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N:o 1012

Laki
Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

3§

Lain tarkoitus

Kansallisen jäsenen toimivalta

Tässä laissa säädetään Eurojust-yksikön
perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi tehdyn Euroopan unionin
neuvoston päätöksen (2002/187/YOS), jäljempänä Eurojust-päätös, eräiden määräysten
täytäntöönpanosta.

Kansallisella jäsenellä on yleisistä syyttäjistä annetun lain (199/1997) 7 §:ssä tarkoitettu toimivalta Eurojustin toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Jäsen on toimivaltainen
vaihtamaan tietoja Euroopan petostentorjuntaviraston kanssa Eurojust-päätöksen 26 artiklan 4 kohdassa mainitussa tarkoituksessa.
Kansallinen jäsen voi saattaa rikosasian
Eurojustin käsiteltäväksi vain asian käsittelystä vastaavan Suomen viranomaisen pyynnöstä. Jäsenen on viipymättä toimitettava vieraasta valtiosta saamansa rikosoikeudellista
yhteistyötä koskeva pyyntö toimivaltaisen
Suomen viranomaisen käsiteltäväksi. Jäsen
voi kuitenkin kiireellisissä tilanteissa ryhtyä
edellä tässä momentissa tarkoitetuissa
asioissa välttämättömiin toimenpiteisiin.
Kansallinen jäsen voi käyttää asian käsittelyssä Eurojustissa 1 ja 2 momentin mukaisen
toimivaltansa nojalla saamiaan henkilötietoja

2§
Kansallinen jäsen
Suomea Eurojustissa edustavan kansallisen
jäsenen toimikausi on neljä vuotta ja se voidaan uudistaa kerran.
Kansallinen jäsen nimitetään määräaikaiseen virkasuhteeseen valtionsyyttäjäksi Valtakunnansyyttäjänvirastoon. Jäsenen nimittämiseen ja kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan, mitä valtionsyyttäjän nimittämisestä ja
kelpoisuusvaatimuksista säädetään.
HE 61/2008
LaVM 13/2008
EV 140/2008
162—2008
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salassapitosäännösten estämättä. Jäsenellä on
salassapitovelvollisuus Eurojustista saamistaan tiedoista Eurojust-päätöksen 25 artiklan
mukaisesti.

Kansallisella jäsenellä on vähintään yksi
avustaja. Yksi avustajista toimii tarvittaessa
jäsenen sijaisena. Avustajan toimikausi on
neljä vuotta ja se voidaan uudistaa. Valtakunnansyyttäjänvirasto määrää avustajan.
Avustajalla on 3 §:ssä säädetty toimivalta,
kun hän toimii kansallisen jäsenen sijaisena.

teristä ja muista oikeushallinnon henkilörekistereistä samoin edellytyksin kuin syyttäjälle.
Rekisterinpitäjä päättää 1 momentissa tarkoitettujen tietojen luovuttamisesta. Tiedot
luovutetaan Eurojustille kansallisen jäsenen
välityksellä.
Tietojen luovuttamisessa Eurojustille poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin henkilörekistereistä noudatetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003)
37 §:ää, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005)
38 §:ää, tullilain (1466/1994) 27 §:ää sekä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 30 §:ää.

5§

8§

Suomen edustaja Eurojustin yhteisessä
valvontaelimessä

Henkilötietojen tarkastaminen

Oikeusministeriö nimeää Suomen edustajan Eurojust-päätöksen 23 artiklan nojalla perustettuun yhteiseen valvontaelimeen.
6§

Eurojustin käsittelemien henkilötietojen
tarkastamista koskeva pyyntö on esitettävä
Valtakunnansyyttäjänvirastolle.
Valtakunnansyyttäjänviraston on viipymättä toimitettava pyyntö Eurojustin käsiteltäväksi.

Kansalliset yhteyshenkilöt

9§

Valtakunnansyyttäjänvirasto voi nimetä
yhden tai useamman Eurojust-päätöksen 12
artiklassa tarkoitetun kansallisen yhteyshenkilön.

Voimaantulo ja siirtymäsäännös

4§
Kansallisen jäsenen avustaja

7§
Henkilötietojen luovuttaminen Eurojustille
Eurojustille voidaan sen pyynnöstä luovuttaa sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien suorittamista varten tarpeelliset tiedot rikosrekis-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Mitä 2 §:n 1 momentissa ja 4 §:n 1 momentissa säädetään kansallisen jäsenen ja
kansallisen jäsenen avustajan toimikauden pituudesta, sovelletaan tämän lain voimaantulon jälkeen tehtäviin nimityksiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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Laki
työttömyyskassalain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annettuun työttömyyskassalakiin (603/1984) uusi 12 a ja
23 a § seuraavasti:
12 a §
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Työttömyyskassan hallituksen on huolehdittava, että työttömyyskassalla on sen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä
sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät. Finanssivalvonta antaa tarkemmat määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.
23 a §
Sijoittaminen ja sijoitussuunnitelma
Työttömyyskassan varat on sijoitettava

tuottavasti ja turvaavasti siten, että työttömyyskassan maksuvalmius on turvattu.
Työttömyyskassan hallituksen on laadittava työttömyyskassalle 1 momentissa tarkoitettujen varojen sijoittamista koskeva sijoitussuunnitelma.
Sijoitussuunnitelman tulee olla työttömyyskassan sijoitustoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä. Tarkemmat määräykset sijoitussuunnitelmasta antaa Finanssivalvonta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko

HE 170/2008
StVM 38/2008
EV 195/2008
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
Ratahallintokeskuksen maksuista
Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta
1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
348/1994, ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain
(621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään Ratahallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja niiden
maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista
suoritteista perittävistä maksuista.

keudellisia suoritteita, joista Ratahallintokeskus perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun. Maksu määräytyy suoritteen
tuottamiseen käytetyn ajan ja kiinteähintaisen
tuntiveloituksen perusteella. Omakustannusarvon mukainen tuntiveloitus on 80 euroa
tunnilta. Lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen mahdollisesti liittyvät ulkopuolisen palveluntarjoajan perimät kustannukset.

2§
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet
Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n
2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ratahallintokeskus perii liitteenä olevan maksutaulukon
mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:
1) lupa yksityisraideliityntää varten, sekä
2) lupa tasoristeystä varten.
3§
Omakustannusarvon mukainen julkisoikeudellinen suorite
Liikenteenohjaus yksityisraiteella tai sen
osalla, liikenteenohjaus vaihtotyöliikenteessä,
vaihtotyöliikenteessä tarvittavan Ratahallintokeskuksen viestintäverkon käyttö sekä radanpidon tarpeita palveleva koulutustoiminta
ovat valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoi-

4§
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat
suoritteet
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Ratahallintokeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat
seuraavat suoritteet:
1) risteämälupa;
2) mittauspyöräkertojen vuokraaminen
sekä radantarkastuspalvelut;
3) liikkuvan kaluston koeajoradan käyttö;
4) huoneistojen, rakennusten, rakennelmien, maa-alueiden ja rakennettujen kiinteistöjen käyttöoikeuden vuokraaminen ja luovuttaminen;
5) maaomaisuuteen myönnettävät käyttö-,
rasite- ja muut vastaavat oikeudet sekä kiven,
soran ja muiden näihin verrattavien ainesten
luovuttaminen ja puun sekä radanpitoon liittyvän irtaimen omaisuuden myynti;
6) painotuotteet ja muu tietoaineisto;
7) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut
jäljennökset sekä niiden lähettäminen;

N:o 1014
8) rautatielain (555/2006) 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut rataverkon käyttömahdollisuuksiin kuuluvat palvelut, rataverkon
käytön lisäpalvelut ja oheispalvelut, sekä
9) muu Ratahallintokeskuksen suorite.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen
kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Ratahallintokeskus
ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.
5§
Erinäiset säännökset
Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.
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Edellä 3 §:ssä tarkoitetusta radanpidon tarpeita palvelevasta koulutuspalvelusta voidaan
periä omakustannusarvon mukaista hintaa alhaisempi hinta, jos se on tarpeen koulutuksen
järjestämiseen liittyvästä perustellusta syystä.
6§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2009 saakka.
Tällä asetuksella kumotaan Ratahallintokeskuksen maksuista 30 päivänä elokuuta
2006 annettu liikenne- ja viestintäministeriön
asetus (754/2006).
Suoritteista, joita koskeva asia on tullut
vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008
Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos Hannu Pennanen
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Liite

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet
1. Lupa yksityisraideliittymää varten

320 euroa

2. Lupa tasoristeystä varten

320 euroa
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
Rautatieviraston maksuista
Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta
1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
348/1994, ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain
(621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään Rautatieviraston maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.
2§
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet
Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n
2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Rautatievirasto
perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:
1) liikkuvan kaluston rekisteröintipäätös;
2) liikkuvan kaluston rekisteröinti tietojärjestelmään;
3) liikkuvan kaluston jatkuvan kunnossapidon katsastus;
4) yksittäiskatsastuksen perusteella myönnetty liikkuvan kaluston katsastuspäätös;
5) rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1167/2004)
14 §:ssä tarkoitettu erivapaus tehtäväkohtaisesta pätevyydestä;
6) erivapaus terveydentilavaatimuksista;
7) työterveyshuollon ammattihenkilön hyväksyminen;

8) rautatiealan asiantuntijalääkärin hyväksyminen;
9) kertauskouluttajan hyväksyminen.
3§
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita,
joista Rautatievirasto perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat suoritteet:
1) rautatielain (555/2006) 28 §:n 5 momentin (1204/2007) mukainen poikkeuslupa;
2) rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönottolupa ja käyttöönottoluvan muuttaminen;
3) ilmoitetun laitoksen nimeäminen;
4) rautatielain 55 §:ssä tarkoitettu liikennöintilupa;
5) rautatielain 52 tai 65 §:ssä tarkoitetun
asian käsittely Rautatievirastossa tai Rautatieviraston päätös tällaisesta asiasta;
6) liikenteenohjauspalveluille ja rautateiden liikkuvan kaluston katsastuspalveluille
rautatielain 60 §:ssä asetettujen vaatimusten
tarkastaminen ja hyväksyminen;
7) rautatieyrityksen turvallisuustodistuksen
ja Ratahallintokeskuksen turvallisuusluvan
myöntäminen ja hyväksyminen sekä muuttaminen;
8) turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkastaminen ja hyväksyminen;
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9) vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta annetun asetuksen (538/2007)
32 §:ssä tarkoitetun ratapihan turvallisuusselvityksen tarkastaminen ja hyväksyminen;
10) liikenneturvallisuuskoulutusta antavan
oppilaitoksen hyväksyminen;
11) liikenneturvallisuustehtävän koulutusohjelman hyväksyminen.
Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetuista suoritteista perittävät maksut määräytyvät suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan ja
kiinteähintaisen tuntiveloituksen perusteella.
Omakustannusarvon mukainen tuntiveloitus
on 96 euroa sekä ensimmäiseltä tunnilta että
kultakin alkavalta lisätyötunnilta. Lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen mahdollisesti
liittyvät asiantuntijakustannukset sekä valtion
matkustussäännön mukaiset korvaukset.
4§
Maksulliset liiketaloudellisin perustein
hinnoiteltavat suoritteet
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Rautatievirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:
1) yhteentoimivuuden osatekijöiden arviointi kansallisten säännösten perusteella;
2) erikseen tilatut tarkastukset;
3) painotuotteet ja muu tietoaineisto;
4) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut
jäljennökset sekä niiden lähettäminen, sekä
5) muu toimeksiantoon perustuva Rautatieviraston suorite.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen
kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Rautatievirasto, ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.
5§
Erinäiset säännökset
Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.
Edellä 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu maksu
voidaan jättää perimättä valtion rataverkolla
liikkuvan, käytössä olevan museokaluston
hyväksymisestä käytettäväksi valtion rataverkolla, jos hakijan toiminnan tarkoituksena on
rautatiekulttuurin edistäminen pääasiallisesti
ilman voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista hakijalle.
6§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2009 saakka.
Suoritteista, joita koskeva asia on tullut
vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa,
peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008
Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos Pekka Kouhia
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3253
Liite

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet:
1) Liikkuvan kaluston rekisteröintipäätös
2) Kalustoyksikön rekisteröinti tietojärjestelmään:
ensimmäiset 50 kpl
muut kalustoyksiköt
3) Liikkuvan kaluston jatkuvan kunnossapidon katsastus
4) Yksittäiskatsastuksen perusteella myönnetty liikkuvan
kaluston katsastuspäätös
5) Erivapaus tehtäväkohtaisesta pätevyydestä
6) Erivapaus terveydentilavaatimuksista
7) Työterveyshuollon ammattihenkilön hyväksyminen
8) Rautatiealan asiantuntijalääkärin hyväksyminen
9) Kertauskouluttajan hyväksyminen

2 /162

96 euroa
50 euroa/kpl
5 euroa/kpl
20 euroa/kalustoyksikkö
96
96
176
176
176
96

euroa/kalustoyksikkö
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa.
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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön
asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriö on
muuttanut Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun
kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1340/2006) liitteenä olevan maksutaulukon seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.
Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies Ulla Karhu

N:o 1016

3255
Liite

Maksutaulukko
Kuluttajaviraston julkisoikeudelliset suoritteet
Hakemuksesta tehdyt päätökset ovat maksullisia myös silloin, kun hakemus hylätään. Maksut eivät sisällä laskutuksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään erikseen.
Maksut ovat seuraavat:
1) valmismatkaliikkeen harjoittajan rekisteröintiä koskeva päätös
2) valmismatkaliikerekisteriin rekisteröityjen vuotuiset valvontamaksut:
- maksuluokka I (laskennallinen vakuus enintään 10 000 €, vakuudesta vapautetut ja välittäjät)
- maksuluokka II (laskennallinen vakuus 10 001 €-100 000 €)
- maksuluokka III (laskennallinen vakuus 100 001 €-1 000 000 €)
- maksuluokka IV (laskennallinen vakuus yli 1 000 000 €)
3) kosmeettisen valmisteen valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan
- rekisteröintiä koskeva päätös
- rekisteröintiä koskevan ilmoituksen muutosta koskeva päätös

500,00 €

225,00 €/vuosi
450,00 €/vuosi
900,00 €/vuosi
1 800,00 €/vuosi

92,00 €
41,00 €

4) otteen antaminen kosmetiikkarekisteristä

28,00 €

5) ote valmismatkaliikerekisteristä

28,00 €

Kohdassa 2 mainittua vakuuden vuotuista valvontamaksua ei peritä ensimmäiseltä rekisteröintivuodelta.
Vuotuisen valvontamaksun maksuluokka määräytyy maksuvuotta aikaisemman vuoden suurimman laskennallisen vakuusmäärän perusteella.
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Verohallinnon päätös
vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2008

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 64 §:n ja
76 §:n sellaisena kuin se on laissa 1549/1995, nojalla määrännyt:
1§
Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta

saadut luontoisedut on arvioitava seuraavien
perusteiden mukaan:

Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus
2§
Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa
seuraavat:
a) Pääkaupunkiseutu, (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) edun arvo
Asunto valmistunut:

Edun arvo euro/kk

ennen vuotta 1961
vuosina 1961–1983
vuonna 1984 tai myöhemmin

137 ≠ + 8,80 ≠ neliömetriltä
129 ≠ + 6,90 ≠ neliömetriltä
135 ≠ + 7,60 ≠ neliömetriltä

b) Muu Suomi, edun arvo
Asunto valmistunut:

Edun arvo euro/kk

ennen vuotta 1984
vuosina 1984–1991
vuonna 1992 tai myöhemmin

93 ≠ + 5,00 ≠ neliömetriltä
93 ≠ + 5,90 ≠ neliömetriltä
100 ≠ + 6,80 ≠ neliömetriltä

Laissa aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja
omaksilunastamisesta (1190/93) tarkoitettujen asuntojen luontoisetuarvo on 1 momentista poiketen enintään asunnosta perittävän
vuokran määrä.
Tuloverolain (1549/95) 76 §:n 5 kohdassa
tarkoitetun ulkomailla saadun asuntoedun
arvo on asunnon käypä vuokra, kuitenkin
enintään 50 prosenttia 1 momentin mukaisesta pääkaupunkiseudulla sijaitsevan vuonna
1984 tai myöhemmin valmistuneen asunnon
luontoisetuarvosta.
Jos matkatoimiston tai matkanjärjestäjän

palveluksessa oleva palkansaaja, joka on työsopimuksen mukaan siirtovelvollinen, joutuu
ulkomaantyöskentelyn aikana työnantajan
määräyksestä vaihtamaan työskentelypaikkakuntaa ja asuntoa kalenterivuoden aikana,
asuntoedun arvo lasketaan 25 m2:n mukaan.
3§
Asunnon valmistumisvuotena pidetään rakennuksen valmistumisvuotta. Jos rakennus
on kokonaisuudessaan peruskorjattu, valmistumisvuotena pidetään rakennuksen korjausvuotta.
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4§
Jos palkansaaja vastaa itse lämmityskustannuksista
keskuslämmitysasunnossa,
2 §:ssä tarkoitettua edun arvoa vähennetään
1,32 ≠ neliömetriltä kuukaudessa.

muutettuja arvoja alentaa asunnon kunnassa
olevan sijaintipaikan perusteella, kuitenkin
enintään 20 prosentilla.

5§
Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvo uunilämmitysasunnossa on
3,50 ≠ neliömetriltä kuukaudessa. Jos palkansaaja vastaa itse lämmityskustannuksista,
edun arvo on 2,38 ≠ neliömetriltä kuukaudessa.

10 §
Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan rahaarvo on pääkaupunkiseudulla 62 ≠ ja muun
Suomen alueella 40 ≠ kuukaudessa. Kylmän
autotallin tai hallipaikan raha-arvo on pääkaupunkiseudulla 40 ≠ ja muun Suomen
alueella 32 ≠ kuukaudessa.

6§
Asuntoetuun liittyvän rajoittamattoman
sähkönkäyttöoikeuden arvo on 0,60 ≠ neliömetriltä kuukaudessa. Edun arvo ei sisällä
asunnon lämmitystä sähköllä.
Sähkölämmitteinen asunto rinnastetaan
asuntoedun arvoa määrättäessä keskuslämmitysasuntoon.
7§
Asuntoedun raha-arvo yhteishuoneessa
lämpöineen ja valoineen on keskuslämmityshuoneessa 102 ≠ kuukaudessa. Uunilämmityshuoneessa edun raha-arvo on 37 ≠ kuukaudessa.
8§
Asuntoedun raha-arvoa laskettaessa luetaan asunnon pinta-alaan varsinaiset asuinhuoneet ja palkansaajan tai hänen perheensä
asumiseen liittyvät rakennustilat kuten sauna,
uima- allas ja askartelutilat. Autotallia ei
lueta asunnon pinta-alaan.
Ennen vuotta 1961 valmistuneessa asunnossa luetaan asunnon pinta-alaan asuntoedun raha-arvoa laskettaessa 150 neliömetriä
ylittävältä osalta puolet 1 momentissa tarkoitetuista tiloista.
9§
Jos asuntojen vuokratason on todettu kunnassa olevan edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asuntoedun arvoja alhaisemman,
voidaan näitä arvoja yleisesti kunnassa alentaa, kuitenkin enintään 20 prosentilla.
Vastaavasti voidaan edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asuntoedun arvoja tai niiden tämän pykälän 1 momentin mukaisesti

Autotallietu

Ravintoetu
11 §
Ravintoedun arvo on 5,50 ≠ ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on
vähintään 5,50 ≠ ja enintään 9,20 ≠. Jos tämä
määrä alittaa 5,50 ≠ tai ylittää 9,20 ≠, edun
arvona pidetään välittömien kustannusten ja
näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.
12 §
Välittömiä kustannuksia ovat aterian valmistuksessa käytetyt raaka-aineet sekä aterian valmistus- ja tarjoilupalkat sosiaalikustannuksineen. Jos työnantaja on sopinut ruokailupaikan kanssa työpaikkaruokailun järjestämisestä (sopimusruokailu), välittöminä kustannuksina pidetään työnantajan ateriasta
ruokailupaikalle suorittamaa määrää.
Välittöminä kustannuksina ei pidetä aterian kuljettamisesta ruokailupaikalle aiheutuneita kustannuksia.
Palkansaajan työnantajalle ateriasta suorittamaa korvausta ei oteta huomioon välittömien kustannusten määrää laskettaessa, vaan
se vähennetään ravintoedun raha-arvosta.
13 §
Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun
vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan
laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,13 ≠ ateriaa
kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan
laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoi-
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dettavien ruokailun valvonnan yhteydessä
saaman ravintoedun arvo on 3,30 ≠ ateriaa
kohden.
Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ja
lentohenkilöstön lennon aikana saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,68 ≠ ateriaa kohden

tää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai
pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi. Autoedun arvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä
seuraavasti:

14 §
Enintään 9,20 euron nimellisarvoisen,
muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa tai muuta vastaavaa
maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvo on
75 % ruokailulipukkeen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 5,50 ≠. Nimellisarvoltaan
yli 9,20 euron ruokailulipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.
Ruokailulipukkeen arvostaminen 1 momentin mukaisesti 75 prosenttiin nimellisarvostaan edellyttää, että sitä voidaan käyttää
ainoastaan ateriointiin eikä sitä vastaan saa
rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä.
Muussa tapauksessa lipuke arvostetaan nimellisarvoonsa. Palkansaajalle voidaan antaa
edellä mainitulla tavalla arvostettuna vain
yksi lipuke sellaista tosiasiallista kotimaan
työssäolopäivää kohden, jona työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa ei ole työnantajan
toimesta muulla tavoin järjestetty.

a) Ikäryhmä A (vuosina 2007–2009 käyttöönotetut autot)

Täysihoitoetu

Auton käyttöetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton
uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai
8 sentillä kilometriltä.

15 §
Asunnon, ravinnon, valon ja lämmön sisältävän edun arvo on 417 ≠ kuukaudessa yhdessä huoneessa sekä 401 ≠ kuukaudessa yhteishuoneessa.

Vapaa autoetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton
uushankintahinnasta lisättynä 285 eurolla tai
19 sentillä kilometriltä.
Auton käyttöetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton
uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai
7 sentillä kilometriltä.
b) Ikäryhmä B (vuosina 2004–2006 käyttöönotetut autot)
Vapaa autoetu:
Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton
uushankintahinnasta lisättynä 300 eurolla tai
20 sentillä kilometriltä.

c) Ikäryhmä C, (ennen vuotta 2004 käyttöönotetut autot)

16 §
Merimiespalveluksessa olevan henkilön
merimiehenä saaman luontoisedun raha-arvo
on 11 ≠ päivää kohden tai enintään 247,50 ≠
kuukaudessa.

Vapaa autoetu:
Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton
uushankintahinnasta lisättynä 315 eurolla tai
21 sentillä kilometriltä.

Autoetu

Auton käyttöetu:
Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton
uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai
9 sentillä kilometriltä.

17 §
Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyt-
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Ulkomailla saatu autoetu (ennen vuotta 2008 käyttöönotetut autot)

– vapaa autoetu
– auton käyttöetu

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen
edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa
voidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla
vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä
ylittää 18 000 kilometriä.
Jos palkansaajan luontoisetuauto hänen
työnsä vuoksi vaihtuu kuukauden aikana
useita kertoja, perusarvo lasketaan sen auton
mukaan, joka hänellä on ollut käytössään
suurimman osan kuukaudesta.
18 §
Perusarvolla tarkoitetaan auton uushankintahinnasta laskettua prosenttiosuutta.
Uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa auton käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollutta automallin
yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla. Tästä hinnasta lasketaan 17 §:ssä mainittu prosentti. Saatu arvo pyöristetään lähinnä alempaan 10 euroon.
Ulkomailla saadun autoedun arvo määräytyy auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella 17 §:n mukaisesti. Vuoden 2007 jälkeen käyttöönotettujen
autojen perusarvo lasketaan edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kuitenkin niin, että
auton uushankintahinta on auton hankintamaan hinta mahdollisine veroineen vähennettynä 3 400 eurolla.
19 §
Jos luontoisetuautolla ajettujen työajojen
määrä on kalenterivuoden aikana yli 30 000
kilometriä, tai palkansaaja joutuu vaihtamaan
luontoisetuautoa 17 §:n 3 momentissa tarkoi-

Kuukausikohtainen
arvo

Ajopäiväkirjan tai muun verovelvollisen
tai veroviranomaisen esittämän
luotettavan selvityksen perusteella
määräytyvä arvo

euro/kk

perusarvoeuro/kk + kilometrikohtainen
arvo euro/km

744
459

264
264

0,32
0,13

tetulla tavalla, edun perusarvo on 80 prosenttia edellä 17 ja 18 §:ssä tarkoitetusta perusarvosta.
20 §
Autoon hankitut lisävarusteet autopuhelinta ja tavanomaisia talvipyöriä lukuun ottamatta otetaan huomioon autoedun arvoa määrättäessä. Autopuhelimen arvona käytetään
matkapuhelinedun arvoa.
Lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo
ylittää 850 ≠. Jos työnantajan lisävarusteista
saama alennus ylittää tavanomaisen käteistms. alennuksen, lisävarusteiden arvona käytetään niiden yleistä suositushintaa.
21 §
Vapaa autoetu on kysymyksessä, kun työnantaja suorittaa autosta johtuvat kustannukset. Auton käyttöetu on kysymyksessä, kun
palkansaaja suorittaa itse ainakin auton polttoainekulut.
Palkansaajan auton kustannuksista työnantajalle suorittama korvaus vähennetään vapaan autoedun tai auton käyttöedun raha-arvosta.
22 §
Autoetua vahvistettaessa luetaan yksityisajoihin myös auton käyttäminen asunnon ja
työpaikan välisiin matkoihin.
23 §
Autoedun raha-arvoa on korotettava 420
eurolla kuukaudessa tai 28 sentillä kilometriä
kohden, jos auton kuljettamisesta huolehtii
työnantajan palkkaama kuljettaja.
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24 §
Edellä 17 §:ssä tarkoitetusta ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi autolla verovuonna päivittäin ajettu kilometrimäärä.
Autolla ajetuista työajoista on ajopäiväkirjaan merkittävä päivittäin seuraavat tiedot:
– ajon alkamis- ja päättymisajankohta,
– ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä
tarvittaessa ajoreitti,
– matkamittarin lukema ajon alkaessa ja
päättyessä,
– matkan pituus,
– ajon tarkoitus ja
– auton käyttäjä.
Puhelinetu
25 §
Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun
raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa. Edun
arvo kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset.

Työnantajan palkansaajalle kustantaman
matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20 euroa
kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista,
tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset.
Käyvän arvon soveltaminen
26 §
Sellaisen edun raha-arvona, jonka käypä
hinta ilmeisesti on tämän päätöksen mukaista
raha-arvoa alhaisempi tai jota edellä ei ole
mainittu, on pidettävä sen käypää arvoa.
Tämän päätöksen mukaisesta edun rahaarvosta vähennetään työnantajan palkansaajalta perimä korvaus.
Voimaantulo
27 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja sitä sovelletaan toimitettaessa ennakonpidätystä vuonna 2009 ja vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2008
Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Tomi Peltomäki
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