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N:o 856

Laki
rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä
elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 ja 2
momentti, 5—7 §, 9 §:n 3 momentti, 11 §:n 2 momentti, 12 a §:n 1, 2 ja 4 momentti, 13 ja
15 §, 16 §:n 2 ja 4 momentti sekä 17 ja 21 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti laissa 1120/1996, 2 §:n 2 momentti, 5 §, 16 §:n
2 momentti ja 17 § laissa 1550/1995, 3 §:n 1 momentti laissa 1179/2004, 3 §:n 2 momentti
laissa 1384/1997, 6 § laeissa 1022/1990 ja 902/2001 sekä mainituissa laeissa 1550/1995 ja
1120/1996, 7 § laissa 719/2004, 9 §:n 3 momentti mainitussa laissa 1022/1990, 11 §:n 2
momentti laissa 616/1989, 12 a §:n 1, 2 ja 4 momentti laissa 538/1996, 13 § laissa 1544/1992
ja mainitussa laissa 719/2004, 15 § mainitussa laissa 902/2001 ja 21 § laissa 1563/1995 sekä
mainituissa laeissa 538/1996 ja 1120/1996, sekä
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti:
1§
Rajoitetusti verovelvollisen on suoritettava
tuloveroa ja varallisuusveroa valtiolle sekä
kunnalle tämän lain mukaan.
— — — — — — — — — — — — —

2§
— — — — — — — — — — — — —
Jos tässä laissa ei toisin säädetä, noudatetaan vastaavasti, mitä muualla verolainsäädännössä säädetään rajoitetusti verovelvolli-
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sen tulojen ja varojen veronalaisuudesta sekä
niistä tehtävistä vähennyksistä. Lähdeveroa
perittäessä tulosta tehdään ainoastaan 6 §:ssä
tarkoitettu vähennys.
3§
Lähdevero on suoritettava, jollei muualla
toisin säädetä, osingosta, korosta ja rojaltista,
palkasta, henkilöstörahaston maksamasta rahasto-osuudesta ja jäsenilleen jakamasta ylijäämästä sekä muusta suorituksesta, josta
ennakkoperintälain mukaan on toimitettava
ennakonpidätys. Lähdevero on suoritettava
myös taiteilijan tai urheilijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuvasta korvauksesta
riippumatta siitä, onko korvausta pidettävä
palkkana, sekä siitä, maksetaanko se taiteilijalle tai urheilijalle itselleen vai jollekulle
toiselle. Lähdevero suoritetaan aina osingon
kokonaismäärästä sen estämättä, mitä muualla verolainsäädännössä säädetään osingon
veronalaisuudesta.
Osuuspääoman korosta, sijoitusrahaston
voitto-osuudesta, tuloverolain 31 §:n 5 momentissa tarkoitetusta sijaisosingosta ja verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä tarkoitetusta peitellystä osingosta sekä mainitun
lain 31 §:ssä tarkoitetusta peitellystä voitonsiirrosta osakkaan hyväksi on vastaavasti
voimassa, mitä tässä laissa säädetään osingosta.
— — — — — — — — — — — — —
5§
Verovirasto antaa rajoitetusti verovelvolliselle lähdeveroa koskevien säännösten soveltamista varten hakemuksesta lähdeverokortin.
Verohallitus määrää hakemuksen tekemisessä
noudatettavasta menettelystä sekä tiedoista,
jotka hakemuksesta on ilmettävä.
6§
Lähdeveroa
perittäessä
vähennetään
510 euroa kuukaudelta sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 prosenttia. Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon
yhteismäärästä vähennetään 17 euroa päivältä. Vähennyksen määrä on kuitenkin enintään tulon määrä.
Vähennystä ei myönnetä henkilöstörahaston maksamasta rahasto-osuudesta tai jäse-

nilleen jakamasta ylijäämästä eikä tuloverolain 10 §:n 4 a kohdassa tarkoitetusta palkkiosta.
Vähennyksen saaminen edellyttää, että verovelvollinen esittää suorituksen maksajalle
lähdeverokortin.
7§
Lähdevero on 28 prosenttia osingosta,
korosta ja rojaltista sekä vakuutussuorituksesta ja muusta suorituksesta, jota tuloverolain mukaan verotetaan pääomatulona. Lähdevero on 35 prosenttia palkasta, henkilöstörahaston rahasto-osuudesta ja ylijäämästä
sekä luonnollisen henkilön saamasta peitellystä osingosta samoin kuin muusta suorituksesta, jota tuloverolain mukaan verotetaan
ansiotulona. Lähdevero on kuitenkin 19 prosenttia puun myyntitulosta ja 15 prosenttia
3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta taiteilijan tai
urheilijan toimintaan perustuvasta korvauksesta. Lähdevero tilitetään kokonaisuudessaan
valtiolle.
9§
— — — — — — — — — — — — —
Jos tulon saajalle kalenterikuukauden aikana samalta maksajalta tulevasta lähdeveron
alaisesta tulosta perittävän veron määrä on
enintään kymmenen euroa, veroa ei peritä.
11 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos verovelvollinen katsoo, että lähdeveroa
on peritty enemmän kuin kansainvälinen
sopimus edellyttää tai että veron periminen
muutoin on ollut virheellinen eikä veron
perimiseen velvollinen ole perintää oikaissut,
verovelvollinen voi saattaa kysymyksen sen
veroviraston ratkaistavaksi, jonka virkaalueella perimiseen velvollisen kotikunta on,
tai, jollei hänellä ole täällä kotikuntaa,
Uudenmaan veroviraston ratkaistavaksi. Jos
verovirasto havaitsee lähdeveroa perityn liikaa, sen on määrättävä liikaa peritty määrä
maksettavaksi takaisin verovelvolliselle. Oikaisuvaatimus tulee tehdä viimeistään veron
perimistä lähinnä seuraavien viiden kalenterivuoden aikana.
— — — — — — — — — — — — —

N:o 856
12 a §
Verovirasto antaa verovelvollisen tai veron
perimiseen velvollisen kirjallisesta hakemuksesta ennakkoratkaisun 1 §:n 3 momentin
kansainvälistä sopimusta koskevien säännösten soveltamisesta lähdeveron perimisessä
sekä siitä, onko lähdevero perittävä tai mitä
lähdeveron perimisessä muutoin on noudatettava. Ennakkoratkaisua ei anneta, jos asia
on keskusverolautakunnan päätöksellä ratkaistu tai sitä koskeva hakemus on vireillä
keskusverolautakunnassa.
Ennakkoratkaisun antaa lähdeveron perimiseen velvollisen kotipaikan verovirasto tai,
jos tällä ei ole Suomessa kotipaikkaa, Uudenmaan verovirasto.
— — — — — — — — — — — — —
Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä verovirastossa, hallinto-oikeudessa ja
korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä.
13 §
Verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä verotetaan:
1) muut kuin 3 §:ssä mainitut lähdeverotuksen piiriin kuluvat tulot;
2) eläke;
3) Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa asuvan rajoitetusti verovelvollisen
vaatimuksesta muukin ansiotulo, jos verovelvollisen verovuonna Suomesta saama puhdas
ansiotulo on vähintään 75 prosenttia hänen
Suomesta ja muualta verovuonna yhteensä
saamastaan puhtaasta ansiotulosta;
4) elokuvafilmin käyttämisestä tai käyttöoikeudesta saatu korvaus.
Sovellettaessa 1 momentin 3 kohtaa:
1) Suomesta saaduksi tuloksi katsotaan
myös tuloverolain 13 §:ssä tarkoitettu tulo;
2) Suomesta saatuna tulona ei oteta huomioon tuloa, jonka verottamisen Suomessa
kansainvälinen sopimus estää;
3) tulona ei oteta huomioon osinkoa;
4) muualta saaduksi puhtaaksi ansiotuloksi
katsotaan palkka ja eläke sekä sosiaaliturvaan
perustuvat suoritukset, jotka ovat verovelvollisen asuinvaltiossa veronalaisia tuloja, vähennettyinä niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneilla menoilla.
Vain osan verovuotta rajoitetusti verovelvollisena olleen kaikki verovuoden aikana
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saamat ansiotulot otetaan huomioon 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja osuuksia
laskettaessa.
Jos rajoitetusti verovelvollinen on harjoittanut liikettä tai ammattia Suomessa olevasta
kiinteästä toimipaikasta, määrätään vero
myös 3 §:ssä tarkoitetusta tulosta tämän pykälän 1 momentin mukaan, jos tulo on
luettava kiinteän toimipaikan tuloksi.
Verovelvollisen on esitettävä verovirastolle
selvityksenä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista tuloista ja niistä tehtävistä vähennyksistä asuinvaltionsa veroviranomaisen antama
todistus.
13 a §
Edellä 13 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa
verotus toimitetaan yleisesti verovelvollisen
tuloverotusta koskevia säännöksiä soveltaen.
Veronalaiseen tuloon luetaan tulo, joka on
saatu Suomesta tai joka on tuloverolain
13 §:ssä tarkoitettua tuloa. Lisäksi tulon on
oltava sellaista, jota Suomi voi kansainvälisen
sopimuksen nojalla verottaa ja jota verotetaan
verotusmenettelystä annetun lain mukaisesti.
15 §
Pääomatulosta veron määrä on 28 prosenttia.
Valtionverotuksen verotettavasta ansiotulosta suoritetaan veroa progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. Koko verovuodelta
rajoitetusti verovelvollinen suorittaa lisäksi
kunnallisverotuksen verotettavasta tulosta veroa kuntien keskimääräisen tuloveroprosentin
mukaan. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on kuntien viimeksi vahvistettujen
tuloveroprosenttien viimeksi toimitetun verotuksen kunkin kunnan kunnallisverotuksen
verotettavalla tulolla painotettu keskiarvo
neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella ilmoitettuna. Vero tilitetään kokonaisuudessaan
valtiolle. Tuloveroprosentti julkaistaan säädöskokoelmassa kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuosittain annettavassa
Verohallituksen luettelossa. Osan verovuotta
Suomessa asunut verovelvollinen suorittaa
kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta
veroa koko verovuodelta tuloverolain 130 §:n
mukaisesti, ja vero tilitetään verovelvollisen
kotikunnalle.
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Rajoitetusti verovelvollisen yhteisön on
suoritettava Suomesta saadusta muusta kuin
3 §:ssä tarkoitetusta tulosta yhteisön tuloveroa 26 prosenttia.

määräystä eikä tämä ole tiennyt eikä tämän
olisi pitänyt tietää, että palkansaaja on rajoitetusti verovelvollinen.

16 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos lähdevero muutoin kuin veron perimiseen velvollisen laiminlyönnin johdosta tai
muussa kuin 9 §:n 3 momentissa tarkoitetussa
tapauksessa on jäänyt perimättä, sovelletaan
vastaavasti, mitä tämän pykälän 1 momentissa säädetään, kuitenkin niin, että Uudenmaan verovirasto vahvistaa viipymättä verovelvollisen verotettavan tulon sekä maksuunpanee siitä menevän veron.
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen verojen
suorittamiseksi toimitetaan ennakonkanto siten kuin ennakkoperintälaissa säädetään. Ennakkoperintälakia sovelletaan myös eläketulon ennakonpidätykseen.

21 §
Veroviraston 12 a §:n nojalla antamaan
ennakkoratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätökseen, jolla verovirasto on päättänyt olla
antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea
muutosta valittamalla. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa verovirastoon tai Helsingin hallinto-oikeuteen. Valtion puolesta
valitusoikeus on veroasiamiehellä. Veroasiamiehen valitusaika lasketaan päätöksen tekemisestä.
Muutoksen hakemiseen 13 §:ssä tarkoitetun tulon ja 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun
varallisuuden osalta toimitettuun verotukseen
samoin kuin 13 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetun osuuden määrittämiseen sovelletaan, mitä verotusmenettelystä annetussa
laissa säädetään.
Muutoksen
hakemiseen
veroviraston
11 §:n 2 momentin mukaiseen päätökseen ja
ratkaisuun, joka koskee perimättä jääneen
lähdeveron määräämistä sen perimiseen velvollisen maksettavaksi, samoin kuin veroviraston lähdeverokorttia koskevaan päätökseen
sovelletaan, mitä ennakkoperintälaissa säädetään muutoksen hakemisesta vastaavissa asioissa.
Muutoksen hakemiseen Uudenmaan veroviraston 16 §:n 2 momentin ja 17 §:n mukaiseen päätökseen sovelletaan, mitä ennakkoperintälaissa säädetään muutoksen hakemisesta mainitun lain 38 §:ssä tarkoitettuun
päätökseen. Veroviraston oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen haetaan muutosta
valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä verotusmenettelystä annetun
lain 70 ja 71 §:ssä säädetään. Valitusaika
hallinto-oikeuden ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä on kuitenkin 30 päivää
päätöksen tiedoksisaamisesta. Valtion puolesta valitusoikeus on veroasiamiehellä.

17 §
Vastuusta veron ja ennakon suorittamisesta
on vastaavasti voimassa, mitä siitä säädetään
verotusmenettelystä annetussa laissa ja ennakkoperintälaissa. Rajoitetusti verovelvollisen palkasta 16 §:n 2 momentin mukaisesti
määrätystä verosta ovat vastuussa rajoitetusti
verovelvollinen, hänen työnantajansa ja ulkomaisen työnantajan Suomessa oleva edustaja.
Uudenmaan verovirasto tekee päätöksen
työnantajan tai 1 momentissa tarkoitetun
edustajan määräämisestä vastuuseen verosta.
Päätös voidaan tehdä, jos verovelvollinen ei
ole kehotuksesta huolimatta maksanut veroa
eikä sen perimiseen voida käyttää Euroopan
yhteisöjen neuvoston keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin
ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien
perinnässä
antamaan
direktiiviin
(76/308/ETY) tai Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen perustuvaa virka-apua.
Työnantaja ja 1 momentissa tarkoitettu
edustaja eivät kuitenkaan ole vastuussa lähdeverosta, jos työnantaja tai edustaja on
noudattanut verovelvolliselle myönnettyyn,
ennakkoperintälaissa tarkoitettuun verokorttiin merkittyä ennakonpidätystä koskevaa

N:o 856
Valituksesta
huolimatta
veroviraston
12 a §:n nojalla antamaa ratkaisua on noudatettava. Veron perimiseen velvollisen on
noudatettava ratkaisusta tehdyn valituksen
johdosta annettua päätöstä siitä lukien, kun
hän sai päätöksestä tiedon.
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
marraskuuta 2005. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan
kuitenkin verotuksen toimittamiseen koko
vuodelta 2005.
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Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa. Lähdeveron perimistä koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran tuloon, joka
saadaan 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen
jälkeen.
Lain 16 §:n 4 momentin mukainen ennakonpidätys toimitetaan ensimmäisen kerran
1 päivänä helmikuuta 2006 maksetusta eläkkeestä. Ennen 1 päivää helmikuuta 2006
maksetusta eläkkeestä lähdeveron perimiseen
sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa
voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma
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Laki
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995)
80–82 §,
sellaisina kuin niistä ovat 80 ja 82 § laissa 505/1998, seuraavasti:
80 §
Rajoitetusti verovelvollisen verotuspaikka
Uudenmaan verovirasto toimittaa koko
verovuodelta rajoitetusti verovelvollisena verotettavan henkilön verotuksen. Jos rajoitetusti verovelvollinen on saanut tuloa Ahvenanmaan maakunnasta, verotuksen toimittaa
kuitenkin Lounais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan verotoimisto.
81 §
Toimivaltainen veroasiamies
Helsingin kaupungin tai, jos verotuksen on
toimittanut Lounais-Suomen veroviraston
Ahvenanmaan verotoimisto, asianomaisen
Ahvenanmaan kunnan määräämällä veroasiamiehellä ja kunnalla on kunnan puolesta

oikeus hakea muutosta koko verovuodelta
rajoitetusti verovelvollisena verotettavan verotukseen.
82 §
Toimivaltainen verotuksen oikaisulautakunta
Koko verovuodelta rajoitetusti verovelvollisena verotettavan verotusta koskeva oikaisuvaatimus tehdään Uudenmaan tai, jos verotuksen on toimittanut Lounais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan verotoimisto, Lounais-Suomen veroviraston Ahvenanmaan verotoimiston verotuksen oikaisulautakunnalle.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma
HE 104/2005
VaVM 20/2005
EV 122/2005
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Laki
tuloverolain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 107 §,
sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1502/1993 ja 772/2004, sekä
muutetaan 97 §:n 1 momentti, 98 §:n 1 momentti, 106 § ja 126 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 98 §:n 1 momentti, 106 § ja 126 §:n 1 momentti laissa 896/2001,
seuraavasti:
97 §

106 §

Merityötulovähennys

Kunnallisverotuksen perusvähennys

Puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa myönnetään jäljempänä säädetyin edellytyksin merityötulovähennys
74 §:ssä tarkoitetun merityötulon saajalle.
— — — — — — — — — — — — —

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön
puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähennysten jälkeen ei ole 1 480 euron määrää
suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon
määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden
perusvähennyksen määrän, vähennystä pienennetään 20 prosentilla yli menevän tulon
määrästä.

98 §
Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
Jos verovelvollisen veronmaksukyky hänen ja hänen perheensä käytettävissä olevat
tulot ja varallisuus huomioon ottaen on
erityisistä syistä, kuten elatusvelvollisuuden,
työttömyyden tai sairauden johdosta olennaisesti alentunut, vähennetään hänen puhtaasta
ansiotulostaan kohtuullinen määrä, ei kuitenkaan enempää kuin 1 400 euroa. Vähennys
myönnetään täysin sadoin euroin.
— — — — — — — — — — — — —
HE 104/2005
VaVM 20/2005
EV 122/2005

126 §
Valtionverotuksen invalidivähennys
Verovelvollisen ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta vähennetään 115 euroa, jos hänellä on sairaudesta, viasta tai
vammasta aiheutunut pysyvä haitta, jonka
haitta-aste esitetyn selvityksen mukaan on
100 prosenttia tai, jos prosenttimäärä on

4204

N:o 858

pienempi, mutta kuitenkin vähintään 30 prosenttia, prosenttimäärän osoittama osuus 115
eurosta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma
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Laki
ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvoliikennerekisteristä 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (541/2003)
4 §, 5 §:n 1 momentin 2 kohta, 6 §:n johdantokappale, 7 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentin
1 kohta, 15 §:n 1 momentin 2 kohta ja 25 §:n 5 momentti sekä
lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:
4§
Rekisteriin talletettavat perustiedot
Luonnollisista henkilöistä saa rekisteriin
perustietoina tallettaa nimen, henkilötunnuksen taikka henkilötunnuksen puuttuessa tiedon syntymäajasta, tiedon syntymäkotikunnasta, syntymävaltiosta ja kansalaisuudesta
sekä muina perustietoina osoite- ja muun
yhteystiedon, tiedon kotikunnasta, äidin- ja
asiointikielestä ja henkilön kuolemasta samoin kuin tiedon siitä, että ajoneuvon omistaja tai haltija on luonnollinen henkilö.
Lisäksi 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 3 §:n
2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista
henkilöistä saa lisäksi tallettaa valokuvan ja
nimikirjoitusnäytteen.
Oikeushenkilöistä saa rekisteriin perustietoina tallettaa yritys- ja yhteisötunnuksen sekä
soveltuvin osin 1 momentissa tarkoitetut
tiedot.
5§
Luonnollisista henkilöistä talletettavat muut
tiedot
Luonnollisista henkilöistä saa perustietojen
lisäksi tallettaa rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta tarpeellisia tietoja:
— — — — — — — — — — — — —
HE 80/2005
LiVM 18/2005
EV 102/2005
2
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2) ADR-ajolupakoetta varten annetun koulutuksen antajasta, ajolupakokeesta ja ajoluvan myöntämisestä sekä vaarallisten aineiden
maakuljetuksen
turvallisuusneuvonantajan
tutkintoa varten annetun koulutuksen antajasta, tutkintoon liittyvästä kokeesta ja tutkinnon lajista sekä muita vastaavia tietoja;
— — — — — — — — — — — — —
5 a §
Oikeushenkilöistä talletettavat muut tiedot
Oikeushenkilöistä saa perustietojen lisäksi
tallettaa rekisteriin soveltuvin osin 5 §:ssä
tarkoitettuja, rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta tarpeellisia tietoja. Näistä tiedoista
säädetään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
6§
Arkaluonteisten tietojen tallettaminen
Rekisteriin saa sen lisäksi, mitä 4, 5 ja
5 a §:ssä säädetään, tallettaa:
— — — — — — — — — — — — —
7§
Rekisteriin talletettavat muut tiedot
Rekisteriin saa tallettaa sen käyttötarkoi-
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tuksen edellyttämiä ajoneuvoon liittyviä tietoja seuraavasti:
1) tekniset tiedot, yksilöintitiedot ja kaupalliset tiedot;
2) katsastus- ja hyväksyntätiedot sekä
muita teknisiä tarkastuksia koskevat tiedot;
3) rekisteröintiin, vakuutuksiin, käyttötarkoitukseen ja tilapäiseen käyttöön liittyvät
tiedot;
4) kiinnitystiedot;
5) verotus- ja ulosottotiedot;
6) anastustiedot.
— — — — — — — — — — — — —

11 §
Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta
Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus
saada tietoja seuraavasti:
1) väestötietojärjestelmästä tiedot henkilön
nimestä, henkilötunnuksesta, osoitteesta, kotikunnasta, syntymäkotikunnasta, syntymävaltiosta, kansalaisuudesta, äidin- ja asiointikielestä ja henkilön kuolemasta sekä tiedot
väestötietolain (507/1993) 25 §:n 4 momentissa tarkoitetusta luovutusrajoituksesta;
— — — — — — — — — — — — —

15 §
Julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä
muodossa
Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ja
muita tietoja saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti:
— — — — — — — — — — — — —
2) liikennevakuutuskeskukselle liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisen hyvikkeen
määräämistä, liikennevakuutuksen ja korvausjärjestelmän hoitamista sekä tieliikenteen
onnettomuusrekisterin ylläpitoa varten, liikennevakuutusyhtiöille ja Valtiokonttorille
liikennevakuutuksen ja korvausjärjestelmän
hoitamista varten sekä liikennevahinkolautakunnalle liikennevahinkojen korvausasioiden
käsittelyä varten;
— — — — — — — — — — — — —
25 §
Siirtymäsäännökset
— — — — — — — — — — — — —
Rekisterinpitäjän on saatettava ajoneuvoliikennerekisteri tämän lain mukaiseksi vuoden 2011 loppuun mennessä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Leena Luhtanen
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Tasavallan presidentin asetus
Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V
alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministerin esittelystä,
säädetään:
1§
Etelämannerta
koskevan
sopimuksen
(SopS 31/1984) IX artiklan mukaisen sopimuspuolten konsultatiivisen kokouksen sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan (SopS 5/1998) liitteen V (SopS
54/2002) perusteella Tukholmassa 17 päivänä
kesäkuuta 2005 hyväksymät toimenpiteet
2(2005), 3(2005), 4(2005) ja 5(2005), jotka
tasavallan presidentti on hyväksynyt 2 päivänä syyskuuta 2005, ovat voimassa seuraavasti: toimenpiteet 2(2005), 3(2005) ja

5(2005) ovat voimassa 16 päivästä syyskuuta
2005 ja toimenpide 4(2005) 15 päivästä
syyskuuta 2005, niin kuin siitä on sovittu.
2§
Toimenpiteiden määräykset ovat asetuksena voimassa.
3§
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä
marraskuuta 2005.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

(Mainitut toimenpiteet ovat nähtävinä ja saatavissa ympäristöministeriössä, joka myös antaa
niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
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Valtioneuvoston asetus
oikeushallinnon palvelukeskuksesta
Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:
1§

5§

Tehtävät

Johtajan tehtävät

Oikeushallinnon palvelukeskus on oikeusministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä
on tuottaa oikeusministeriön päättämässä laajuudessa henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalveluja ja muita tukipalveluja oikeushallinnon virastoille sekä muille valtion virastoille
siten kuin niistä on palvelusopimuksissa
sovittu.

Johtaja johtaa ja kehittää toimintaa sekä
vastaa toiminnan tuloksellisuudesta.

2§
Toimipaikat
Palvelukeskuksen päätoimipaikka on Hämeenlinnan kaupungissa ja sivutoimipaikat
Turun kaupungissa ja Kuopion kaupungissa.

6§
Neuvottelukunta
Palvelukeskuksen apuna toimii neuvottelukunta, joka käsittelee toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja sekä tekee niitä
koskevia aloitteita.
Neuvottelukunnan asettaa oikeusministeriö
ministeriön, asiakasvirastojen ja palvelukeskuksen edustajista. Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta.
7§

3§
Asioiden ratkaiseminen
Henkilöstö
Palvelukeskuksen päällikkönä on johtaja.
Palvelukeskuksessa voi olla virkasuhteista
ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Palvelukeskuksessa päätettävät asiat ratkaisee johtaja tai muu virkamies siten, kuin
työjärjestyksessä määrätään.
8§

4§
Kelpoisuusvaatimukset
Työjärjestys
Työskentelyn ja organisaation järjestämisestä sekä tehtävistä määrätään tarkemmin
työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa
johtaja.

Johtajalla on kelpoisuusvaatimuksena
ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys
palvelukeskuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

N:o 861
9§
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön
ottaminen
Johtajan nimittää oikeusministeriö. Muun
henkilöstön nimittää johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

4209

ritään suoritteen tuottamisesta palvelukeskukselle
aiheutuvien
kokonaiskustannusten
määrä.
Yksittäisten suoritteiden maksun suuruus
määritellään tarkemmin asiakasvirastojen
kanssa tehtävissä palvelusopimuksissa.
12 §

10 §

Voimaantulo

Virkavapauden myöntäminen

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä toimenpiteisiin johtajan ja muun henkilöstön virkojen täyttämiseksi. Nimityspäätökset tekee oikeusministeriö.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin, jotka ovat
tarpeen toiminnan aloittamiseksi.
Siirtymäkauden
aikana,
enintään
31.12.2007 saakka, palvelukeskuksen toimiessa valtion talousarviossa myönnettävin
määrärahoin voidaan suoritteiden maksut oikeusministeriön päätöksellä jättää perimättä.

Muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden johtajalle
myöntää oikeusministeriö.
Virkavapauden myöntämisestä muissa tapauksissa määrätään työjärjestyksessä.
11 §
Suoritteiden maksullisuus
Palvelukeskuksen suoritteet asiakasvirastoille ovat maksullisia suoritteita, joista peHelsingissä 3 päivänä marraskuuta 2005

Ministeri Kari Rajamäki

Hallitusneuvos Markku Kuusela
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Valtiovarainministeriön asetus
JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta
Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (467/1999) 9 §:n 4 momentin nojalla,
sellaisena kuin se on laissa 370/2005:
1§
Yleistä
Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain (467/1999) 7 §:ssä tarkoitettuun JHTT-tutkintoon, jäljempänä tutkinto,
on oikeus osallistua sillä, joka on toiminut
julkishallinnon ja -talouden tehtävissä 2 §:n
mukaisesti ja tilintarkastustehtävissä 3 §:n
mukaisesti.
Hakijalla on oikeus osallistua tutkintoon
myös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 9 §:n 3 momentissa
tarkoitetuilla perusteilla, jos hän täyttää poikkeuksellista tutkintoon hyväksymistä koskevat vaatimukset tämän asetuksen 4 §:n mukaisesti.
2§
Julkishallinnon ja -talouden tehtävissä hankittu kokemus
Hakija on saanut riittävän kokemuksen
julkishallinnon ja -talouden tehtävistä, jos hän

on toiminut päätoimisesti vähintään kolme
vuotta:
1) valtion, kunnan, seurakunnan, kuntayhtymän tai seurakuntayhtymän taikka luonteeltaan julkisoikeudellisen yhteisön tai säätiön
talousjohtajana, talouspäällikkönä, laskentapäällikkönä, hallintopäällikkönä, taloussuunnittelijana, taloustarkastajana, sisäisenä tarkastajana tai julkishallinnon tilintarkastajana
taikka muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan
vastaavissa taloushallinto- ja tarkastustehtävissä;
2) 1 kohdassa tarkoitetuissa tehtävissä
yhteisössä, jossa valtiolla, kunnalla, seurakunnalla, kuntayhtymällä tai seurakuntayhtymällä on määräämisvalta; taikka
3) JHTT-yhteisössä taikka KHT- tai HTMyhteisössä julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävissä.
Jos 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu
kokemus on saatu muun julkisoikeudellisen
yhteisön tai säätiön kuin Euroopan unionin,
valtion, kunnan, seurakunnan, kuntayhtymän
tai seurakuntayhtymän palveluksessa, kokemukseksi luetaan enintään puolet vaadittavasta kokemuksesta.
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Yli puolet 1 momentissa tarkoitetusta kolmen vuoden kokemuksesta on oltava viimeisen kymmenen vuoden ajalta.
Luonteeltaan julkisoikeudellisella yhteisöllä tai säätiöllä tarkoitetaan 1 momentin 1
kohdassa muun muassa sellaista muuta yhteisöä tai säätiötä kuin viranomaista, jolle on
lain nojalla annettu julkinen hallintotehtävä.
3§
Tilintarkastustehtävissä hankittu kokemus
Hakija on saanut riittävän tilintarkastuskokemuksen, jos hän on toiminut vähintään
kolme vuotta:
1) 2 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa
tarkoitetun yhteisön tilintarkastustehtävissä
tai muissa taloudenhoidon tarkastustehtävissä
taikka muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan
vastaavissa tehtävissä;
2)
julkisyhteisön
tai
kirjanpitolain
(1336/1997) mukaan kirjanpitovelvollisen
yhteisön sisäisenä tarkastajana; taikka
3) tilintarkastustehtävissä kirjanpitolain
mukaan kirjanpitovelvollisessa, toimivassa
yhteisössä tai säätiössä.
Jollei 1 momentissa tarkoitettu kokemus
ole päätoimisista tehtävistä, hakija on saanut
riittävän tilintarkastuskokemuksen myös toimimalla vähintään kolme vuotta sivutoimisesti julkisyhteisön tai muun yhteisön tilintarkastajana siten, että tilintarkastuskokemus
on monipuolista sekä määrältään ja laadultaan
riittävän vaativaa.
Edellä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa
tarkoitetusta työkokemuksesta, joka on hankittu lakisääteisestä tilintarkastuksesta, tulee
olla vähintään kaksi kolmasosaa suoritettuna
JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastajan ohjauksessa.
Yli puolet tässä pykälässä tarkoitetusta
kolmen vuoden tilintarkastuskokemuksesta
on oltava viimeisen viiden vuoden ajalta.
4§
Poikkeuksellinen hyväksyminen tutkintoon
Tutkintoon hyväksytään hakija, jolla on
vähintään seitsemän vuoden kokemus vaativista julkishallinnon laskentatoimen ja rahoi-

4211

tuksen tehtävistä sekä oikeudellisista tehtävistä sekä vähintään kolmen vuoden kokemus
tilintarkastuksesta 3 §:n 1, 2 ja 4 momentin
mukaisesti.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä
ovat päätoiminen toiminta esimiehenä tai
asiantuntijana julkisoikeudellisen yhteisön tai
säätiön itsenäisissä ja vastuullisissa tehtävissä, joihin sisältyy laskentatointa, rahoitusta
ja oikeudellisia asioita.
Tutkintoon hyväksytään hakija, joka on
viidentoista vuoden ajan toiminut päätoimisesti ammattimaisesti:
1) 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tehtävissä;
2) julkisyhteisön sisäisenä tarkastajana; tai
3) muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan
vastaavissa tehtävissä.
Jos 2 momentissa tarkoitettu kokemus on
saatu muun julkisoikeudellisen yhteisön tai
säätiön kuin Euroopan unionin, valtion, kunnan, seurakunnan, kuntayhtymän tai seurakuntayhtymän palveluksessa, kokemukseksi
luetaan enintään puolet vaadittavasta kokemuksesta.
5§
Vaatimusten täyttymisen ajankohta
Edellä 2—4 §:ssä tarkoitetuissa tehtävissä
saaduksi kokemukseksi luetaan hakijan tutkintovuonna 15 päivään huhtikuuta mennessä
saama käytännön kokemus.
Edellä 2 §:n 3 momentissa ja 3 §:n 4
momentissa tarkoitetut ajat lasketaan tämän
pykälän 1 momentissa tarkoitetusta ajankohdasta taaksepäin.

6§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
joulukuuta 2005.
Tällä asetuksella kumotaan JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta
26 päivänä elokuuta 1999 annettu valtiovarainministeriön päätös (865/1999) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 862
Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran
hyväksyttäessä hakijoita vuoden 2006 tutkintoon. Asetuksen 3 §:n 3 momenttia sovelle-

taan tilintarkastuskokemukseen, joka on saatu
1 päivänä heinäkuuta 2005 tai sen jälkeen.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005
Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen
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