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N:o 665

Valtioneuvoston asetus
valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,
muutetaan valtioneuvoston kansliasta 4 päivänä huhtikuuta 2007 annetun valtioneuvoston
asetuksen (393/2007) 6 §:n 3 momentti, seuraavasti:
6§
Valtioneuvoston kanslian virkamiehet
— — — — — — — — — — — — —
Kansliassa on valtioneuvoston turvallisuusjohtaja. Tehtävää voi myös hoitaa pääministerin pyynnöstä muun ministeriön tai puolustusvoimien tehtävään määräämä tai komentama virkamies. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja toimii ministeriöiden valmius-

päällikkökokouksen puheenjohtajana ja valmiuspäällikkökokouksen sihteeristö toimii
tässä tehtävässä hänen ohjauksessaan.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
syyskuuta 2009.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009
Pääministeri Matti Vanhanen

Vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen
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N:o 666

Valtioneuvoston asetus
maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,
muutetaan maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta 18
päivänä syyskuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (606/2008) 3 §, 9 §:n 1 ja
3 momentti ja 10 §, sekä
lisätään asetukseen uusi 11 a § seuraavasti:
3§
Avustuksensaaja
Avustusta voidaan myöntää tässä asetuksessa tarkoitettuja markkinoinnin ja tuotannonkehittämistä koskevia hankkeita toteuttavalle yritykselle tai muulle yhteisölle.
9§
Avustuksen määrä
Mainontaa koskevan avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia hyväksyttävistä
kustannuksista.
— — — — — — — — — — — — —
Muihin kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin toimintoihin myönnettävän avustuksen
enimmäismäärä on 90 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, jollei hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja
perustelluista syistä muuta johdu.
10 §
Hyväksyttävät kustannukset
Tietojenvaihdon ja messuille osallistumisen hyväksyttävistä kustannuksista säädetään
maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen 15

artiklan 2 kohdan d alakohdassa sekä yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen 27 artiklan 3 kohdassa. Neuvonnan hyväksyttävistä kustannuksista säädetään maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen 15 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 26
artiklassa.
Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin
toimintoihin liittyviä hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kohtuulliset välittömät kustannukset ja
yleiskustannukset mukaan lukien poistot.
Hankkeen välittömiin kustannuksiin ei voi
sisällyttää menoja, jotka luetaan yleiskustannuksiin.
Edellä 2 momentissa tarkoitettuina välittöminä kustannuksina hyväksytään:
1) hankkeen toteuttamisen kannalta pakolliset henkilöstökustannukset lakisääteisine sivukuluineen sekä toteutettavien toimien
suunnitteluun, toteuttamiseen ja hallinnointiin liittyvät kustannukset;
2) hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät matka- ja oleskelukulut valtion
matkustussäännön mukaisesti;
3) kohderyhmille järjestettävien ryhmäkokousten ja yhteiskuljetusten kulut;
4) hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista
materiaaleista, välineistä ja toimitiloista aiheutuvat kulut mukaan lukien hankkeen toteuttamisajankohdan mukaiset poistot; mate-
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riaalit ja välineet on vuokrattava, jollei niiden
hankkiminen ole vuokraamista edullisempaa;
5) atk-kustannukset;
6) julkaisu- ja jakelukustannukset;
7) hankkeen tulosten mittaamisesta aiheutuvat kustannukset.
Edellä 2 momentissa tarkoitettuina yleiskustannuksina hyväksytään avustuksensaajan
kirjanpidosta todettavissa olevat, hankkeen
toteuttamiseen liittyvät hallintokulut, matkaja oleskelukulut, johtamiskulut, tietotekniikan
käyttö, sihteeripalvelut, kirjanpito, kirjeenvaihto, vuokra, viestintä, vesi-, lämmitys- ja
sähkökustannukset sekä ylläpitokustannukset, jotka eivät ole edellä 3 momentissa tarkoitettuja välittömiä kustannuksia, joita ei kateta muun avustuksen perusteella ja joiden
määrä ei ylitä kolmea prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kustannuksista.
Edellä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitetut
kustannukset hyväksytään korvattaviksi vain
siltä osin kuin ne voidaan todeta kirjanpidosta ja kohdistaa valtionavustuksella tuettuun toimintaan. Hakijan on luotettavasti selvitettävä kustannusten liittyminen hankkeeseen sekä niiden välttämättömyys hankkeen
toteuttamisen kannalta sekä kustannusten
kohdentamisessa käytetyn osuuden laskentaperusteet. Arvonlisävero on hyväksyttävä
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kustannus vain, jos sitä ei voida vähentää
avustuksensaajan toiminnassa. Hyväksyttäviä
kustannuksia eivät ole vapaaehtoiset henkilösivukustannukset, edustusmenot eivätkä
edunvalvonnasta aiheutuvat kustannukset.
11 a §
Avustuksen maksaminen
Avustusta voidaan hakemuksesta maksaa
ennakkoon hankkeen alkaessa 50 prosenttia
myönnetystä avustuksesta ja 40 prosenttia
hankkeen puolessa välissä, jos hankkeen toteuttaminen muuten vaarantuisi. Jälkimmäisen erän maksaminen edellyttää väliraportin
esittämistä. Valtionavustuksen lopullinen
määrä vahvistetaan toteutuneiden hyväksyttävien kustannusten perusteella. Avustuksen
viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun
avustuksen käytöstä on esitetty 12 §:n mukainen selvitys lukuun ottamatta 12 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja.
Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä syyskuuta 2009.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Aku-Petteri Korhonen
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N:o 667

Valtioneuvoston asetus
valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta
Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista 17 päivänä elokuuta 1992 annetun lain
(785/1992) 2 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 658/2009:
1§

3§

Neuvottelukunnan tehtävät

Kokoonpano

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan
eettisen neuvottelukunnan tulee:
1) tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja
suosituksia sosiaali- ja terveysalan eettisistä
kysymyksistä sekä herättää näitä kysymyksiä
koskevaa yhteiskunnallista keskustelua;
2) antaa asiantuntija-apua sosiaali- ja terveysalaa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä;
3) kerätä ja välittää tietoa sosiaali- ja terveysalan eettisistä kysymyksistä ja kansainvälisestä alan eettisestä keskustelusta julkaisujen, koulutustilaisuuksien ja muun vastaavan avulla;
4) seurata sosiaali- ja terveysalan ja siihen
liittyvän teknologian kehitystä eettisestä näkökulmasta;
5) käsitellä potilaan ja sosiaalihuollon
asiakkaan oikeuksiin ja asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 18 muuta jäsentä. Viimeksi mainituista jäsenistä kullakin
on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Neuvottelukunta nimeää jaostojensa puheenjohtajat jäsenistään.
Jäseniksi tulee valita sosiaali- tai terveysalan eettisiin kysymyksiin perehtyneitä henkilöitä, jotka edustavat ainakin palvelujen
käyttäjien ja järjestäjien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden, oikeustieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen sekä yhteiskuntaa koskevan eettisen tutkimuksen näkökulmaa. Neuvottelukunnassa
tulee olla vähintään neljä kansanedustajaa.
Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen
eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää edustajan
hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Sama koskee jäsenenä olevaa kansanedustajaa, joka eroaa tai erotetaan eduskunnasta kesken vaalikauden tai jota ei enää
valita uudelleen eduskuntaan.
Neuvottelukunnalla on pääsihteeri, jonka
sosiaali- ja terveysministeriö nimeää.

2§
Jaostot ja asiantuntijat
Neuvottelukunta voi tarvittaessa asettaa jaostoja ja työryhmiä sekä kutsua pysyviä tai
tilapäisiä asiantuntijoita.
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4§
Matkakustannusten korvaaminen
Neuvottelukunnan ja sen jaostojen sekä
asiantuntijoiden matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.
5§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 2009.
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Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
6§
Siirtymäsäännökset
Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta toimii valtakunnallisena
sosiaali- ja terveysalan eettisenä neuvottelukuntana 30 päivään syyskuuta 2010. Valtioneuvosto voi kuitenkin ennen sitä täydentää
neuvottelukuntaa kahdella sosiaalihuollon
eettisiin kysymyksiin perehtyneellä jäsenellä
ja heidän varajäsenillään.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009
Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Päivi Kaartamo
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N:o 668

Valtioneuvoston asetus
paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
muutetaan paristoista ja akuista 19 päivänä kesäkuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (422/2008) 12 ja 15 §, 20 §:n 1 momentti ja liite 3 sekä
lisätään asetukseen uusi 15 a ja 15 b § seuraavasti:
12 §
Paristoon, akkuun ja paristoyksikköön tehtävät merkinnät
Tuottajan on huolehdittava, että markkinoille saatettavissa paristoissa, akuissa ja paristoyksiköissä on niiden erilliskeräystä ja
raskasmetallisisältöä osoittavat liitteen 3 mukaiset merkinnät.
15 §
Ilmoitus tuottajan merkitsemiseksi tuottajatiedostoon
Jätelain 50 b §:n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa paristojen tai akkujen
tuottajan merkitsemiseksi tuottajatiedostoon
on oltava seuraavat tiedot:
1) tuottajan nimi sekä mahdolliset tuotemerkit, joita tuottaja käyttää paristojen ja akkujen markkinoinnissa;
2) tuottajan osoite- ja yhteystiedot, mukaan
lukien katuosoite ja -numero, postinumero ja
-toimipaikka, internetosoite, puhelinnumero,
faksinumero ja sähköpostiosoite sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;
3) tuottajan yritys- ja yhteisötunnus;

4) tiedot tuottajan markkinoimista paristoista ja akuista eriteltyinä paristo- ja akkutyypeittäin 2 §:n 4, 6 ja 7 kohdan mukaisesti;
5) tiedot siitä, miten tuottaja aikoo täyttää
käytettyjen paristojen ja akkujen keräyksen ja
muun jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa;
6) päivämäärä, jolloin ilmoitus tuottajan
merkitsemiseksi tuottajatiedostoon on tehty;
7) vakuutus ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyydestä.
Tuottajan on ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa muutoksesta. Samoin on ilmoitettava ympäristökeskukselle toiminnan lopettamisesta.
15 a §
Ilmoitus tuottajayhteisön hyväksymiseksi
tuottajatiedostoon
Jätelain 50 b §:n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa paristojen tai akkujen
tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajatiedostoon on oltava seuraavat tiedot:
1) tuottajayhteisön nimi tai toiminimi, yhteys- ja osoitetiedot, yhteyshenkilön nimi ja
asema sekä yritys- ja yhteisötunnus;
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2) 15 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetut tiedot tuottajayhteisön edustamista
tuottajista ja tuottajayhteisöön liittymisen
ajankohta;
3) selvitys tuottajayhteisön edustamien
tuottajien markkinoimista paristoista ja
akuista eriteltyinä paristo- ja akkutyypeittäin
2 §:n 4, 6 ja 7 kohdan mukaisesti;
4) tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa
muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet
on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta
tuottajayhteisön kanssa;
5) tiedot tuottajayhteisön järjestämästä jätehuollosta, kuten keräys- ja vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, esikäsittelystä ja
kierrätyksestä, jätehuollon piiriin kuuluvien
käytettyjen paristojen ja akkujen lajista, laadusta, määrästä ja alkuperästä sekä jätehuollon toiminta-alueesta;
6) selvitys jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja mahdollisista ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;
7) selvitys yhteisön vakavaraisuudesta.
Tuottajayhteisön on ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, jos
1 momentin 2 kohdan mukaiset tiedot muuttuvat. Samoin on ilmoitettava ympäristökeskukselle tuottajayhteisöön liittyneestä uudesta tai siitä eronneesta tuottajasta. Tuottajayhteisön on lisäksi ilmoitettava, jos yhteisön
nimi, toiminimi, yhteystiedot tai säännöt
muuttuvat tai jos ilmoitetuissa jätehuoltojärjestelmissä tai sopimusjärjestelyissä tapahtuu
olennaisia muutoksia.
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15 b §

Tuottajan merkitseminen tuottajatiedostoon
ja poistaminen siitä
Pirkanmaan ympäristökeskuksen on 15 tai
15 a §:n mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella merkittävä tuottaja tuottajatiedostoon sekä tarvittaessa päivitettävä tuottajaa
koskevat tiedot tai poistettava tuottaja tiedostosta. Tuottajatiedostoon merkitsemisen yhteydessä tuottajalle annetaan tunnistenumero.
20 §
Jätelain eräiden säännösten soveltaminen
Jätelakia, lukuun ottamatta mainitun lain
18 e §:n 3 momenttia siltä osin kuin se koskee kannettavaan paristoon ja akkuun sekä
ajoneuvoparistoon ja -akkuun merkittävää tehoa, sovelletaan paristoihin ja akkuihin.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä
syyskuuta 2009.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tuottajatiedostoon ilmoitetun tuottajan tai tätä
edustavan tuottajayhteisön on tarkistettava,
että ilmoitetut tiedot vastaavat tämän asetuksen vaatimuksia ja tarvittaessa toimitettava
tarkistetut tiedot Pirkanmaan ympäristökeskukselle viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2009.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009
Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies Klaus Pfister
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N:o 668
Liite 3

Pariston, akun ja paristoyksikön erilliskeräystä osoittavat merkinnät
1. Erilliskeräystä osoittava tunnus on pyörillä varustettu jäteastia, jonka yli on vedetty risti:

2. Paristot ja akut, mukaan lukien nappiparistot, joissa on yli 0,0005 prosenttia elohopeaa,
yli 0,002 prosenttia kadmiumia tai yli 0,004 prosenttia lyijyä, on lisäksi merkittävä kyseisen
metallin kemiallisella merkillä: Hg, Cd tai Pb. Raskasmetallisisältöä ilmaiseva tunnus on painettava kohdassa 1 kuvatun tunnuksen alle ja sen on oltava kooltaan vähintään neljäsosa mainitun tunnuksen koosta.
3. Kohdassa 1 kuvatun tunnuksen on peitettävä vähintään kolme prosenttia pariston, akun tai
paristoyksikön laajimmasta sivusta ja tunnus saa olla enintään 5 x 5 senttimetriä. Lieriömäisissä kennoissa tunnuksen on peitettävä vähintään 1,5 prosenttia pariston tai akun pinta-alasta ja
tunnus saa olla enintään 5 x 5 senttimetriä.
4. Jos pariston, akun tai paristoyksikön koko on sellainen, että tunnuksen pinta-ala olisi pienempi kuin 0,5 x 0,5 senttimetriä, paristoa, akkua tai paristoyksikköä ei tarvitse merkitä, mutta
pakkaukseen on painettava tunnus, jonka koko on vähintään 1 x 1 senttimetri.
5. Tunnukset on merkittävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi.
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N:o 669

Valtioneuvoston päätös
Karttulan kunnan liittämisestä Kuopion kaupunkiin
Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n
1 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:
Kuntajaon muutos
Karttulan kunta liitetään Kuopion kaupunkiin.
Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen
jaotukseen
Laajentunut kunta kuuluu valtion alue- ja
paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta
samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin
kuin nykyinen Kuopion kaupunki.
Vaikutukset kielelliseen jaotukseen
Laajentunut kunta on suomenkielinen.
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.
Päätöksen tiedoksi saattaminen
Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-

nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.
Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin
vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta tai sen jäsen.
Muutosta haetaan korkeimmalle hallintooikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.
Valituskirjelmän on oltava korkeimman
hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2009
Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja Suvi Savolainen

2 /101
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N:o 670

Valtiovarainministeriön asetus
Valtioneuvosto 200 vuotta -juhlarahasta
Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2009

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metallirahasta 27 päivänä maaliskuuta 1998 annetun lain (216/1998) 1 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
378/2002:
1§
Valtioneuvosto 200-vuotisjuhlan kunniaksi
lyödään hopeinen 10 euron juhlaraha.

Rahassa on sen suunnitelleen taiteilijan sukunimen alkukirjain P ja Rahapaja Oy:n tunnus.

2§
Juhlaraha on hopeaseosta, jonka painosta
925 promillea on hopeaa ja 75 promillea
kuparia. Pitoisuudet saavat vaihdella enintään
± 10 promilleyksikköä.

5§
Juhlaraha on seuraavan selitelmän ja kuvan
mukainen.
Rahan tunnuspuolella on vasemmassa reunassa vuosiluku 2009 ja oikeassa reunassa
teksti SUOMI FINLAND. Tunnuspuolen
keskellä on pylväs, jonka sisälle on kuvattu
pystysuunnassa ylöspäin haarautuvia viivoja.
Arvopuolen vasemmassa reunassa on arvomerkintä 10 ≠. Arvopuolta peittää kymmenen
pystysuunnassa olevaa pylvästä, joiden ylitse
risteilee lehvämäisiä muotoja.

3§
Juhlarahan halkaisija on 38,6 ± 0,1 millimetriä ja paino 25,5 ± 0,5 grammaa.
Enintään 5 prosenttia rahoista saa poiketa
halkaisijastaan enemmän kuin ± 0,1 millimetriä.
4§
Juhlarahat ovat ympyrän muotoisia. Kuvat
ja kirjoitukset laakapinnoilla on sijoitettu siten, että rahoja kirjan lehden tavoin käännettäessä kumpikin puoli on oikein päin.

6§
Osa 10 euron juhlarahoista lyödään erikoislyöntinä, jolloin rahoissa on peilikiiltoinen pohja ja mattapintainen kuvio.

N:o 670
7§
Juhlarahojen tarkemmat yksityiskohdat ilmenevät Rahapaja Oy:n hallussa olevista perusmalleista ja -työkaluista.
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8§
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2009
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Hallitusneuvos Raine Vairimaa
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N:o 671

Verohallinnon päätös
vuoden 2009 kiinteistöverotuksen päättymisestä
Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2009

Verohallitus on 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/92) 22 §:n 2
momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 912/2001, päättänyt:
1§
Kiinteistöverotus vuodelta 2009 päättyy 14
päivänä syyskuuta 2009.

2§
Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä
syyskuuta 2009.

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2009
Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Eila Närhi
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