjestämä Oulunjärvi Valokuvauskilpailu;
Kameraseura ry:n järjestämä Suomalaisuus
-kilpailu;
Suomen Lehtikuvaajat ry:n järjestämä
Vuoden lehtikuvat 1999 -kilpailu;

N:o 1095
Suomen Luonnonkuvaajat ry:n järjestämä
Vuoden Luontokuva 1999 -kilpailu;
Suomen Valokuvaajain Liitto ry:n järjestämä Vuoden Muotokuvaaja 1999 -kilpailu;
Oy Hartwall Ab:n ja Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n järjestämä Kultainen Lappi
1998 ja 1999 -kilpailu;
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12 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Päätöstä sovelletaan vuodelta
1999 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1998
Ministeri Jouko Skinnari

Neuvotteleva virkamies Erkki Laanterä
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N:o 1096

Opetusministeriön päätös
eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista
Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Opetusministeriö on päättänyt 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain
(628/1998) 44 §:n 1 momentin, samana päivänä annetun lukiolain (629/1998) 36 §:n, samana
päivänä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 47 §:n 1 momentin sekä samana päivänä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 7 §:n 4 momentin ja
16 §:n 7 kohdan nojalla:
1§
Soveltamisala
Tässä päätöksessä säädetään maksuista,
joita koulutuksen ja tutkintojen järjestäjät
voivat periä oppilailta, opiskelijoilta ja näyttötutkintoon osallistuvilta perusopetuslain
(628/1998), lukiolain (629/1998), ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998)
ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla.
Päätöstä sovelletaan kunnan, kuntayhtymän, rekisteröidyn yhteisön tai säätiön ja
valtion järjestämässä koulutuksessa opiskelijoilta perittäviin maksuihin.
2§
Perusopetus
Perusopetuslain 31 §:n 3 momentissa tarkoitetussa ulkomailla järjestettävässä opetuksessa oppilaalta voidaan periä maksuja enintään 12 000 markkaa vuodessa. Japanin ja
Brysselin suomalaisissa kouluissa oppilaalta
voidaan kuitenkin periä maksuja enintään
53 000 markkaa vuodessa.
Perusopetuslain 31 §:n 3 momentissa tarkoitetussa vieraskielisessä opetuksessa, jota
yksityinen opetuksen järjestäjä järjestää ope-

tusministeriön määräämän erityisen koulutustehtävän perusteella, oppilaalta voidaan
periä maksuja enintään 4 000 markkaa vuodessa. Helsingin Kansainvälisen koulun oppilaalta voidaan kuitenkin periä maksuja
enintään 53 000 markkaa vuodessa.
Perusopetuslain 33 §:n 4 momentissa tarkoitetulta oppilaalta, joka on otettu muuhun
kuin perusopetuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hänelle osoitettuun kouluun, voidaan periä hänelle järjestetystä majoituksesta
ja täysihoidosta maksua enintään mainittujen
palveluiden järjestämisestä aiheutuvien keskimääräisten oppilasta kohden laskettujen
vuosikustannusten mukaisesti. Sisäoppilaitoksessa järjestettävässä koulutuksessa mainituista kustannuksista vähennetään oppilaasta koulutuksen järjestäjälle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen
(806/1998) 5 §:n 1 momentin nojalla maksettava markkamäärä. Tässä momentissa tarkoitetulta oppilaalta voidaan periä majoituspaikan ja kodin välisistä matkoista maksua
enintään asianomaisen oppilaan matkoista
aiheutuvien kustannusten mukaisesti.
Perusopetuslain 46 §:n 2 momentissa tarkoitetulta aineopiskelijalta, joka ei ole oppivelvollinen, voidaan periä opetuksesta maksua, joka on enintään 50 prosenttia kurssin
järjestämisestä aiheutuvista keskimääräisistä
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oppilasta kohden lasketuista vuosikustannuksista
3§
Lukio
Lukiolain 28 §:n 4 momentissa tarkoitetussa vieraskielisessä opetuksessa, jota yksityinen opetuksen järjestäjä järjestää opetusministeriön määräämän erityisen koulutustehtävän perusteella, opiskelijoilta perittävistä
maksuista on voimassa, mitä 2 §:n 2 momentissa säädetään.
Lukiolain 20 §:n 3 momentissa tarkoitetulta aineopiskelijalta voidaan periä opetuksesta
maksua, joka on enintään 50 prosenttia kurssin järjestämisestä aiheutuvista keskimääräisistä opiskelijaa kohden lasketuista vuosikustannuksista.
Lukiolain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kokeesta, jossa lukion oppimäärä tai osa
siitä suoritetaan oppimäärään kuuluvien tietojen ja taitojen hankkimistavasta riippumatta, opiskelijalta voidaan periä enintään 300
markan suuruinen maksu.
Lukiolain 18 §:ssä tarkoitetusta ylioppilastutkinnosta perittävistä maksuista säädetään
erikseen.
4§
Ammatillinen koulutus
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
27 §:n 4 momentissa tarkoitetulle yksityisopiskelijalle järjestettävästä kokeesta voidaan periä opiskelijalta enintään 300 markan
suuruinen maksu.
5§
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lutuksen hankintasopimuksen mukaisista
opiskelijaa kohden lasketuista kokonaiskustannuksista.
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun 7 §:n 4 momentissa tarkoitettu näyttötutkintoina suoritettaviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin osallistuvalta perittävä
kiinteä tutkintomaksu on 200 markkaa.
6§
Oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävät
maksut
Jos lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen tai näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle opiskelun edellyttämiä oppikirjoja tai
muita opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön
tarkoitettuja oppimateriaaleja taikka henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja työvälineitä, koneita, laitteita, materiaaleja ja muita
tarvikkeita, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voi koulutuksen järjestäjä
periä niistä maksun enintään todellisten hankinta- tai tuotantokustannusten mukaisesti.
Jos opiskelija hankkii mainitut oppimateriaalit ja tarvikkeet muuten, häneltä ei voida
periä tässä momentissa tarkoitettuja maksuja.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuina oppimateriaaleina ja tarvikkeina ei pidetä maksuttomaan opetukseen kuuluvia opetuksen
järjestämisen edellyttämiä työvälineitä, koneita, laitteita, suojavaatteita, työturvallisuussäännösten edellyttämiä varusteita, opetuksessa käytettäviä koulutuksen järjestäjälle
kuuluvia materiaaleja ja tarvikkeita eikä
muita vastaavia opetusvälineitä.

Ammatillinen aikuiskoulutus

7§

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetussa ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskelijalta voidaan
periä maksu, joka on enintään 50 prosenttia
ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta
annetun lain (1138/1996) 6 §:ssä tarkoitetun
koulutuksen hankintahintasopimuksen mukaisista opiskelijaa kohden lasketuista kokonaiskustannuksista. Muussa ammatillisessa
lisäkoulutuksessa opiskelijalta voidaan periä
maksu, joka on enintään 75 prosenttia kou-

Maksun määrää koskeva rajoitussäännös
Tämän päätöksen 2 §:n 1 ja 2 momentissa
sekä 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu oppilaalta ja opiskelijalta perittävä maksu ei saa
ylittää markkamäärää, joka saadaan, kun
koulutuksen järjestäjälle koulutuksen järjestämisestä oppilasta tai opiskelijaa kohden
aiheutuneista keskimääräisistä kustannuksista
vähennetään kunkin oppilaan tai opiskelijan
osalta koulutuksen järjestäjälle myönnetty
valtionrahoitus.
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kaan sovelleta 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin kustannuksiin.

8§
Kustannusten laskeminen

9§
Tässä päätöksessä säädettyjen maksujen
perusteina käytettäviä kustannuksia laskettaessa otetaan huomioon kustannukset, joita
käytetään määriteltäessä valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettua suoritteen omakustannusarvoa.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuiten-

Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä maksuja vuodelle 1999.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998
Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

Lainsäädäntöneuvos Arto Sulonen
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N:o 1097

Opetusministeriön päätös
eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista
Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998

Opetusministeriö on päättänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta
1998 annetun lain (635/1998) 51 §:n ja valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:
1§
Soveltamisala
Tätä päätöstä sovelletaan valtion oppilaitoksiin, jotka järjestävät koulutusta perusopetuslain (628/1998), lukiolain (629/1998),
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
(630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tätä päätöstä ei sovelleta yliopistojen 1
momentissa mainittujen lakien nojalla järjestämään koulutukseen.
2§
Erityisopetuksen tukitehtävistä perittävät
maksut perusopetuksessa
Jos opetusministeriö on antanut valtion
oppilaitoksen tehtäväksi huolehtia perusopetuslain 39 §:ssä tarkoitetuista erityisopetuksen tukitehtävistä, oppilaitos perii tarjoamistaan näiden tehtävien mukaisista palveluista
muilta koulutuksen järjestäjiltä maksun, joka
vastaa valtion maksuperustelain (150/1992)
6 §:n mukaista julkisoikeudellisista suoritteesta perittävää omakustannusarvon mukaista maksua.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kuulovammaisille järjestettävässä lukion
oppimäärän suorittamista edistävässä ope-

tuksessa sekä vammaisille ja sairaille oppivelvollisuusikäisille tilapäisen kuntoutuksen
ja tutkimuksen yhteydessä järjestettävässä
opetuksessa maksu on 50 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta maksusta.
3§
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat
suoritteet
Suoritteita, jotka 1 §:ssä mainitut oppilaitokset hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat:
1) opettajien jatko- ja täydennyskoulutus;
2) erilliset kurssit ja koulutustilaisuudet;
3) opetuksen yhteydessä tai muutoin valmistetut tai syntyneet tuotteet ja palvelut;
4) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset;
5) muu kuin 2 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa annettu konsultointi ja ohjaus;
6) työpalvelut;
7) opiskelijarekistereistä ja muista rekistereistä annettavat tulosteet;
8) oppilaitosten toimitilojen ja laitteiden
käyttö;
9) valokopiot ja muut jäljennökset;
10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus; sekä
11) muut tilauksesta tehdyt palvelut ja
tuotteet.
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4§
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä maksuja vuodelle 1999.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden valtion
oppilaitosten maksullisista suoritteista 30
päivänä joulukuuta 1993 annettu opetusministeriön päätös (1674/1993) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1998
Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen

Lainsäädäntöneuvos Arto Sulonen
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