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N:o 1126

Laki
Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Luovutusvaltuutus ja perustettava osakeyhtiö
Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan
liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluvan Tieliikelaitoksen hallinnassa
oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja
liiketoiminta Tieliikelaitoksen toimintaa jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle.
Yhtiön toimialana on rakennusalan palvelutoiminta. Toimialaan kuuluvat lisäksi teollisuus- ja ympäristöpalvelut sekä liikenteen
palvelut ja toimialaan liittyvät tuotteet. Yhtiö
voi harjoittaa toimintaa kotimaan lisäksi
myös ulkomailla.
Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.
2§
Luovutuksen ehdot
Valtioneuvosto määrää luovutettavan
omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla

luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää
myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja
osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.
Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta luovutetaan osakeyhtiöön osakkeita
vastaan.
Valtion laina yhtiölle voi olla vakuudeton
pääomamäärään saakka, joka vastaa valtion
lainaa Tieliikelaitoksen omaisuudesta luovutusajankohtana.
3§
Verotus
Osakeyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan
varainsiirtoveroa 1 §:ssä tarkoitetusta luovutuksesta perustettavan osakeyhtiön osakkeita
vastaan.
Tuloverotuksessa noudatetaan soveltuvin
osin elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä.

HE 92/2007
LiVM 10/2007
EV 88/2007
166—2007

895043
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N:o 1126
4§

6§

Vastuu liikelaitoksen sitoumuksista

Tilintarkastus ja tilinpäätös

Osakeyhtiö vastaa laina-, palvelu-,
urakka-, hankinta- ja toimitussopimuksista
sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista,
joihin Tieliikelaitos on toimintansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa.
Valtion toissijainen vastuu Tieliikelaitoksen ottamista lainoista ja sitoumuksista jää
voimaan.

Tieliikelaitoksen viimeisen toimintakauden
tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa
laissa (1185/2002) tai sen nojalla säädetään.
Osakeyhtiö hoitaa näiltä osin liikelaitoksen
tehtävät.

5§
Henkilöstön asema
Tieliikelaitoksen palveluksessa tämän lain
voimaan tullessa oleva henkilöstö siirtyy osakeyhtiön palvelukseen. Määräajaksi Tieliikelaitoksen palvelukseen otetut henkilöt siirtyvät osakeyhtiön palvelukseen vastaavaksi
määräajaksi.

7§
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.
Tällä lailla kumotaan Tieliikelaitoksesta 16
päivänä kesäkuuta 2000 annettu laki
(569/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä lain 1 ja
2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain
voimaantuloa.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri Anu Vehviläinen
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N:o 1127

Laki
vuorotteluvapaalain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun vuorotteluvapaalain (1305/2002) 3, 5 ja
7—10 §, 15 §:n 3 momentti sekä 17, 23 ja 25 § seuraavasti:
3§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) vuorotteluvapaalla järjestelyä, jossa
työntekijä työnantajansa kanssa tekemän
vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi
palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetun
työttömänä työnhakijana olevan;
2) vuorottelijalla henkilöä, joka jää vuorotteluvapaalle;
3) sijaisella henkilöä, joka on palkattu
vuorotteluvapaan ajaksi työhön;
4) vuorotteluvapaan jaksottamisella sovitun vuorotteluvapaan pitämistä useammassa
jaksossa;
5) vuorotteluvapaan pidentämisellä vuorotteluvapaan jatkamista välittömästi sovitun
vapaan päättymisestä; ja
6) tilapäisellä työhön paluulla tilapäistä
työssäoloa vuorotteluvapaan aikana sen työnantajan työssä, jonka palvelussuhteesta vuorottelija on vuorotteluvapaalla.
5§
Työssäoloedellytys
Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että
vuorottelijan 2 §:ssä tarkoitettu työssäolo ja
HE 77/2007
TyVM 5/2007
EV 77/2007

palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt välittömästi ennen
vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13
kuukautta, johon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan tätä säännöstä sovellettaessa työssäoloon.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua työssäoloaikaa laskettaessa luetaan hyväksi myös
aika, jonka vuorottelija on ollut työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä tai merimieslain (423/1978) 6 §:ssä tarkoitetun liikkeenluovuttajan tai liikkeen luovutukseen verrattavan uudelleen järjestelyn kohteena olevan
julkisoikeudellisen yhteisön palveluksessa.
7§
Vuorotteluvapaan jaksottaminen ja sovitun
vuorotteluvapaan pidentäminen
Vuorotteluvapaan jaksottamisesta on sovittava vuorottelusopimuksessa ennen vapaan
aloittamista. Vuorotteluvapaata jaksotettaessa
kunkin jakson vähimmäispituus on 90 kalenteripäivää.
Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä.
Vuorotteluvapaa on kuitenkin pidettävä
kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa
sen alkamisesta eikä sen yhteenlaskettu kesto
saa ylittää vuorotteluvapaan enimmäiskestoa.
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N:o 1127
8§
Vuorottelusopimus

Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan
kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa
työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen.
Tämä sopimus sekä työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että sijainen on palkattu
vuorotteluvapaan ajaksi, on toimitettava ennen vuorotteluvapaan alkamista työvoimatoimistolle. Vastaavat tarvittavat selvitykset on
toimitettava työvoimatoimistolle jaksotettaessa tai pidennettäessä vuorotteluvapaata
7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.
9§
Sijainen
Sijaista palkattaessa on etusija annettava
sellaiselle työvoimatoimistossa työttömänä
työnhakijana olevalle julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 1 luvun
7 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulle
nuorelle tai 1 luvun 7 §:n 1 momentin 5
kohdassa tarkoitetulle pitkäaikaistyöttömälle
taikka korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äskettäin suorittaneelle, jonka ammattitaito arvioidaan riittäväksi haettuun tehtävään. Työvoimaviranomaisen ja työnantajan on suoritettava arviointi yhteistyössä. Jos haettuun
tehtävään ei ole sopivaa edellä tarkoitettua
työtöntä työnhakijaa, vuorotteluvapaasijaiseksi on mahdollisuuksien mukaan palkattava
sijainen, jonka työnsaannin tarve on suurin ja
jonka työllistymisedellytyksien voidaan arvioida parantuvan määräaikaisen työn avulla.
Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota
pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 6 ja
7 §:ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.
Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Jos
työnantajan palveluksessa oleva osa-aikainen
työntekijä on työttömänä kokoaikatyön hakijana työvoimatoimistossa ja hänet palkataan
vuorotteluvapaan johdosta vapaaksi tulleeseen työhön, voidaan vuorotteluvapaa toteuttaa ottamalla näin vapaaksi jäävään työhön
työvoimatoimistoon ilmoittautunut työtön
työnhakija työsopimuslain 2 luvun 5 §:n estä-

mättä. Tällöin näiden työntekijöiden yhteisen
työajan lisäyksen tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen.
10 §
Vuorotteluvapaan ennenaikainen päättyminen ja tilapäinen työhön paluu
Vuorotteluvapaan päättymisestä ennenaikaisesti tai tilapäisestä työhön paluusta on
sovittava työnantajan ja vuorottelijan välillä.
Vuorotteluvapaa kuluu tilapäisen työhön paluun aikana ja jatkuu sen jälkeen vuorottelusopimuksen mukaisesti, jollei sitä pidennetä
7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.
Vuorotteluvapaa katsotaan päättyneeksi,
jos vuorottelijalle syntyy oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka hänelle myönnetään vapaata, joka ajoittuu vuorotteluvapaan ajalle, raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi taikka hän alkaa
saada erityishoitorahaa. Jos kuitenkin edellä
tarkoitettu oikeus tai myönnetty vapaa kestää
enintään 18 arkipäivää, katsotaan vuorotteluvapaan olevan sanottuna aikana keskeytyneenä.
15 §
Vuorottelukorvauksen suuruus
— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä työttömyysturvalain 6
luvun 4 §:ssä ja sen nojalla säädetään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä, vakiintuneena pidettävää palkkatuloa määrättäessä otetaan huomioon vuorottelijan vähintään 52 viikon ajalta saamat palkkatulot vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä
palkanmaksukausilta. Palkkatuloihin ei lueta
niitä luontaisetuja, joiden saaminen vuorottelusopimuksen mukaan jatkuu vuorotteluvapaan aikana.
17 §
Työvoimapoliittinen lausunto
Työvoimatoimisto tai työvoimatoimikunta
antaa Kansaneläkelaitosta ja työttömyyskas-

N:o 1127
saa sitovan lausunnon vuorottelukorvauksen
5—8 §:ssä, 9 §:n 2 ja 3 momentissa, 11 §:ssä
ja 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä sekä 19 §:n 1 momentissa tarkoitetuista takaisinperinnän edellytyksistä.
Työvoimapoliittiseen lausuntoon sovelletaan, mitä työttömyysturvalaissa ja sen nojalla säädetään, jollei tästä laista muuta
johdu.

23 §
Toimeenpanoelimet
Vuorotteluvapaan toimeenpanoa johtaa,
ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena
työ- ja elinkeinoministeriö. Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen valvonnan
osalta on voimassa, mitä työttömyysturvalaissa ja työttömyyskassalaissa säädetään.

4535
25 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.
Tätä lakia sovelletaan vuorotteluvapaisiin,
joita koskeva vuorottelusopimus tehdään lain
voimassa ollessa, jos vuorotteluvapaa pidetään 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.
Tätä lakia sovelletaan vuorottelusopimuksiin, jotka on tehty tämän lain voimaantulon
jälkeen.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Cronberg
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N:o 1128

Laki
henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 24 päivänä elokuuta 1990 annetun
lain (725/1990) 2 ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 11 § laissa 68/2001, sekä
lisätään lakiin uusi 9 a—9 f § ja niiden edelle uusi väliotsikko, 10 §:ään uusi 3 momentti ja
12 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
2§

9b§

Lain soveltamisala

Eurooppayhtiösääntelyn soveltaminen

Tätä lakia sovelletaan sellaiseen suomalaiseen osakeyhtiöön, osuuskuntaan ja muuhun
taloudelliseen yhdistykseen, vakuutusyhtiöön, liikepankkiin, osuuspankkiin sekä
säästöpankkiin, jonka työsuhteessa olevan
henkilöstön määrä Suomessa säännöllisesti
on vähintään 150. Tämän lain soveltamisesta
henkilöstön osallistumisen järjestämiseen rajat ylittävässä sulautumisessa ja jakautumisessa säädetään 9 a—9 f §:ssä.

Jos vähintään yhdessä rajat ylittävään sulautumiseen osallistuvassa yhtiössä on henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja
eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain
(758/2004) 3 §:n 12 kohdassa tarkoitettu henkilöstön osallistumista koskeva järjestelmä,
mainitun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu
erityinen neuvotteluryhmä neuvottelee osallistuvien yhtiöiden toimivaltaisten elinten
kanssa henkilöstön osallistumisen järjestämisestä. Tällöin henkilöstön osallistumisen järjestämiseen sovelletaan, mitä mainitun lain
2 §:n 1 momentissa, 4—12 ja 14 §:ssä, 16 §:n
1 momentin 1 ja 7—9 kohdassa sekä 2 momentissa, 18 §:n 1 momentissa, 19 §:ssä,
28 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 29 ja 30 §:ssä
säädetään. Lisäksi sovelletaan lain 18 §:n 2
momentin 2 kohtaa siten, että siinä säädetyn
25 prosentin sijasta edellytyksenä henkilöstön osallistumista koskevien lain 28—30 §:n
soveltamiselle on 33 1/3 prosenttia. Henkilöstön osallistumisen järjestämiseen sovelletaan myös eurooppayhtiön (SE) säännöistä
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2157/2001 12 artiklan 2—4 kohtaa.

Henkilöstön osallistumisen järjestäminen
rajat ylittävässä sulautumisessa ja jakautumisessa
9a§
Yhtiön kotipaikan lain soveltaminen
Henkilöstön osallistumisen järjestämiseen
Euroopan talousalueella sijaitsevien yhtiöiden rajat ylittävän sulautumisen tuloksena
muodostettavassa yhtiössä, jonka sääntömääräinen kotipaikka on Suomessa, sovelletaan
tätä lakia, jollei 9 b—9 f §:stä muuta johdu.
HE 124/2007
TyVM 4/2007
EV 65/2007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/56/EY, (32005L0056); EYVL N:o L 310, 25.11.2005, s. 1

N:o 1128
Rajat ylittävään sulautumiseen osallistuvat
yhtiöt voivat kuitenkin ilman henkilöstön
kanssa käytäviä neuvotteluja päättää, että ne
soveltavat henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa
(SCE) annetun lain 28—30 §:ssä tarkoitettuja
henkilöstön osallistumista koskevia toissijaisia säännöksiä välittömästi muodostettavan
yhtiön rekisteröinnistä alkaen.
Jos vähintään yhdessä sulautuvista yhtiöistä on henkilöstön osallistumista koskeva järjestelmä ja jos rajat ylittävän sulautumisen
tuloksena muodostettavassa yhtiössä tulee sovellettavaksi tällainen järjestelmä 1 ja 2 momentin mukaisesti, kyseiselle yhtiölle on valittava sellainen yhtiömuoto, joka mahdollistaa henkilöstön osallistumisoikeudet.

4537

edustajien osuus on vähintään yksi kolmasosa hallituksen tai muun hallintoelimen jäsenistä.
9e§
Henkilöstön osallistumisoikeuksien suoja
Jos rajat ylittävän sulautumisen tuloksena
muodostettu suomalainen yhtiö sulautuu toiseen suomalaiseen yhtiöön, henkilöstön osallistumisoikeuksia ei saa heikentää rajat ylittävän sulautumisen voimaantuloa seuraavien
kolmen vuoden aikana.
9f§

9c§

Rajat ylittävä jakautuminen

Päätös olla aloittamatta tai lopettaa neuvottelut

Mitä edellä säädetään henkilöstön osallistumisen järjestämisestä rajat ylittävässä sulautumisessa, koskee soveltuvin osin myös
rajat ylittävää jakautumista.

Edellä 9 b §:n 1 momentissa tarkoitettu
erityinen neuvotteluryhmä voi päättää olla
aloittamatta neuvotteluja tai lopettaa neuvottelut. Päätös edellyttää vähintään kahden kolmasosan enemmistöä niiden jäsenten äänistä,
jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa
henkilöstöstä, mukaan lukien niiden jäsenten
äänet, jotka edustavat vähintään kahdessa jäsenvaltiossa työskentelevää henkilöstöä. Tällöin 9 b ja 9 d—9 f §:ää ei sovelleta.
9d§
Henkilöstön osallistumisen rajoittaminen
Jos henkilöstön kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen tulisivat sovellettaviksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja
eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain
28—30 §:ssä tarkoitetut henkilöstön osallistumista koskevat toissijaiset säännökset, henkilöstön osallistumisen osuutta rajat ylittävän
sulautumisen tuloksena muodostettavassa yhtiössä voidaan rajoittaa. Henkilöstön edustajien osuus muodostettavan yhtiön hallintoelimessä ei kuitenkaan saa olla vähemmän kuin
yksi kolmasosa, jos yhdessäkin sulautumiseen osallistuvassa yhtiössä henkilöstön

10 §
Vapautus työstä ja korvaukset
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 9 b §:n 1 momentissa tarkoitetun
erityisen neuvotteluryhmän jäsenten vapauttamiseen työstä ja heille aiheutuvan ansionmenetyksen sekä neuvotteluryhmän kustannusten korvaamiseen sovelletaan, mitä henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja
eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain
34 §:ssä säädetään.
11 §
Henkilöstön edustajan irtisanomissuoja
Henkilöstön edustajan ja varaedustajan
sekä 9 b §:n 1 momentissa tarkoitetun erityisen neuvotteluryhmän jäsenen irtisanomissuojasta on voimassa, mitä työsopimuslain
(55/2001) 7 luvun 10 §:ssä säädetään luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun työsopimuksen irtisanomisesta.

4538

N:o 1128
12 §

lisuuteen sovelletaan, mitä henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 31 §:ssä
säädetään.

Salassapitovelvollisuus
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 9 b §:n 1 momentissa tarkoitetun
erityisen neuvotteluryhmän jäsenten ja heitä
avustavien asiantuntijoiden salassapitovelvol-

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2007.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Cronberg

4539

N:o 1129

Valtiovarainministeriön asetus
peruskoron vahvistamisesta
Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä viitekoroista 18 päivänä
joulukuuta 1998 annetun lain (996/1998) 1 §:n nojalla:
1§
Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 4,75 prosenttia vuodessa 1 päivästä tammikuuta 2008 vuoden 2008 kesäkuun loppuun.

2§
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2007.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2007
Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Hallitusneuvos Veikko Kantola

2

895043/166

4540

N:o 1130

Valtiovarainministeriön asetus
verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä
maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:
1§
Verovuoden 2007 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.
2§
Verovuodelta 2007 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:
Valtionveron osuus
Kunnallisveron osuus
Kirkollisveron osuus
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus
— päivärahamaksun osuus

33,71 %
56,74 %
3,33 %
4,03 %
2,19 %

3§
Verovuodelta 2007 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2006 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan
vuoden 2007 tuloveroprosentin mukaiseksi.
Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa
korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan
1 päivän tammikuuta 2007 ja 1 päivän tammikuuta 2006 asukaslukujen suhde. Kunkin
kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun
kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien
vastaavien verojen summasta.
Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten,
että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta

erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen
maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen
seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen
seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jakoosuudet soveltaen seurakunnan vuoden 2007
tuloveroprosenttia.
Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten
seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksuunpantua kunnallisveroa ja kirkollisveroa
tarkistetaan seuraavasti:
Kunta ja
evankelisluterilainen
seurakunta

Kunnallisveron
alennus
euroa

Brändö
83 547
Eckerö
139 833
Finström
413 335
Föglö
89 463
Geta
63 797
Hammarland
214 557
Jomala
586 228
Kumlinge
61 281
Kökar
48 452
Lemland
276 956
Lumparland
68 570
Maarianhamina 1 917 200
Naantali
245 000
Saltvik
273 173
Sottunga
22 645
Sund
174 640
Vårdö
66 483

Kirkollisveron
alennus
euroa

9 283
15 537
39 635
10 525
6 035
22 718
51 726
6 625
5 238
27 696
6 301
149 781
17 000
28 924
2 588
18 880
7 598

N:o 1130
4§
Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan
joulukuussa 2007 suoritettavasta tilityksestä
lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden
2007 heinäkuusta vuoden 2007 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä
johtuvat tilityserot.
5§
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2007.
Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain
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5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista 8 päivänä helmikuuta 2007 annettu valtiovarainministeriön asetus (166/2007) ja 27
päivänä kesäkuuta 2007 annettu valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun
valtiovarainministeriön
asetuksen
2 §:n
muuttamisesta (738/2007).

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus
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Valtiovarainministeriön asetus
yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2008 yhteisöveron
jako-osuuksien laskentaperusteista
Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 14 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1458/2001:
1§

2§

Soveltamisala

Verovuoden 2008 jako-osuudet

Yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöverojen tilityksissä
sovellettavia verontilityslain (532/1998)
13 §:n mukaisia verovuoden 2008 jakoosuuksia laskettaessa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuoden 2008 jako-osuudet lasketaan verovuosien
2005 ja 2006 tietojen ja kuntien asukasmäärien perusteella laskettujen täysipainoisten
jako-osuuksien keskiarvona.
3§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2007.
Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2008 tehtäviin yhteisöveron
tilityksiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
Tiehallinnon maksuista
Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta
1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne
ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005, sekä tie- ja katuverkon
tietojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2003 annetun lain (991/2003) 8 §:n nojalla:
1§
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
Tiehallinnon maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:
1) lupa maanteiden erikoiskäyttöön;
2) kelirikkoajan poikkeuslupa;
3) maantielain 47 §:n mukaiset poikkeusluvat rakentamisesta maantien suoja- ja näkemäalueelle;
4) tienvarsimainonnan poikkeuslupa;
5) erikoiskuljetuslupa; sekä
6) erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan
lupa.
Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut.
2§
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Tiehallinto perii oheisen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun, ovat:
1) lupa suorittaa maantielain 42 §:n mukaisia töitä tiealueella;
2) lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite;

3) liittymälupa; sekä
4) maksu kielteisistä lupapäätöksistä.
3§
Maksulliset muut suoritteet
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Tiehallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat
seuraavat suoritteet:
1) Tiehallinnossa tuotettujen menetelmien,
tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten tuotteiden ja vastaavien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille;
2) toimeksiantoon perustuvat hankintapalvelut sekä tutkimus- ja tilastopalvelut;
3) Tiehallinnon henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi- ja muissa
asiantuntijatehtävissä sekä koulutuspalvelut;
4) ulkopuolisille myytävät Tiehallinnon
julkaisut;
5) tienkäyttäjien erikoispalvelut;
6) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen, lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;
sekä
7) Tiehallinnon hallitsemien tilojen käyttö.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
tiedon esille hakemisesta sekä saman lain
34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden
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ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Tiehallinto ottaen huomioon,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5§
Suoritteiden arvonlisävero
Edellä 3 ja 4 §:n mukaisiin maksuihin lisätään arvonlisävero.

4§
6§
Maksut tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä
luovutetuista suoritteista ja tietopalveluista

Voimaantulo

Tiedon luovutusmaksuina suoritteiden ja
tietopalvelujen irrottamisesta kaupalliseen tai
viranomaiskäyttöön peritään käytetyn työajan
mukainen tuntihinta 70 euroa, siirtotiedostojen hinta 20 euroa irrottamiskerralta sekä toimituskuluja 10 euroa irrottamiskerralta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2009
loppuun.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007
Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti

N:o 1132
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Liite

MAKSUTAULUKKO
Suorite

Maksu (euroa)

Lupa suorittaa maantielain 42 §:n mukaisia töitä tiealueella

165,00

Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteenohjauslaite
palvelukohteiden viitoitus
muut liikenteenohjauslaitteet

186,00
93,00

Lupa maanteiden erikoiskäyttöön

89,00

Kelirikkoajan poikkeuslupa

89,00

Liittymäluvat
asunto-, loma-asunto-, maa- ja metsätalousliittymät
elinkeinonharjoittajan liittymä
moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohta
Maantielain 47 §:n mukaiset poikkeamispäätökset rakentamisesta
maantien suoja- ja näkemäalueelle
Tienvarsimainonnan poikkeuslupa

106,00
212,00
106,00
89,00
307,00

Erikoiskuljetusluvat
kun ylitetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 20, 21, 23 ja
30 b–30 e §:n massa-arvot
massa enintään 90 tonnia
86,00
massa yli 90 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia
190,00
massa yli 200 tonnia
430,00
kun ajoneuvolle yleisesti tiellä sallittujen massa-arvojen rajoissa
korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä
86,00
muut luvat
34,00
lisäreitti tai ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta
puolet lupamaksusta
lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena
320,00
Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan lupa1

30,00

Kielteinen päätös taulukossa mainituista luvista

22,00

————
Vuosina 2004–2007 liikenteenohjaajan kortti.

1
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