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Valtioneuvoston asetus

N:o 810

kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
lisätään kuntien valtionosuudesta 30 päivänä joulukuuta annetun asetuksen (1271/1996)
3 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1448/2001, uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §
— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
myös Reisjärven ja Virolahden kunnat ovat
oikeutettuja syrjäisyyslisään. Syrjäisyysluku
on Reisjärven kunnassa 0,75 ja Virolahden
kunnassa 0,50.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2003. Asetusta sovelletaan en-
simmäisen kerran myönnettäessä kuntien
yleistä valtionosuutta vuodelle 2003.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen

Hallitusneuvos Arto Sulonen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 811

ylioppilastutkinnon kokeilusta

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 18 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena
kuin se on laissa 478/2002:

1 §

Kokeilun tarkoitus ja kesto

Ylioppilastutkinnon kehittämiseksi tutkinto
pannaan vuosina 2003—2007 tämän asetuk-
sen mukaisesti kokeilutarkoituksessa toimeen
lukiolain 18 §:n 1 momentissa säädetystä
poiketen.

2 §

Kokeilussa suoritettavan tutkinnon sisältö

Kokelaan tulee suorittaa tutkinnossa pa-
kollisina kokeina äidinkielessä ja kirjallisuu-
dessa järjestettävä koe ja valintansa mukaan
kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toi-
sessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kieles-
sä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestet-
tävä koe.
Tutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin
sovelletaan muilta osin, mitä lukiolain
18 §:ssä sekä sen nojalla säädetään ja mää-
rätään.

3 §

Kokeilun piiriin kuuluvat lukiot

Tämän asetuksen mukainen tutkinto voi-
daan suorittaa seuraavissa lukioissa ja aikuis-
lukioissa, joita koulutuksen järjestäjät ovat
esittäneet mukaan kokeiluun:

Koulutuksen
järjestäjät lääneittäin:

Lukion nimi:

Etelä-Suomen lääni

Espoon kaupunki

Helsingin kaupunki

Iitin kunta
Itä-Suomen suomalais-
venäläisen koulun
säätiö
Kotkan kaupunki
Lahden kaupunki
Valtio

Vantaan kaupunki

Espoon yhteislyseon
lukio
Etelä-Kaarelan lukio
Gymnasiet Svenska
normallyceum
Ressun lukio
Iitin lukio
Itä-Suomen suomalais-
venäläinen koulu

Kotkan lyseon lukio
Kannaksen lukio
Helsingin normaali-
lyseon lukio
Helsingin II normaali-
koulu
Helsinge gymnasium
Tikkurilan lukio

Länsi-Suomen lääni

Evijärven kunta
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän maalais-
kunta
Kangasalan kunta
Liedon kunta
Porin kaupunki
Rauman kaupunki

Seinäjoen kaupunki
Tampereen kaupunki
Turun kaupunki
Valtio

Evijärven lukio
Jyväskylän Lyseon lukio
Palokan lukio

Kangasalan lukio
Liedon lukio
Länsi-Porin lukio
Raumanmeren lukio
Uotilanrinteen lukio
Seinäjoen lukio
Sammon lukio
Katedralskolan i Åbo
Jyväskylän normaali-
koulun lukio
Tampereen normaali-
koulun lukio
Turun normaalikoulu
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Itä-Suomen lääni

Ilomantsin kunta
Iisalmen kaupunki
Joensuun kaupunki

Karttulan kunta
Kerimäen kunta
Mikkelin kaupunki
Outokummun kaupunki
Savonlinnan kaupunki

Valtio

Varkauden kaupunki

Ilomantsin lukio
Iisalmen aikuislukio
Joensuun yhteiskoulun
lukio
Karttulan lukio
Kerimäen lukio
Mikkelin lyseon lukio
Outokummun lukio
Savonlinnan lyseon
lukio
Joensuun normaali-
koulun lukio
Varkauden lukio

Oulun lääni

Hyrynsalmen kunta
Kuusamon kaupunki
Oulun kaupunki

Reisjärven kunta
Sotkamon kunta
Suomussalmen kunta
Taivalkosken kunta
Valtio

Hyrynsalmen lukio
Kuusamon lukio
Oulun aikuislukio
Pateniemen lukio
Reisjärven lukio
Sotkamon lukio
Suomussalmen lukio
Taivalkosken lukio
Oulun normaalikoulun
lukio

Lapin lääni

Inarin kunta
Kemin kaupunki

Kolarin kunta
Muonion kunta
Ranuan kunta

Ivalon lukio
Kemin lyseon lukio
Kemin aikuislukio
Kolarin lukio
Muonion lukio
Ranuan lukio

Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen maalais-
kunta

Korkalovaaran lukio
Muurolan lukio

Sallan kunta
Sodankylän kunta
Tornion kaupunki

Sallan lukio
Sodankylän lukio
Putaan lukio

Ahvenanmaa

Ahvenanmaan maakun-
tahallitus

Ålands lyceum

4 §

Kokeilukauden alussa tai lopussa kesken
oleva tutkinto

Kokelas voi suorittaa tämän asetuksen
mukaisen tutkinnon riippumatta siitä, milloin
hän on aloittanut tutkinnon suorittamisen.
Jos tutkinto on vuoden 2007 lopussa

kesken, kokelaan tulee suorittaa tutkinto
lukiolain 18 §:n 1 momentissa säädetyn mu-
kaisesti. Tämän asetuksen mukaiseen tutkin-
toon kuuluva koe saadaan kuitenkin ylioppi-
lastutkintoasetuksen (1000/1994) 16 §:n mu-
kaisesti uusia vuoden 2007 jälkeenkin.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
marraskuuta 2002.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

Opetusministeri Maija Rask

Opetusneuvos Raija Meriläinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 812

ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 39 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä,
muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen
(1702/1992) 39 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 988/2001, seuraavasti:

39 §

Katsastuksen merkitseminen, tarkastuskortti
ja katsastustodistus

1. Katsastuksen suorittamisesta tehdään
merkintä rekisteriotteeseen. Tarvittaessa mää-
rätään puutteiden poistamisesta. Ajoneuvon
hyväksymisestä tai mahdollisesta ajokieltoon
määräämisestä ilmoitetaan ajoneuvorekiste-
riin.
2. Ajoneuvon katsastuksesta laaditaan tar-
kastuskortti, johon merkitään vähintään
34 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin
liitteessä II mainitut tarkastuskohteet pää-
luokittain ja niissä mahdollisesti havaitut viat
ja puutteet. Tarkastuskorttiin merkitään ajo-
neuvon hyväksyminen tai hylkääminen kat-
sastuksessa taikka katsastuksen keskeyttämi-
nen. Lisäksi tarkastuskorttiin merkitään Ajo-
neuvohallintokeskuksen erikseen määräämät

tiedot. Ajoneuvon katsastukseen esittäneelle
annetaan tarkastuskortin kaksoiskappale tai
katsastuksen sisältöä vastaava tarkastuskortti.
3. Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin linja-

auton ja kuorma-auton (M2-, M3-, N2- ja
N3-luokka) omistajalle, haltijalle tai ajoneu-
von katsastukseen esittäneelle annetaan pyyn-
nöstä pyörillä varustettujen ajoneuvojen mää-
räajoin toistettavien katsastusten yhdenmu-
kaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden
katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta
tehdyn sopimuksen (SopS 35/2001) liitteen 2
mukainen kansainvälinen katsastustodistus.
Tällaisen todistuksen on velvollinen anta-
maan myös Ajoneuvohallintokeskus tai muu-
kin kuin ajoneuvon katsastanut katsastustoi-
mipaikka.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
lokakuuta 2002.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 813

sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2002

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan 12 päivänä kesäkuuta 2000 annetun sisäasiainministeriön työjärjestyksen
(580/2000) 26 §,
muutetaan 5 §:n 2 momentti, 6a §:n 2 momentti, 11 §:n 2 momentti ja 12 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 339/2002 sekä
lisätään uusi 21 a § seuraavasti:

5 §

Turvallisuusasiain johtoryhmä

— — — — — — — — — — — — —
Johtoryhmään kuuluvat sisäasiainministeri
puheenjohtajana, kansliapäällikkö varapu-
heenjohtajana sekä jäseninä poliisiosaston,
pelastusosaston ja ulkomaalaisosaston osas-
topäälliköt, rajavartiolaitoksen päällikkö, mi-
nisteriön kansainvälisten turvallisuusasioiden
ryhmän päällikkö sekä keskusrikospoliisin ja
suojelupoliisin päälliköt. Johtoryhmän sihtee-
rin määrää puheenjohtaja. Ministeriön vies-
tintäjohtajalla on oikeus olla läsnä johtoryh-
män kokouksissa. Johtoryhmän kokouksiin
voivat tarvittaessa osallistua myös muut pu-
heenjohtajan määräämät henkilöt.

6 a §

Viranomaisradioverkkohankkeen yhteistyö-
ryhmä

— — — — — — — — — — — — —
Yhteistyöryhmään kuuluvat alueiden ja
hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö
puheenjohtajana, poliisiosaston osastopäällik-
kö varapuheenjohtajana sekä jäseninä pelas-

tusosaston osastopäällikkö, rajavartiolaitok-
sen päällikkö sekä puolustusministeriön, lii-
kenne- ja viestintäministeriön, sosiaali- ja
terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton
edustajat. Ryhmän sihteerinä toimii viran-
omaisradioverkkohankkeen projektipäällikkö.

11 §

Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

— — — — — — — — — — — — —
Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön

välittömässä alaisuudessa osastojaon ulko-
puolella ministeriön talousyksikkö, sisäisen
tarkastuksen yksikkö, ministeriön viestintäyk-
sikkö sekä ministeriön kansainvälisten tur-
vallisuusasioiden ryhmä.

12 §

Alueiden ja hallinnon kehittämisosaston teh-
tävät

— — — — — — — — — — — — —
Kansliapäällikön apuna ja johdolla osasto

kehittää ministeriön säädösvalmistelua.
— — — — — — — — — — — — —
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21 a §

Ministeriön kansainvälisten turvallisuus-
asioiden ryhmä

Kansliapäällikön apuna ministeriön kan-
sainvälisten turvallisuusasioiden ryhmä yh-
teensovittaa poliisi-, pelastus-, ulkomaalais-
ja rajavartio-osastojen toimialalla ministeriöl-
le kuuluvaa kansainvälistä yhteistoimintaa,

Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita sekä
siviilikriisinhallintaan liittyviä asioita.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
lokakuuta 2002.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2002

Sisäasiainministeri Ville Itälä

Kansliapäällikkö Kari Häkämies
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 814

sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista 20
päivänä joulukuuta 2001 annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1440/2001) uusi
4 a ja 4 b § sekä liite 4 seuraavasti:

4 a §

Sovellettava tupakkalainsäädäntö

Tässä asetuksessa tarkoitetaan tupakkalail-
la 13 päivänä elokuuta 1976 annettua lakia
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
(693/1976) ja siihen myöhemmin tehtyjä
muutoksia.

4 b §

Tupakkalain mukaiset maksulliset julkisoi-
keudelliset suoritteet

Tuotevalvontakeskus perii liitteessä 4 mai-

nitut kiinteät maksut seuraavista tupakkalain
mukaisista suoritteista:
1) tupakkatuotteen testauslaboratorion hy-

väksyminen; ja
2) päätöksen muutos.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
lokakuuta 2002 ja se on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2004 saakka.
Tätä asetusta sovelletaan myös päätökseen,

joka annetaan ennen asetuksen voimaantuloa
tehdyn hakemuksen perusteella.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2002

Peruspalveluministeri Eva Biaudet

Hallitussihteeri Liisa Katajamäki
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LIITE 4

TUPAKKALAIN 25 §:N NOJALLA PERITTÄVÄT MAKSUT

1. Päätös testauslaboratorion hyväksymisestä

Laboratoriolta, joka hakee tupakkalain 6 a §:n mukaisesti Tuotevalvontakeskukselta
hyväksymistä savukkeen sisältämien tai sitä poltettaessa syntyvien tervan, nikotiinin tai
hiilimonoksidin testauslaboratorioksi, peritään 170 euron maksu.

2. Päätöksen muutos

Laboratoriolta peritään olemassa olevan hyväksymisen muutosta koskevan asian käsittelystä
84 euron maksu.

3. Hakemuksen hylkääminen ja peruuttaminen

Hakemuksen hylkäämisestä peritään sama maksu kuin hyväksymisestä.

Jos Tuotevalvontakeskukselle toimitettu hakemus peruutetaan tai muutoin raukeaa ennen kuin
asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi muutoin peritty.
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 815

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määrää-
misestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimi n:o antopäivä
voimassa-
oloaika

MMM:n asetus lääkkeiden käytöstä, luo-
vutuksesta ja määräämisestä eläinlääkin-
nässä annetun maa- ja metsätalousministe-
riön päätöksen muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . 16/EEO/2002 18.9.2002

2.10.2002—
31.12.2004

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöä koskevassa
määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja
terveysosastosta, osoite Mariankatu 23, 00170 Helsinki, puhelin (09)160 01.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2002

Hallitusneuvos Kristiina Pajala

Vanhempi hallitussihteeri Ritva Ruuskanen
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Verohallituksen päätös

N:o 816

Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista

Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Verohallitus on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/1995) 13 §:n
nojalla, sellaisena kuin se on laissa 637/1997, määrännyt:

1 §
Verohallituksen 20 päivänä syyskuuta
1999 antamaa päätöstä (975/1999) Konserni-
verokeskuksen toimivallasta ja Konsernive-
rokeskuksessa verotettavista verovelvollisista
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen
sovelletaan myös tämän päätöksen liitteessä
nimettyjen verovelvollisten verotuksessa, kui-
tenkin jäljempänä säädetyllä tavalla.

2 §
Konserniverokeskuksessa verotettaviksi
siirrettävien verovelvollisten verotuksessa
päätöstä (975/1999) sovelletaan seuraavasti:
1. verotusmenettelystä annetussa laissa
(1558/1995) tai sen nojalla säädettyihin tai
määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtä-
viin sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetussa
laissa (534/1998) tarkoitettuihin metsänhoi-
tomaksun määräämiseen liittyviin tehtäviin
ensimmäistä kertaa tilikaudelta, joka päättyy
1 päivänä lokakuuta 2002 tai sen jälkeen
kuitenkin siten, että verotusmenettelystä an-
netun lain (1558/1995) 14 §:ssä tarkoitetun
verotarkastuksen osalta Konserniverokeskus
on toimivaltainen edellä tarkoitetun päätöksen
1 §:n mukaisesti tämän päätöksen voimaan-
tulosta alkaen;
2. ennakkoperintälaissa (1118/1996), työn-
antajan sosiaaliturvamaksusta annetussa lais-
sa (366/1963) ja rajoitetusti verovelvollisen

verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tai
mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai
määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtä-
viin niin, että Konserniverokeskus on toimi-
valtainen ennakkoperintään liittyvissä tehtä-
vissä ensi kertaa edellä 1 kohdassa mainittu-
jen verovuosien verotuksessa hyväksiluetta-
vissa ennakoissa, ja maksuvalvontaan liitty-
vissä tehtävissä siinä laajuudessa kuin jos
verovelvollisen kotikunta olisi ennakkoperin-
tälain 30 §:n tarkoittamalla tavalla muuttunut
kalenterivuoden 2002 aikana verovirastosta
toiseen verovirastoon;
3. korkotulon lähdeverosta annetussa laissa

(1341/1990) tai sen nojalla säädettyihin tai
määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtä-
viin noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä 2
kohdassa on maksuvalvonnan tehtävien osalta
määrätty;
4. arvonlisäverolaissa (1501/1993) ja eräis-

tä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta
annetussa laissa (664/1966) tai mainittujen
lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin
verovirastolle kuuluviin tehtäviin siinä laa-
juudessa kuin, jos verovelvollisen kotikunta
olisi arvonlisäverolain 158 §:n tarkoittamalla
tavalla muuttunut kalenterivuoden 2002 ai-
kana verovirastosta toiseen verovirastoon;
5. tuloverolaissa (1535/1992), elinkeinotu-

lon verottamisesta annetussa laissa
(360/1968), merenkulun veronhuojennuksista
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annetussa laissa (433/1981) tai mainittujen
lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin
verovirastolle kuuluviin tehtäviin edellä 1
kohdassa mainittujen verovuosien verotuk-
sessa, ja
6. päätöksen 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitettuihin veronkannon tehtäviin niiden
verojen ja maksujen osalta, joissa Konserni-
verokeskus on mainitun päätöksen mukaan
toimivaltainen.

3 §
Kotipaikkansa mukaan määräytyvässä ve-
rovirastossa verotettavaksi siirrettävien vero-
velvollisten verotuksessa päätöstä (975/1999)
sovelletaan seuraavasti:
1. verotusmenettelystä annetussa laissa
(1558/1995) tai sen nojalla säädettyihin tai
määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtä-
viin sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetussa
laissa (534/1998) tarkoitettuihin metsänhoi-
tomaksun määräämiseen liittyviin tehtäviin
viimeistä kertaa tilikaudelta, joka päättyy
viimeistään 31.12.2002, kuitenkin siten, että
verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995)
14 §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen osalta
Konserniverokeskus on toimivaltainen tämän
päätöksen voimaantuloon asti;
2. ennakkoperintälaissa (1118/1996), työn-
antajan sosiaaliturvamaksusta annetussa lais-
sa (366/1963) ja rajoitetusti verovelvollisen
verottamisesta annetussa laissa (627/1978) tai
mainittujen lakien nojalla säädettyihin tai
määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtä-
viin niin, että Konserniverokeskus on toimi-
valtainen ennakkoperintään liittyvissä tehtä-
vissä viimeistä kertaa edellä kohdassa 1
mainittujen verovuosien verotuksessa hyväk-
siluettavissa ennakoissa, ja maksuvalvontaan

liittyvissä tehtävissä siinä laajuudessa kuin jos
verovelvollisen kotikunta olisi ennakkoperin-
tälain 30 §:n tarkoittamalla tavalla muuttunut
kalenterivuoden 2002 aikana verovirastosta
toiseen verovirastoon;
3. korkotulon lähdeverosta annetussa laissa

(1341/1990) tai sen nojalla säädettyihin tai
määrättyihin verovirastolle kuuluviin tehtä-
viin noudattaen soveltuvin osin mitä edellä 2
kohdassa on maksuvalvonnan tehtävien osalta
määrätty;
4. arvonlisäverolaissa (1501/1993) ja eräis-

tä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta
annetussa laissa (664/1966) tai mainittujen
lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin
verovirastolle kuuluviin tehtäviin siinä laa-
juudessa kuin jos verovelvollisen kotikunta
olisi arvonlisäverolain 158 §:n tarkoittamalla
tavalla muuttunut kalenterivuoden 2002 ai-
kana verovirastosta toiseen verovirastoon;
5. tuloverolaissa (1535/1992), elinkeinotu-

lon verottamisesta annetussa laissa
(360/1968), merenkulun veronhuojennuksista
annetussa laissa (433/1981) tai mainittujen
lakien nojalla säädettyihin tai määrättyihin
verovirastolle kuuluviin tehtäviin edellä 1
kohdassa mainittujen verovuosien verotuk-
sessa, ja
6. päätöksen 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa

tarkoitettuihin veronkannon tehtäviin niiden
verojen ja maksujen osalta, joissa Konserni-
verokeskus on mainitun päätöksen mukaan
toimivaltainen.

4 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä

marraskuuta 2002. Tämän päätöksen täytän-
töönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryh-
tyä ennen päätöksen voimaan tuloa.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Sami Koskinen
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