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Valtioneuvoston asetus

N:o 1

tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
muutetaan 21 päivänä huhtikuuta 1995 annetun tekijänoikeusasetuksen (574/1995) 1 §:n

johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto, 2 §:n 1 momentin johdantokappaleen ruotsin-
kielinen sanamuoto ja 2 kohta sekä 2 momentin johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto,
3 §:n johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto sekä 4 §, sellaisina kuin ne ovat asetuk-
sessa 1036/2005, seuraavasti:

2 §
Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta

saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä,
16 a §:n 1 ja 2 momentissa sekä 16 d §:ssä
tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne
yleisön saataviin:
— — — — — — — — — — — — —

2) yliopistolaissa (645/1997) tarkoitettujen
yliopistojen kirjastot;
— — — — — — — — — — — — —

4 §
Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta

saavat tekijänoikeuslain 16 d §:ssä tarkoite-
tulla tavalla valmistaa kappaleita ja saattaa ne
yleisön saataviin:

1) kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja
säilyttämisestä annetussa laissa (1433/2007)
tarkoitetut kirjastot;

2) Kansallinen audiovisuaalinen arkisto; ja
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3) kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetut
kuntien yleiset kirjastot.

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä
tammikuuta 2008.

Helsingissä 3 päivänä tammikuuta 2008

Opetusministeri Sari Sarkomaa

Hallitusneuvos Jorma Waldén
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Työministeriön asetus

N:o 2

työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Työministeriön päätöksen mukaisesti,
muutetaan työssäkäyntialueista 31 päivänä joulukuuta 2002 annettua työministeriön asetusta

(1368/2002), jota on muutettu 19 päivänä joulukuuta 2003 annetulla työministeriön asetuksella
(1246/2003), 20 päivänä joulukuuta 2004 annetulla työministeriön asetuksella (1280/2004), 28
päivänä joulukuuta 2005 annetulla työministeriön asetuksella (1269/2005) ja 21 päivänä
joulukuuta 2006 annetulla työministeriön asetuksella (1400/2006), siten että tapahtuvan kunta-
liitoksen johdosta poistetaan Leivonmäen työssäkäyntialue sekä tehdään muutoksia seuraavien
kuntien työssäkäyntialueisiin:

— — — — — — — — — — — — —
Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus

Hartola: Hartola, Heinola, Joutsa, Luhanka,
Pertunmaa, Sysmä

Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus

Kangasniemi: Hankasalmi, Hirvensalmi,
Joutsa, Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki,
Toivakka

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokes-
kus

Joutsa: Hartola, Hirvensalmi, Joutsa, Jyväs-
kylä, Jyväskylän mlk, Kangasniemi, Korpi-
lahti, Luhanka, Pertunmaa, Sysmä, Toivakka

Jyväskylä: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä,
Jyväskylän mlk, Jämsä, Jämsänkoski, Korpi-
lahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toi-
vakka, Uurainen, Äänekoski
Jyväskylän mlk: Hankasalmi, Joutsa, Jyväs-
kylä, Jyväskylän mlk, Jämsä, Jämsänkoski,
Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi,
Toivakka, Uurainen, Äänekoski
Korpilahti: Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylän
mlk, Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Lau-
kaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Uurai-
nen
Luhanka: Hartola, Joutsa, Korpilahti, Lu-
hanka, Muurame, Sysmä, Toivakka
Toivakka: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä,
Jyväskylän mlk, Kangasniemi, Korpilahti,
Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toi-
vakka, Uurainen
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Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkei-
nokeskus

Oulu: Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kempele,
Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu,

Oulunsalo, Rantsila, Siikajoki, Tyrnävä, Yli-
Ii, Ylikiiminki
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Työministeri Tarja Cronberg

Hallitusneuvos Raili Hartikka
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Opetusministeriön asetus

N:o 3

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21
päivänä elokuuta 1998 annetun lain (631/1998) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-

tun lain (631/1998) 13 §:n 1 momentissa
tarkoitetut ammatti- ja erikoisammattitutkin-
not, jotka voidaan suorittaa näyttötutkintoina,
luetellaan tämän asetuksen liitteessä.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2008.
Tällä asetuksella kumotaan ammatillisesta

aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoite-
tusta tutkintorakenteesta 12 päivänä joulu-
kuuta 2006 annettu opetusministeriön asetus
(1170/2006).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeri Sari Sarkomaa

Opetusneuvos Jorma Ahola
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Liite 
 
 
 
AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 §:N  
1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT 
 
 

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 
 
VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ 
Ammattitutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 
 
KIELITIETEET 
Ammattitutkinto Asioimistulkin ammattitutkinto 
 
MUU HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN KOULUTUS 
Ammattitutkinto Suntion ammattitutkinto 
 
KULTTUURIALA  
 
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS 
Ammattitutkinto Aseseppäkisällin ammattitutkinto 
 Hopeasepän ammattitutkinto 
 Kaivertajan ammattitutkinto 
 Keramiikkakisällin ammattitutkinto 
 Kiviseppäkisällin ammattitutkinto 
 Kultaajakisällin ammattitutkinto 
 Kultasepän ammattitutkinto 
 Käsityöntekijän ammattitutkinto 
 Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto 
 Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto 
 Maalarin ammattitutkinto 
 (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa) 
 Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto 
 Puusepänalan ammattitutkinto 
 (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa) 
 Restaurointikisällin ammattitutkinto 
 Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto 
 Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto 
 Seppäkisällin ammattitutkinto 
 Sisustusalan ammattitutkinto 
 (yhteinen muun tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen kanssa) 
 Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto 
 Tekstiilialan ammattitutkinto 
 (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) 
 Vaatetusalan ammattitutkinto 
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 (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) 
 Veneenrakentajan ammattitutkinto 
 (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa) 
 Verhoilijan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto 
 Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto 
 Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto 
 Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto 
 Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto 
 Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto 
 Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto 
 Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto 
 Maalarimestarin erikoisammattitutkinto 
 (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa) 
 Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 
 Puusepänalan erikoisammattitutkinto 
 (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa) 
 Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto 
 Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto 
 Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto 
 Seppämestarin erikoisammattitutkinto 
 Sisustusalan erikoisammattitutkinto 
 (yhteinen muun tekniikan ja liikenteen alan koulutuksen kanssa) 
 Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 
 Tekstiilialan erikoisammattitutkinto 
 (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) 
 Vaatetusalan erikoisammattitutkinto 
 (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) 
 Venemestarin erikoisammattitutkinto 
 (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa) 
 Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto 
 
VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOTIETEET 
Ammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 
 Informaatio- ja kirjastopalvelualan ammattitutkinto 
 Valokuvaajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto 
 Valokuvaajan erikoisammattitutkinto 
 
TEATTERI JA TANSSI 
Ammattitutkinto Teatterialan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Teatterialan erikoisammattitutkinto 
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MUSIIKKI  
Ammattitutkinto Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto 
 
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA  
 
LIIKETALOUS JA KAUPPA 
Ammattitutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 
 Isännöinnin ammattitutkinto 
 Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto 
 Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 
 Myynnin ammattitutkinto 
 Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto 
 Sihteerin ammattitutkinto 
 Taloushallinnon ammattitutkinto 
 Tullialan ammattitutkinto 
 Ulkomaankaupan ammattitutkinto 
 Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto 
 Virastomestarin ammattitutkinto 
 Yrittäjän ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto 
 Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto 
 Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto 
 Taloushallinnon erikoisammattitutkinto 
 Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto 
 Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto 
 Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 
 Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 
 
LUONNONTIETEIDEN ALA  
 
TIETOJENKÄSITTELY 
Ammattitutkinto Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto 
 
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA  
 
ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN 
Ammattitutkinto Ammattisukeltajan ammattitutkinto 
 (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto) 
 Ilmastointiasentajan ammattitutkinto 
 Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto 
 Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto 
 Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto 
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 Kylmäasentajan ammattitutkinto 
 Lattianpäällystäjän ammattitutkinto 
 Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto 
 Maarakennusalan ammattitutkinto 
 Putkiasentajan ammattitutkinto 
 Rakennustuotannon ammattitutkinto 
 Rakennustuotealan ammattitutkinto 
 Talonrakennusalan ammattitutkinto 
 Teknisen eristäjän ammattitutkinto 
 Suunnitteluassistentin ammattitutkinto 
 Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto 
 Vesihuoltoalan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto 
 Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto 
 Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto 
 Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 
 Lattiamestarin erikoisammattitutkinto 
 Maarakennusalan erikoisammattitutkinto 
 Putkiasentajan erikoisammattitutkinto 
 Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto 
 Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto 
 
KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA 
Ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto 
 Hitsaajan ammattitutkinto 
 Kaivosalan ammattitutkinto 
 Koneenasentajan ammattitutkinto 
 Koneistajan ammattitutkinto 
 Laivanrakentajan ammattitutkinto 
 Levytekniikan ammattitutkinto 
 Metallien jalostuksen ammattitutkinto 
 Rakennuspeltisepän ammattitutkinto 
 Työvälinevalmistajan ammattitutkinto 
 Valajan ammattitutkinto 
 Valumallin valmistajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto 
 Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto 
 Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto  
 Levytyömestarin erikoisammattitutkinto 
 Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto 
 Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto 
 Valajamestarin erikoisammattitutkinto 
 Valumallimestarin erikoisammattitutkinto 
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SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA 
Ammattitutkinto Automaatioasentajan ammattitutkinto 
 Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto 
 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto 
 Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto 
 Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto 
 Sähköasentajan ammattitutkinto 
 Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto 
 Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto 
 Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto 
 Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto 
 Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto 
 
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA 
Ammattitutkinto Tietokoneasentajan ammattitutkinto 
 Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto 
 Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto 
 
GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 
Ammattitutkinto Digitaalipainajan ammattitutkinto 
 Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto 
 Kirjansitojan ammattitutkinto 
 Painajan ammattitutkinto 
 Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Faktorin erikoisammattitutkinto 
 Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto 
 Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto 
 Painajamestarin erikoisammattitutkinto 
 Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto 
 Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 
 
ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA 
Ammattitutkinto Elintarvikejalostajan ammattitutkinto 
 Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto 
 Kondiittorin ammattitutkinto 
 Leipomoteollisuuden ammattitutkinto 
 Leipurin ammattitutkinto 
 Lihanjalostajan ammattitutkinto 
 Lihateollisuuden ammattitutkinto 
 Maidonjalostajan ammattitutkinto 
 Meijeriteollisuuden ammattitutkinto 
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Erikoisammattitutkinto Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto 
 Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto 
 Leipurimestarin erikoisammattitutkinto 
 
PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA 
Ammattitutkinto Kemianteollisuuden ammattitutkinto 
 Korroosionestomaalarin ammattitutkinto 
 Kumialan ammattitutkinto 
 Lasikeraamisen alan ammattitutkinto 
 Levyalan ammattitutkinto 
 Maalarin ammattitutkinto 
 (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 Muovimekaanikon ammattitutkinto 
 Paperiteollisuuden ammattitutkinto 
 Puusepän alan ammattitutkinto 
 (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 Saha-alan ammattitutkinto 
 Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto 
 Veneenrakentajan ammattitutkinto 
 (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
  
Erikoisammattitutkinto Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto 
 Levymestarin erikoisammattitutkinto 
 Maalarimestarin erikoisammattitutkinto 
 (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 Muovitekniikan erikoisammattitutkinto 
 Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto 
 Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto 
 Puusepän alan erikoisammattitutkinto 
 (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 Sahamestarin erikoisammattitutkinto 
 Venemestarin erikoisammattitutkinto 
 (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 
TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA 
Ammattitutkinto Jalkinealan ammattitutkinto 
 Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto 
 Nahanvalmistajan ammattitutkinto 
 Tekstiilialan ammattitutkinto 
 (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 Turkkurin ammattitutkinto 
 Vaatetusalan ammattitutkinto 
 (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
  
Erikoisammattitutkinto Jalkinealan erikoisammattitutkinto 
 Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto 
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 Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 
 Tekstiilialan erikoisammattitutkinto 
 (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto 
 Vaatetusalan erikoisammattitutkinto 
 (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 
AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA 
Ammattitutkinto Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto 
 Autokorimekaanikon ammattitutkinto 
 Automaalarin ammattitutkinto 
 Automyyjän ammattitutkinto 
 Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 
 Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto 
 Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto 
 Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto 
 Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto 
 Metsäkoneasentajan ammattitutkinto 
 Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto 
 Pienkonemekaanikon ammattitutkinto 
 Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 
 Varaosamyyjän ammattitutkinto 
 Varastoalan ammattitutkinto 
 Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Ajojärjestelijän erikoisammattitutkinto 
 Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto 
 Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto 
 Autokorimestarin erikoisammattitutkinto 
 Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto 
 Automekaanikon erikoisammattitutkinto 
 Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto 
 Varastoalan erikoisammattitutkinto 
 
MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN KOULUTUS 
Ammattitutkinto Kivimiehen ammattitutkinto 
 Kunnossapidon ammattitutkinto 
 (yhteinen eri teollisuusaloille) 
 Lukkosepän ammattitutkinto 
 Nuohoojan ammattitutkinto 
 Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto 
 Sisustusalan ammattitutkinto 
 (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 Vartijan ammattitutkinto  
 Ympäristöhuollon ammattitutkinto 
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Erikoisammattitutkinto Kunnossapidon erikoisammattitutkinto 
 Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto 
 Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto 
 Sisustusalan erikoisammattitutkinto 
 (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 Tekniikan erikoisammattitutkinto 
 Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 
 Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 
 
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA  
  
MAATILATALOUS  
Ammattitutkinto Hevostenvalmentajan ammattitutkinto 
 Karjatalouden ammattitutkinto 
 Kengityssepän ammattitutkinto 
 Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto 
 Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto 
 Mehiläistarhaajan ammattitutkinto 
 Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto 
 Seminologin ammattitutkinto 
 Viljelijän ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto 
 Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto  
 Tallimestarin erikoisammattitutkinto  
 Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto 
 
PUUTARHATALOUS 
Ammattitutkinto Arboristin ammattitutkinto 
 Floristin ammattitutkinto 
 Puistopuutarhurin ammattitutkinto 
 Viinintuotannon ammattitutkinto 
 Viljelypuutarhurin ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Floristimestarin erikoisammattitutkinto 
 Puistomestarin erikoisammattitutkinto 
 Taimistomestarin erikoisammattitutkinto 
 
KALATALOUS 
Ammattitutkinto Kalanjalostajan ammattitutkinto 
 Kalanviljelijän ammattitutkinto 
 Kalastusoppaan ammattitutkinto  
  
METSÄTALOUS  
Ammattitutkinto Bioenergia-alan ammattitutkinto 
 Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto 
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 Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto 
 (osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ammattitutkinto) 
  
Erikoisammattitutkinto Metsäkoneenkuljettajan erikoisammattitutkinto 
 Metsämestarin erikoisammattitutkinto 
 
LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA 
Ammattitutkinto Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto 
 Luonnontuotealan ammattitutkinto 
 Porotalouden ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 
 Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto 
 Riistamestarin erikoisammattitutkinto 
 
MUU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUS 
Ammattitutkinto Eläintenhoitajan ammattitutkinto 
 Golfkentänhoitajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto 
 Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto 
 Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto 
 
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA  
SOSIAALIALA  

Ammattitutkinto Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkin-
to 

 Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 
 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinnot Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto 
  
TERVEYSALA  
Ammattitutkinto Jalkojenhoidon ammattitutkinto 
 Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Kipsimestarin erikoisammattitutkinto 
 Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSALOJEN YHTEISET  
Ammattitutkinto Kehitysvamma-alan ammattitutkinto 
 Päihdetyön ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto 
 Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto 
 Vanhustyön erikoisammattitutkinto 
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KUNTOUTUS JA LIIKUNTA 
Ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinto  
 Liikunnan ammattitutkinto 
 Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto 
 Valmentajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Hierojan erikoisammattitutkinto 
 Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto 
 Valmentajan erikoisammattitutkinto 
 
TEKNISET TERVEYSPALVELUT 
Ammattitutkinto Optiikkahiojan ammattitutkinto 
 Välinehuoltajan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto  
  
KAUNEUDENHOITOALA  
Ammattitutkinto Hiusalan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto 
 Kosmetologin erikoisammattitutkinto 
 
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA  
 
MATKAILUALA 
Ammattitutkinto Maaseutumatkailun ammattitutkinto 
 Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto 
 Matkaoppaan ammattitutkinto 
 Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto 
 
MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA 
Ammattitutkinto Hotellivirkailijan ammattitutkinto 
 Ravintolakokin ammattitutkinto 
 Suurtalouskokin ammattitutkinto 
 Tarjoilijan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto 
 Dieettikokin erikoisammattitutkinto 
 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen 
 erikoisammattitutkinto 
 Ruokamestarin erikoisammattitutkinto 
 
KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT 
Ammattitutkinto Kotityöpalvelujen ammattitutkinto 
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PUHDISTUSPALVELUT 
Ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto 
 Tekstiilihuollon ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Pesulateknikon erikoisammattitutkinto 
 Siivousteknikon erikoisammattitutkinto 
 Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 

 



Verohallituksen päätös

N:o 4

ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007

Verohallitus on 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintälain (1118/96) 6 §:n 3
momentin 2 ja 4 kohdan nojalla määrännyt:

1 luku

Ennakonpidätyksen yleissäännös

1 §
Ennakonpidätys palkasta ja muusta enna-

konpidätyksen alaisesta tulosta toimitetaan
siten kuin 20 päivänä joulukuuta 1996 anne-
tun ennakkoperintäasetuksen (1124/96) 3–10
ja 12–15 §:ssä on säädetty ja tällä päätöksellä
määrätään.

2 luku

Ennakonpidätys yhteissuorituksesta, meri-
työtulosta ja ulkomaantyötulosta

2 §
Suorituksesta, joka maksetaan kahdelle tai

useammalla yhteisesti, ennakonpidätys toimi-
tetaan 50 %:n suuruisena. Verovirasto jakaa
tulon ja ennakonpidätyksen suorituksen saa-
jien kesken, jos verovirastolle toimitetaan
asiasta selvitys.

3 §
Tuloverolain (1535/92) 74 ja 75 §:ssä tar-

koitetusta merityötulosta ennakonpidätys toi-
mitetaan merityötuloa varten verokorttiin
merkittyjen pidätysprosenttien mukaan siten
kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5, 6 §:ssä
sekä 8 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.
Näin saadusta ennakonpidätyksen määrästä

vähennetään 34 euroa jokaiselta kalenteri-
kuukaudelta, jolta palkansaaja on oikeutettu
tuloverolain 97 §:n 4 momentissa tarkoitet-
tuun vähennykseen (cross-trade -vähennys).

3 a §
Ennakonpidätys tuloverolain 77 §:ssä tar-

koitetusta ulkomaantyötulosta toimitetaan
Suomessa vakuutetun palkasta 1,91 %:n suu-
ruisena. Ennakonpidätyksen perusteena käy-
tetään ulkomaantyötulon sijasta työeläke-
laeissa tarkoitettua vakuutuspalkkaa, edellyt-
täen, että vakuutetun eläketurva on järjestetty
joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti työnteki-
jäin eläkelain (395/2006) perusteella. Muussa
tapauksessa perusteena käytetään rahapalk-
kaa.

3 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä, elinkorosta ja
eläketuesta

4 §
Ansiotuloa olevasta eläkkeestä, määräai-

kaisena työkyvyttömyyseläkkeenä maksetta-
vasta kuntoutustuesta, elinkorosta ja eläke-
tuesta ennakonpidätys on toimitettava vero-
velvolliselle eläkettä varten määrätyn henki-
lökohtaisen prosenttiluvun mukaan, jos vero-
velvollinen esittää verokortin tai muun mää-
räyksen henkilökohtaisesta pidätysprosen-
tista. Jos maksaja on saanut tiedon eläkkeestä
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toimitettavasta pidätysprosentista ennakkope-
rintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla tahi
erikseen verotoimistosta, ennakonpidätys toi-
mitetaan tämän tiedon mukaan.

Jos yleisesti verovelvolliselle ei ole mää-
rätty eläkkeestä toimitettavaa ennakonpidä-
tystä varten henkilökohtaista pidätysprosent-
tia eläkkeen alkaessa, ennakonpidätys 1 mo-
mentissa tarkoitetusta suorituksesta on toimi-
tettava siten kuin palkasta ennakkoperintä-
asetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

Jos rajoitetusti verovelvolliselle ei ole
määrätty henkilökohtaista pidätysprosenttia
alkavasta eläkkeestä, ennakonpidätys toimi-
tetaan 40 prosentin suuruisena. Ennakonpi-
dätystä ei kuitenkaan toimiteta Kansaneläke-
laitoksen maksamasta kansaneläkkeestä ja
yleisestä perhe-eläkkeestä. Jos kansaneläk-
keelle tai yleiselle perhe-eläkkeelle ei ole
määrätty ennakonpidätysprosenttia kahden
kuukauden kuluttua eläkkeen myöntämisestä,
ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin suu-
ruisena.

Maksettaessa 1 momentissa tarkoitettua
suoritusta aikaisemmin maksetun 1 momen-
tissa tarkoitetun suorituksen lisäksi tahi kerta-
suorituksena taikka taannehtivasti useam-
malta maksukaudelta ennakonpidätys toimi-
tetaan 50 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä
ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu
suoritus on enintään 20 euroa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntou-
tustuen ja toistaiseksi myönnetyn työkyvyttö-
myyseläkkeen korotuksesta ennakonpidätys
toimitetaan 40 %:n suuruisena.

5 §
Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mu-

kaisesta perhe-eläkkeestä sekä eläketuesta
ennakonpidätys on toimitettava jäljempänä
esitetyin rajoituksin siten kuin 4 §:ssä on
määrätty.

Perhe-eläkelain mukaisesta lesken eläk-
keestä ennakonpidätys toimitetaan 30 %:n
suuruisena, ellei maksajalla ole 4 §:ssä tar-
koitettuja verovelvollisen ennakonpidätystie-
toja.

Kansaneläkkeestä, perhe-eläkelain mukai-
sesta perhe-eläkkeestä sekä eläketuesta enna-
konpidätys toimitetaan 4 §:n 4 momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa 40 prosentin suu-
ruisena. Jos 4 §:n 4 momentissa tarkoitettua

eläkettä maksetaan rajoitetusti verovelvolli-
selle, toimitetaan ennakonpidätys 20 prosen-
tin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuiten-
kaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu suoritus
on enintään 20 euroa.

Jos kansaneläke tai perhe-eläkelain mukai-
nen muu eläke kuin lesken alkueläke on
enintään 150 euroa kuukaudessa tai verovel-
vollinen saa perhe-eläkelain mukaista ennen
1.7.1990 alkanutta lapsen eläkettä tahi pel-
kästään perhe-eläkelain mukaista muuta elä-
kettä kuin lesken alkueläkettä, eläkkeestä ei
ole toimitettava ennakonpidätystä, ellei kan-
saneläkelaitokselle ole annettu ennakonpidä-
tykseen velvoittavaa määräystä ennakkope-
rintälain 10 §:ssä määrätyllä tavalla tai erik-
seen verotoimistosta. Ennakonpidätystä ei
myöskään toimiteta täysimääräistä kansanelä-
kettä tai enintään vastaavan määräistä eläke-
tukea taikka ennen 1.7.1990 alkanutta perhe-
eläkelain mukaista lapsen eläkettä tahi pelk-
kää perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä
kuin lesken alkueläkettä saavalle maksetta-
vasta 4 §:n 4 momentissa tarkoitetusta kan-
saneläkkeestä, perhe-eläkkeestä tai eläke-
tuesta, joka on kertynyt vain maksuvuodelta.

Kansaneläkelaitoksen maksaessa takautu-
vasti muulta kuin maksuvuodelta veronalaista
eläkettä samalta ajalta, jolta verovelvollinen
on saanut kansaneläkelaitoksen maksamaa
verovapaata eläkettä, ennakonpidätys toimi-
tetaan eläkkeiden erotuksesta 15 %:n suurui-
sena. Maksuvuodelta takautuvasti maksetta-
vasta eläkkeestä ennakonpidätys on 15 %
koko takautuvan eläkkeen määrästä kuitenkin
enintään eläkkeiden erotus. Jos aikaisemmin
maksettu eläke on ollut veronalaista, enna-
konpidätys eläkkeiden erotuksesta toimite-
taan siten kuin 4 §:n 4 momentissa on sää-
detty.

4 luku

Ennakonpidätys päivärahaetuudesta,
kuntoutusrahasta, vakuutus- ja vahingon-

korvauksista sekä vakuutusmaksujen
palautuksesta

6 §
Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuu-

tuslain mukaisesta päivärahaetuudesta, Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kun-
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toutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005)
30, 32, 33 ja 35 §:n mukaisesta ja muusta
kuin eläkkeen lisäksi maksettavasta kuntou-
tusrahasta, sekä muusta sairausvakuutuslain
tai kansaneläkelain nojalla tulojen tai elatuk-
sen vähentymisestä maksettavasta korvauk-
sesta ennakonpidätys on toimitettava ennak-
koperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä ta-
valla palkkaa varten määrättyjen pidätyspro-
senttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksi-
köllä kuitenkin vähintään 20 prosentin suu-
ruisena. Jos suorituksen saajalla on
portaikkoverokortti, niin ennakonpidätyspro-
senttia ei koroteta 2 prosenttiyksiköllä, vaan
ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 pro-
sentin suuruisena. Verotoimiston ennakkope-
rintälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja
etuuksia varten antaman muutosverokortin
pidätysprosenttia ei koroteta.

Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuu-
tuslain mukaisesta osittaisesta vanhempain-
rahasta ja osasairauspäivärahasta ennakonpi-
dätys on toimitettava ennakkoperintäasetuk-
sen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa
varten määrättyjen pidätysprosenttien mu-
kaan.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut en-
nakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla
pidätyksen toimittamista varten tietoja eikä
verovelvollinen esitä suorituksen maksajalle
verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan
edellä olevasta poiketen seuraavan prosentti-
määrän mukaan:

Sairausvakuutuslain mu-
kainen päivärahaetuus ja
muu kuin eläkkeen li-
säksi maksettava kun-
toutusraha euroa/päivä

Ennakonpidätysprosentti

0,17– 26 20
26,01– 41 25
41,01– 56 30
56,01– 78 35
78,01– 92 40
92,01–123 45

123,01– 50

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain no-
jalla maksettavasta enintään 15,20 euron
määräisestä päivärahaetuudesta on toimitet-
tava 1 ja 3 momentista poiketen 20 %:n suu-
ruisena. Ansiotyössä olevalle verovelvolli-
selle vähimmäismääräisenä maksettavasta äi-

tiys- tai vanhempainrahasta ennakonpidätys
on kuitenkin toimitettava 40 %:n suuruisena.
Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta
edellä tässä momentissa tarkoitetuista suori-
tuksista, osasairauspäivärahasta eikä kuntou-
tusrahasta, jos suoritus on enintään 4 euroa
päivää kohti.

Tartuntatautilain (583/86) nojalla makset-
tavasta päivärahasta ja ansionmenetyskorva-
uksesta ennakonpidätys toimitetaan edellä 1,
3 ja 4 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Eläkkeensaajan saadessa lisäksi kuntoutus-
rahaa, toimitetaan kuntoutusrahasta ennakon-
pidätys 40 %:n suuruisena. Jos eläke, jonka
lisäksi kuntoutusrahaa maksetaan, on enin-
tään 150 euroa kuukaudessa, eikä siitä ole
5 §:n 3 momentin nojalla toimitettava enna-
konpidätystä, ei ennakonpidätystä ole toimi-
tettava myöskään kuntoutusrahasta, ellei
maksajalle ole annettu ennakonpidätyksen
toimittamiseen velvoittavaa määräystä erik-
seen verotoimistosta.

Kun edellä 1, 2, 4 ja 5 momentissa tarkoi-
tettuja korvauksia maksetaan aikaisemmin
maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuori-
tuksena tahi useammalta kaudelta yhdellä
kertaa taikka muulta ajalta kuin verovuodelta,
ennakonpidätys toimitetaan 3 momentissa
olevan taulukon osoittaman pidätysprosentin
suuruisena. Ennakonpidätys toimitetaan tä-
män taulukon mukaan myös sairausvakuutus-
lain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta
maatalousyrittäjille annetun lain (118/91)
mukaisista päivärahoista.

7 §
Vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitetun

kassan jäsenelleen maksamista muista kuin
lakisääteisistä etuuksista ennakonpidätys toi-
mitetaan seuraavasti:

1) Työnantajan yhteydessä toimivan sai-
rauskassan maksamasta täydennyspäivära-
hasta ennakonpidätys toimitetaan ennakkope-
rintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosent-
tien mukaan.

2) Vakuutuskassan maksamasta muusta
kuin 1 kohdassa tarkoitetusta päivärahasta
ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintä-
asetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä tavalla palk-
kaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
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mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kui-
tenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos
suorituksensaajalla on portaikkoverokortti,
niin ennakonpidätysprosenttia ei koroteta 2
prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys toi-
mitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena.
Verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n no-
jalla, tässä tarkoitettuja etuuksia varten anta-
man muutosverokortin pidätysprosenttia ei
koroteta.

3) Jos vakuutuskassa ei ole saanut ennak-
koperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla pi-
dätyksen toimittamista varten tarvittavia tie-
toja eikä verovelvollinen esitä vakuutuskas-
salle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan
edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista suorituk-
sista 6 §:n 3 momentissa olevan taulukon
osoittaman prosenttiluvun suuruisena.

8 §
Kun vahingoittuneelle suoritetaan pakolli-

sen tapaturma- tai liikennevakuutuksen, poti-
lasvakuutuksen tai rikosvahinkojen korvaa-
misesta valtion varoista annetun lain (935/73)
nojalla muuta korvausta kuin eläkettä tai elin-
korkoa, ennakonpidätys toimitetaan ennakko-
perintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä säädetyllä ta-
valla palkkaa varten määrättyjen pidätyspro-
senttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksi-
köllä kuitenkin vähintään 20 prosentin suu-
ruisena. Jos suorituksen saajalla on portaik-
koverokortti, niin ennakonpidätysprosenttia
ei koroteta 2 prosenttiyksiköllä, vaan enna-
konpidätys toimitetaan vähintään 20 prosen-
tin suuruisena. Verotoimiston ennakkoperin-
tälain 18 §:n nojalla, tässä tarkoitettuja etuuk-
sia varten antaman muutosverokortin pidätys-
prosenttia ei koroteta.

Kun maksetaan 1 momentissa tarkoitettuja
suorituksia aikaisemmin maksettujen kor-
vausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi
taannehtivasti muulta ajalta kuin verovuo-
delta, ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n
suuruisena.

Ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suu-
ruisena tai siten kuin ennakkoperintäasetuk-
sen 6 §:ssä on sivutuloista määrätty:

1) tuloverolain (1535/92) 78 §:ssä tarkoite-
tuista henkilövahingon johdosta maksetta-
vista korvauksista;

2) tuloverolain 79 §:ssä tarkoitetuista va-
paaehtoisten vakuutusten vakuutussuorituk-
sista;

3) vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuu-
tusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla
taikka muutosarvona saaduista suorituksista;

4) tuloverolain 81 §:n 2 momentissa tar-
koitetusta kertamaksullisen eläkevakuutuksen
tuotosta ja

5) sairaalavakuutuksen nojalla saaduista
veronalaisista hoitopäiväkorvauksista.

Jos edellä tässä pykälässä tarkoitettu
suoritus on pääomatuloa, ennakonpidätys
siitä toimitetaan ennakkoperintäasetuksen
(957/2004) 15 §:n nojalla 28 %:n suuruisena.

9 §
Tapaturmavakuutuslain perusteella korvat-

tavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/91)
ja liikennevakuutuslain perusteella korvatta-
vasta kuntoutuksesta annetun lain (626/91)
nojalla kuntoutusajalta maksettavista ansion-
menetyskorvauksista ennakonpidätys toimite-
taan siten kuin 4 §:ssä ja 8 §:n 1 ja 2 momen-
tissa on määrätty.

5 luku

Ennakonpidätys työttömyysturva-
etuuksista, lakkoavustuksesta ja

vuorottelukorvauksesta

10 §
Työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla

maksettavasta ansiopäivärahasta sekä ansio-
päivärahan suuruisesta koulutuspäivärahasta,
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) nojalla maksettavasta ansiopäi-
värahan suuruisesta koulutustuesta sekä julki-
sesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) mukaisesta starttirahasta enna-
konpidätys toimitetaan ennakkoperintäase-
tuksen 4, 5 tai 6 §:ssä säädetyllä tavalla palk-
kaa varten määrättyjen pidätysprosenttien
mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kui-
tenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos
ansiopäiväraha, koulutuspäiväraha tai koulu-
tustuki maksetaan työttömyysturvalain
(1290/2002) 6 luvun 3 §:n mukaisesti koro-
tettuna, korotetaan palkkaa varten määrättyjä
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pidätysprosentteja edellisestä poiketen 4 pro-
senttiyksiköllä kuitenkin vähintään 20 pro-
sentin suuruisena. Myös työttömyysturvalain
(459/2005) 6 luvun 3 a §:n mukaisesta ansio-
päivärahaan ja julkisesta työvoimapalvelusta
annetun lain (458/2005) 9 luvun 2 §:n mukai-
sesta koulutustukeen liittyvästä työllistymis-
ohjelmalisästä ennakonpidätys toimitetaan
palkkaa varten määrättyjen pidätysprosent-
tien mukaan korotettuna 4 prosenttiyksiköllä
kuitenkin vähintään 20 prosentin suuruisena.
Jos suorituksen saajalla on portaikkovero-
kortti, ei ennakonpidätysprosenttia koroteta 2
tai 4 prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys
toimitetaan vähintään 20 prosentin suurui-
sena. Verotoimiston ennakkoperintälain
18 §:n nojalla tässä tarkoitettuja etuuksia var-
ten antaman muutosverokortin pidätyspro-
senttia ei koroteta.

Ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin
suuruisena:

1) työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla
maksettavasta peruspäivärahasta, peruspäivä-
rahaan liittyvästä työttömyysturvalain
(459/2005) 6 luvun 1 §:n mukaisesta korotus-
osasta ja työllistymisohjelmalisästä sekä pe-
ruspäivärahan suuruisesta koulutuspäivära-
hasta;

2) työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla
maksettavasta työmarkkinatuesta, matka-
avustuksesta, työmarkkinatuen suuruisesta
koulutuspäivärahasta ja koulutustuesta sekä
koulutustukeen liittyvästä työllistymisohjel-
malisästä sekä työelämävalmennukseen osal-
listuvalle työttömälle työnhakijalle maksetta-
vasta työllistämistuesta;

3) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain (1295/2002) mukaisesta peruspäivärahan
suuruisesta koulutustuesta;

4) julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista
etuuksista annetun asetuksen (1346/2002)
mukaisesta ammatinvalinta- ja urasuunnitte-
lun henkilöasiakkaalle sekä vajaakuntoiselle
henkilöasiakkaalle maksettavasta päivära-
hasta.

Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta
edellä 2 momentissa tarkoitetuista suorituk-
sista, jos suoritus on enintään 4 euroa päivää
kohti.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut en-
nakkoperintälain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla
pidätyksen toimittamista varten tarvittavia

tietoja eikä verovelvollinen esitä maksajalle
verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan seu-
raavasti:

Työttömyysturvalain
mukainen korvaus
euroa/päivä

Ennakonpidätysprosentti

0,17– 26 20
26,01– 39 25
39,01– 51 30
51,01– 66 35
66,01–100 40

100,01–156 45
156,01– 50

Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain
(1295/2002) nojalla maksettavasta osa-aikali-
sästä ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:

Osa-aikalisä
euroa/kuukausi

Ennakonpidätysprosentti

0,17–505 20
505,01–673 25
673,01– 30

11 §
Työtaistelun johdosta asianomaisen työ-

markkinajärjestön suorittamasta veronalai-
sesta lakkoavustuksesta tai muusta siihen rin-
nastettavasta avustuksesta ennakonpidätys
toimitetaan 10 §:n 4 momentissa olevan tau-
lukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena.

12 §
Vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) sekä

vuorotteluvapaakokeilusta annetussa laissa
(1663/1995) tarkoitetusta vuorottelukorvauk-
sesta ennakonpidätys toimitetaan ennakkope-
rintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä säädetyllä ta-
valla palkkaa varten määrättyjen pidätyspro-
senttien mukaan alennettuna 3 prosenttiyksi-
köllä. Portaikkoverokortin eikä verotoimiston
ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä tar-
koitettua etuutta varten antaman muutosvero-
kortin pidätysprosenttia ei alenneta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta vuorot-
telukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan
20 %:n suuruisena, jos sen määrä perustuu
työttömyysturvalain mukaiseen peruspäivära-
haan.
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6 luku

Ennakonpidätys lasten kotihoidon tuesta
ja yksityisen hoidon tuesta sekä omaishoi-

don tuesta

13 §
Lasten kotihoidon tuesta ja sairaan tai

vammaisen lapsen vanhemmalle maksetta-
vasta omaishoidon tuesta ennakonpidätys toi-
mitetaan ennakkoperintäasetuksen 4 ja
5 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten mää-
rättyjen pidätysprosenttien mukaan korotet-
tuna 2 prosenttiyksiköllä kuitenkin vähintään
20 prosentin suuruisena. Jos suorituksen saa-
jalla on portaikkoverokortti, niin ennakonpi-
dätysprosenttia ei koroteta 2 prosenttiyksi-
köllä, vaan ennakonpidätys toimitetaan vä-
hintään 20 prosentin suuruisena. Verotoimis-
ton ennakkoperintälain 18 §:n nojalla, tässä
tarkoitettua etuutta varten antaman muutos-
verokortin pidätysprosenttia ei koroteta.

Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti
muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta
ennakonpidätys toimitetaan 1 §:ssä tarkoite-
tun päätoimen tuloa varten määrätyn pidätys-
prosentin mukaan, ennakonpidätys toimite-
taan kotihoidon tuesta ja edellä 1 momentissa
tarkoitetusta omaishoidon tuesta siten kuin
sivutulosta ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä
on säädetty.

Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidä-
tyksen lapsen vanhempaan tai muuhun huol-
tajaan työsuhteessa olevalle lapsen hoitajalle
maksamastaan lasten yksityisen hoidon tuesta
ennakkoperintäasetuksen 4 ja 5 §:ssä sääde-
tyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidä-
tysprosenttien mukaan.

Kansaneläkelaitos toimittaa ennakonpidä-
tyksen osittaisesta hoitorahasta siten kuin si-
vutulosta ennakkoperintäasetuksen 6 §:ssä on
säädetty.

Kunta toimittaa ennakonpidätyksen kun-
nallisesta lisästä, jota se maksaa kotihoidon
tukeen tai työsuhteessa olevalle hoitajalle
maksettavaan yksityisen hoidon tukeen, siten
kuin sivutulosta ennakkoperintäasetuksen
6 §:ssä on säädetty.

Kansaneläkelaitos ja kunta toimittavat en-
nakonpidätyksen hoidon tuottajalle maksa-
mastaan yksityisen hoidon tuesta ja kunnal-
lisesta lisästä ennakkoperintäasetuksen

10 §:ssä ja 15 §:n 3 momentissa säädetyllä
tavalla jos hoidon tuottaja on yrittäjä tai
yritys, joka ei kuulu ennakkoperintärekiste-
riin.

7 luku

Ennakonpidätys opintotuesta ja aikuis-
koulutustuesta

14 §
Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta

opintorahasta ennakonpidätys toimitetaan 10
prosentin suuruisena. Ennakonpidätys toimi-
tetaan kuitenkin vain, jos opintorahan suu-
ruus on vähintään 170 euroa kuukaudessa.

15 §
Aikuiskoulutustuesta annetun lain

(1276/2000) mukaisesta aikuiskoulutustuesta
ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin suu-
ruisena.

8 luku

Ennakonpidätys palkkaturvalain ja val-
tion virkamieslain nojalla maksettavasta

suorituksesta

16 §
Palkkaturvalain (866/98) ja palkkaturva-

asetuksen (868/98) 7 §:n nojalla työntekijälle
palkkaturvana maksettavasta suorituksesta
ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräi-
senä seuraavasti:

Jos suoritus on vähintään 20 euroa ja
enintään 5 000 euroa, ennakonpidätys on 30
prosenttia. Suorituksen siitä osasta, joka
ylittää 5 000 euroa, ennakonpidätys on 50
prosenttia.

Jos maksajana on palkkaturvalain 3 a §:n
2 momentissa (1587/92) tarkoitettu konkurs-
sipesä, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin
ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on
säädetty.

Valtion virkamieslain (750/94) nojalla
maksettavasta toistuvasta korvauksesta enna-
konpidätys toimitetaan siten kuin ennakkope-
rintäasetuksen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.
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9 luku

Ennakonpidätys urheilijan palkkiosta

17 §
Urheilijan palkkiosta ennakonpidätys on

toimitettava siten kuin ennakkoperintäasetuk-
sen 4, 5 ja 6 §:ssä on säädetty.

10 luku

Ennakonpidätys maatalousyrittäjien
luopumiskorvauksesta

18 §
Maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta

annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumis-
korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan si-
ten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5 ja
6 §:ssä on määrätty.

11 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista
koskevat määräykset

19 §
Työministeriön alaisen Pientyönantajien

Palvelukeskuksen toimiessa kotitalouden
asiamiehenä, ennakonpidätys toimitetaan
seuraavan taulukon osoittaman prosenttimää-
rän suuruisena:

Palkka euroa/päivä Ennakonpidätysprosentti

4,00–22,00 30
22,01–27,80 35
27,81–38,90 40
38,91–55,60 45
55,61– 50

20 §
Ennakonpidätys muusta kuin edellä tässä

päätöksessä mainituista ansiotuloista toimite-
taan siten kuin ennakkoperintäasetuksen 4, 5
ja 6 §:ssä on säädetty.

Jos maksajalla ei ole käytettävissään suori-
tuksen saajan ennakonpidätyksen toimittami-
sessa tarvittavia tietoja, ennakonpidätys toi-
mitetaan siten kuin ennakkoperintäasetuksen
3 §:ssä säädetään.

21 §
Luotto- tai rahoituslaitos voi ennakonpidä-

tyksen alaista korkoa tai jälkimarkkinahyvi-
tystä maksaessaan alentaa ennakonpidätyksen
rahamäärää lopullisessa verotuksessa hyvitet-
tävällä, ulkomailla perityn veron määrällä.

22 §
Ennakonpidätys on toimitettava pienem-

pänä kuin tässä päätöksessä on määrätty, jos
verovelvollinen hyvissä ajoin ennen suorituk-
sen maksua esittää kyseistä suoritusta varten
määrätyn muutosverokortin tai verotoimiston
antaman muun vastaavan määräyksen.

Verovelvollisen pyynnöstä ennakonpidätys
on toimitettava suurempana kuin tässä pää-
töksessä on määrätty.

12 luku

Voimaantulo

23 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2008. Päätöksellä kumotaan Vero-
hallituksen 16 päivänä tammikuuta 2007 an-
tama päätös (38/2007).

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Riitta Roos
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