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L a k i

N:o 127

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 28 päivänä joulukuuta 2000 aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) 8—10

ja 15 §, sellaisena kuin niistä on 15 § osaksi laissa 355/2004,
muutetaan 2, 3, 5—7 ja 11 §, 12 §:n 1 ja 3 momentti, 14 §, 17 §:n 1 momentti, 18 §, 19 §:n

1—3 momentti sekä 20 §,
sellaisina kuin niistä ovat 7 § laissa 1253/2006 ja 12 §:n 1 momentti laissa 1152/2003, sekä
lisätään lakiin uusi 5 a, 12 a ja 17 a § ja 30 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Etuudet

Etuutena myönnetään tässä laissa sääde-
tyin edellytyksin aikuiskoulutustukea kor-
vaukseksi opiskelun aikaisesta ansionmene-
tyksestä. Lisäksi voidaan myöntää opinto-
tukilain (65/1994) mukainen opintolainan
valtiontakaus.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) palkansaajalla työsuhteessa, virkasuh-

teessa tai muussa vastaavassa palvelussuh-
teessa olevaa henkilöä;

2) yrittäjällä henkilöä, joka päätointaan
varten on yrittäjän eläkelain (1272/2006) tai
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maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mu-
kaisesti velvollinen ottamaan sanottujen la-
kien mukaisen vakuutuksen; sekä

3) tukikaudella aikuiskoulutustuella tuetta-
vaa koulutusaikaa.

5 §

Palkansaajan aikuiskoulutustuen myöntämi-
sen edellytykset

Palkansaajan aikuiskoulutustuen myöntä-
misen edellytyksenä on, että:

1) henkilöllä on 7 §:n mukaista työssäolo-
aikaa tukikauden alkamiseen mennessä vä-
hintään kahdeksan vuotta;

2) päätoiminen palvelussuhde samaan
työnantajaan on tukikauden alkamiseen men-
nessä kestänyt yhdessä tai useammassa jak-
sossa vähintään vuoden;

3) henkilö on opintovapaalaissa
(273/1979) tarkoitetulla opintovapaalla tai
vastaavalla työnantajan kanssa muuten sovi-
tulla vapaalla koulutuksen perusteella; ja

4) työstä poissaolo 6 §:n mukaisen koulu-
tuksen johdosta kestää yhtäjaksoisesti vähin-
tään kaksi kuukautta tai aikuiskoulutustukea
haetaan 12 a §:n mukaisesti soviteltuna.

Henkilö ei menetä oikeuttaan palkansaajan
aikuiskoulutustukeen, jos hänen työsuhteensa
irtisanotaan tukikauden alkamisen jälkeen hä-
nestä itsestään riippumattomista syistä.

5 a §

Yrittäjän aikuiskoulutustuen myöntämisen
edellytykset

Yrittäjän aikuiskoulutustuen myöntämisen
edellytyksenä on, että:

1) yrittäjällä on 7 §:n mukaista työssäolo-
aikaa tukikauden alkamiseen mennessä vä-
hintään kahdeksan vuotta;

2) yrittäjä on välittömästi ennen tukikau-
den alkamista toiminut vähintään vuoden
3 §:ssä tarkoitettuna yrittäjänä;

3) opiskelu 6 §:n mukaisessa koulutuk-
sessa kestää yhdenjaksoisesti vähintään kaksi
kuukautta tai, jos koulutus ei ole yhdenjak-
soista, se kestää useammassa jaksossa yh-
teensä vähintään 43 päivää; ja

4) yrittäjän tukikauden aikaiset yritystoi-

minnan ansiot ovat vähentyneet vähintään
kolmasosalla verrattuna viimeiseen ennen
opiskelun alkua toimitettuun verotukseen.

Yrittäjällä ei ole oikeutta saada aikuiskou-
lutustukea, jos hänen tukikauden aikaiset
muut kuin yritystoiminnasta saadut ansiotu-
lonsa ylittävät kolme neljäsosaa yrittäjälle
maksetun aikuiskoulutustuen määrästä.

Ansiotulojen aleneminen arvioidaan jälki-
käteen yrittäjän verotustietojen perusteella.
Ansiotuloina pidetään niitä tuloja, joita tulo-
verolaissa (1535/1992) ei ole määritelty pää-
omatuloiksi.

6 §

Aikuiskoulutustukeen oikeuttava koulutus

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää
päätoimisesti opiskelevalle henkilölle, joka
osallistuu:

1) sellaiseen opetusministeriön toimialaan
kuuluvaan ammatillisesta koulutuksesta an-
netussa laissa (630/1998), ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetussa laissa
(631/1998), ammattikorkeakoululaissa
(351/2003) tai yliopistolaissa (558/2009) tar-
koitettuun koulutukseen, joka johtaa amma-
tilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon,
erikoisammattitutkintoon tai yliopistoissa tai
ammattikorkeakouluissa suoritettavaan tut-
kintoon, edellä tarkoitettujen tutkintojen
osien suorittamiseen taikka on edellä sanottu-
jen lakien mukaista lisä- ja täydennyskoulu-
tusta;

2) sellaiseen vapaasta sivistystyöstä anne-
tun lain (632/1998) mukaiseen koulutukseen,
joka on ammatillista osaamista ja pätevyyttä
lisäävää;

3) muun ministeriön toimialaan kuuluvaan
ammatillisesti suuntautuneeseen koulutuk-
seen;

4) perusopetuslaissa (628/1998) tai lukio-
laissa (629/1998) tarkoitettuun koulutukseen,
jos sen puuttuminen on ammatillisen kehitty-
misen esteenä; tai

5) 1—3 kohdassa tarkoitettuihin opintoihin
ulkomailla.

Kieliopinnot oikeuttavat aikuiskoulutustu-
keen, jos ne ovat 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla järjestettyjä ja kehittävät tai täydentä-
vät hakijan ammattitaitoa.
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Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää
myös 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja opintoja
vastaaviin opintoihin Ahvenanmaalla.

7 §

Työssäoloajan laskenta

Työssäoloaika lasketaan työntekijän eläke-
lain (395/2006) 3 §:ssä tarkoitettujen työelä-
kelakien alaisten ansioiden perusteella.

Työssäolokuukausien lukumäärä saadaan
jakamalla kunkin kalenterivuoden ansiot eu-
roina luvulla 940. Kalenterivuosikohtainen
osamäärä pyöristetään alaspäin lähimpään
kokonaislukuun, joka voi olla enintään 12.
Eri vuosien osamäärät lasketaan yhteen.

Työssäoloaikaa laskettaessa työhön rinnas-
tettavana aikana otetaan lisäksi huomioon
sellainen täysi kalenterikuukausi:

1) jolta henkilölle on maksettu sairausva-
kuutuslain (1224/2004) mukaista äitiys-, eri-
tyisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka
erityishoitorahaa;

2) jonka henkilö on ollut lakiin tai työ- tai
virkaehtosopimukseen perustuvalla hoitova-
paalla taikka suorittanut varusmies- tai sivii-
lipalvelusta; tai

3) jona henkilö on ollut työkyvytön saaden
työntekijän eläkelain 3 §:ssä mainittujen la-
kien perusteella eläkettä, kuntoutustukea tai
tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaista
tapaturmaeläkettä.

Työssäoloajasta enintään kaksi vuotta voi
olla 3 momentissa tarkoitettua työhön rinnas-
tettavaa aikaa.

11 §

Aikuiskoulutustuen saamisen rajoitukset

Aikuiskoulutustukea ei myönnetä sille,
joka:

1) saa kansaneläkelain (568/2007) tai työn-
tekijän eläkelain 3 §:ssä tarkoitettujen työelä-
kelakien mukaista vanhuuseläkettä tai var-
hennettua vanhuuseläkettä;

2) saa täyden työkyvyttömyyden perus-
teella maksettavaa eläkettä tai kansaneläke-
lain mukaista työkyvyttömyyseläkettä;

3) saa työntekijän eläkelain voimaanpano-
lain (396/2006) 28 §:ssä tarkoitettua työttö-

myyseläkettä taikka vastaavaa kansaneläke-
lain mukaista eläkettä tai rintamaveteraanien
varhaiseläkkeestä annetun lain (13/1982) mu-
kaista eläkettä;

4) saa maatalousyrittäjien luopumistuesta
annetun lain (1293/1994) mukaista luopumis-
tukea tai maatalouden harjoittamisesta luopu-
misen tukemisesta annetun lain (612/2006)
mukaista luopumistukea;

5) saa samaan koulutukseen Kansaneläke-
laitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusra-
haetuuksista annetun lain (566/2005) tai työ-
eläkelakien mukaista kuntoutusrahaa taikka
saa täyttä ansionmenetyskorvausta tapatur-
mavakuutuslain perusteella korvattavasta
kuntoutuksesta annetun lain (625/1991) tai
liikennevakuutuslain perusteella korvatta-
vasta kuntoutuksesta annetun lain (626/1991)
nojalla taikka sotilasvammalain (404/1948)
tai sotilastapaturmalain (1211/1990) kuntou-
tusta koskevien säännösten perusteella;

6) saa työttömyysturvalain (1290/2002)
mukaista työttömyysetuutta;

7) suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta;
8) suorittaa vankeusrangaistusta ja opiske-

lee rangaistuslaitoksessa;
9) saa vieraan valtion opintotukea, jota

myönnetään maassa pysyvästi asuvalle;
10) saa vuorotteluvapaalain (1305/2002)

mukaista vuorottelukorvausta;
11) saa opintotukilain mukaista opintora-

haa tai asumislisää;
12) saa sairausvakuutuslain mukaista päi-

värahaa;
13) saa julkisesta työvoimapalvelusta an-

netun lain (1295/2002) mukaista osa-aikali-
sää;

14) saa valtion virkamieslain (750/1994)
76 §:n mukaista toistuvaa korvausta; tai

15) saa valtion virkamieslain 75 §:ssä ja
valtion virkamieslain voimaanpanolain
(756/1986) 3 ja 15 §:ssä tarkoitettua lakkau-
tuspalkkaa.

12 §

Aikuiskoulutustuen määrä

Palkansaajan aikuiskoulutustuki muodos-
tuu perusosasta ja ansio-osasta. Perusosa on
22,22 euroa päivältä. Ansio-osa on 45 pro-
senttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta.
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Kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin
105-kertainen perusosa, ansio-osa on tämän
rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 pro-
senttia. Aikuiskoulutustuki on enintään 90
prosenttia tuen perusteena olevasta päiväpal-
kasta, kuitenkin vähintään perusosan suurui-
nen. Yrittäjän aikuiskoulutustuki maksetaan
perusosan suuruisena.
— — — — — — — — — — — — —

Aikuiskoulutustuen ansio-osan perusteena
oleva palkka lasketaan tukikautta edeltäneen
työ-, virka- tai muun palvelussuhteen vakiin-
tuneista ansioista yhteensä vuoden ajalta las-
kettuna hakemuskuukautta edeltäneen kalen-
terikuukauden lopusta lukien. Muilta osin an-
sio-osan perusteena olevan palkan määrittä-
miseen sovelletaan, mitä työttömyysturvalain
6 luvun 4 §:ssä säädetään.

12 a §

Soviteltu aikuiskoulutustuki

Soviteltuun palkansaajan aikuiskoulutustu-
keen on tässä laissa säädetyin edellytyksin
oikeus osa-aikaisesti opiskelevalla henkilöllä,
joka saa lakisääteistä etuutta, palkkaa tai
muuta työtuloa. Soviteltuun aikuiskoulutustu-
keen oikeuttavan koulutuksen keston on ol-
tava yhteensä vähintään 43 päivää. Koulutus
voi jakautua useampaan jaksoon. Yrittäjällä
ei ole oikeutta saada soviteltua aikuiskoulu-
tustukea.

Täyden suojaosan määrä on 127 euroa
kuukaudessa. Kuukauden sijasta sovittelujak-
sona voidaan käyttää myös neljää peräkkäistä
kalenteriviikkoa, jolloin suojaosa on vastaava
osuus täyden suojaosan määrästä.

Soviteltu aikuiskoulutustuki lasketaan si-
ten, että aikuiskoulutustuki ja 80 prosenttia
saadun tulon suojaosan ylittävästä osasta voi-
vat kuukaudessa yhteensä nousta määrään,
joka aikuiskoulutustukena olisi muutoin voitu
maksaa. Tällöin ei kuitenkaan oteta huo-
mioon niitä eläkkeitä ja sosiaalietuuksia, joita
työttömyysturvalain 4 luvun 7 §:n mukaan ei
vähennetä työttömyyspäivärahasta. Aikuis-
koulutustuen sovittelussa huomioon otetta-
vaan tuloon sovelletaan, mitä työttömyystur-
valain 4 luvun 4 §:n 1 ja 3 momentissa sääde-
tään.

Jos henkilölle aikuiskoulutustukena kuu-

kaudelta maksettava määrä olisi pienempi
kuin 100 euroa, tukea ei makseta, ellei hakija
sitä nimenomaisesti vaadi. Jos henkilölle ai-
kuiskoulutustukena kuukaudelta maksettava
määrä olisi pienempi kuin aikuiskoulutustuen
perusosa, tukea ei makseta.

Muutettaessa 3 momentissa tarkoitettua
kuukautta kohti laskettua etuutta päivä-
etuudeksi tai päinvastoin katsotaan kuukau-
teen sisältyvän 21,5 päivää.

14 §

Tukikauden kesto

Aikuiskoulutustukea maksetaan enintään
18 kuukauden ajalta. Tähän tukiaikaan on
oikeus kerran työuran aikana yhdessä tai use-
assa osassa.

17 §

Etuutta koskeva päätös

Etuuden myöntämisestä, epäämisestä ja ta-
kaisinperinnästä on annettava hakijalle kirjal-
linen päätös. Päätöstä ei anneta, jos etuuden
tarkistaminen johtuu yksinomaan indeksitar-
kistuksesta tai muusta vastaavasta lain tai
asetuksen nojalla suoraan määräytyvästä pe-
rusteesta, ellei hakija tätä päätöstä erikseen
vaadi. Hakijan tulee pyytää päätöstä indeksi-
tarkistuksen perusteella 30 päivän kuluessa
siitä, kun hän on saanut tuen määrän tarkista-
misesta tiedon. Hakijan katsotaan saaneen
muutoksen tiedokseen seitsemäntenä päivänä
sen jälkeen, kun päätös on postitettu hänen
ilmoittamallaan osoitteella, jollei muuta näy-
tetä.
— — — — — — — — — — — — —

17 a §

Yrittäjän aikuiskoulutustuen myöntäminen

Aikuiskoulutustukeen oikeutetulle yrittä-
jälle voidaan myöntää aikuiskoulutustukea
hakemuksen perusteella, jos 5 a §:n 1 mo-
mentin 4 kohdassa mainittu verotus ei ole
vielä valmistunut. Valituskelpoinen päätös
annetaan ilman erillistä hakemusta, kun vero-
tus on valmistunut.
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18 §

Ennakkopäätös

Koulutuksen määrittelystä 6 §:n mukai-
seksi aikuiskoulutustukeen oikeuttavaksi
koulutukseksi ja aikuiskoulutustuen myöntä-
misen edellytyksenä olevan 5 ja 5 a §:n mu-
kaisen työssäoloajan täyttymisestä on henki-
lön pyynnöstä annettava sitova ennakkopää-
tös jo ennen koulutuksen alkamista henkilön
tultua hyväksytyksi koulutukseen.

19 §

Aikuiskoulutustuen maksaminen

Jos aikuiskoulutustuen maksamisen pe-
ruste on 5 §:n mukainen työstä poissaolo tai
5 a §:n mukainen opiskelu, aikuiskoulutustu-
kea maksetaan 16 §:ssä tarkoitetun hakemuk-
sen ja sen perusteella annetun päätöksen mu-
kaisesti ilman jälkikäteen tehtyä erillistä ha-
kemusta. Henkilön tulee tuen maksamista
varten toimittaa rahastolle selvitys 5 §:ssä
tarkoitetusta työsuhteesta ja opintovapaasta
tai muusta palkattomasta vapaasta opiskelun
perusteella. Aikuiskoulutustuki myönnetään
aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukautta
edeltävän kuukauden alusta.

Jos aikuiskoulutustuen maksamisen pe-
ruste on 12 a §:n mukainen osa-aikainen
opiskelu, aikuiskoulutustukea maksetaan jäl-
kikäteen tehdyn erillisen hakemuksen perus-
teella. Hakemukseen on liitettävä selvitys
5 §:ssä tarkoitetusta työsuhteesta, opintova-
paasta tai muusta palkattomasta vapaasta
opiskelun perusteella sekä 12 a §:ssä tarkoite-
tuista opiskelun aikaisista ansioista. Maksa-
mista koskeva hakemus on tehtävä viimeis-
tään kuuden kuukauden kuluttua 12 a §:ssä
tarkoitetun sovittelujakson päättymisestä.

Aikuiskoulutustuki maksetaan enintään
viideltä päivältä kalenteriviikossa. Aikuis-
koulutustukea maksettaessa katsotaan täyteen
kalenterikuukauteen sisältyvän 21,5 tukipäi-
vää.

20 §

Aikuiskoulutustuen maksamisen lakkauttami-
nen ja keskeyttäminen

Aikuiskoulutustuen maksaminen lakkaute-

taan siitä päivästä lukien, jona henkilö on
keskeyttänyt koulutuksen tai koulutus on
päätetty keskeyttää. Tuen maksaminen yrittä-
jälle keskeytetään lisäksi, jos tämän tulot ylit-
tävät 5 a §:ssä säädetyn määrän. Jos on muu-
toin perusteltua syytä olettaa, että aikuiskou-
lutustuki olisi lakkautettava tai keskeytettävä,
voidaan sen maksaminen keskeyttää, kunnes
asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.
Tuen maksaminen voidaan keskeyttää myös
henkilön pyynnöstä.

30 §

Rahoitus

— — — — — — — — — — — — —
Jos aikuiskoulutustuki maksetaan 12 a §:n

mukaisesti soviteltuna, valtion varoista mak-
setaan se määrä, joka vastaa perusosan suh-
teellista osuutta kustakin täydestä 12 §:n mu-
kaan määräytyvästä aikuiskoulutustuesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Aikuiskoulutustuki myönnetään tämän lain
mukaisin ehdoin 1 päivästä elokuuta 2010
lukien.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
van lain perusteella myönnetyn aikuiskoulu-
tustuen määrä muutetaan ilman hakemusta
tämän lain mukaiseksi 1 päivästä elokuuta
2010 tai tämän jälkeen tarkastelujakson pää-
tyttyä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukau-
den kuluttua.

Tuen perusteena olevan palkan määrittelyä
ei muuteta ennen tukikauden loppumista. Jos
tuki tämän lain mukaan määriteltynä laskisi,
voidaan tuki maksaa tukikauden loppuun asti
tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta
lakia soveltaen.

Tämän lain 14 §:n mukaista tukiaikaa mää-
ritettäessä otetaan huomioon myös tämän lain
voimaan tullessa voimassa olevan lain mu-
kaisesti käytetty aikuiskoulutustukiaika.

Laskettaessa työssäoloaikaa tämän lain
voimaantuloa edeltävältä ajalta sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olevia
säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
van lain 15 §:n mukaista takaisinperintää ai-
kuiskoulutustuen etukäteiskäytön perusteella
ei suoriteta tämän lain tultua voimaan.
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Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
van lain 7 ja 14 §:n perusteella aikuiskoulu-
tustukeen 5—8 vuoden työssäoloajan perus-
teella oikeutetut henkilöt säilyttävät oikeu-
tensa aikuiskoulutustukeen tämän lain tultua
voimaan.

Aikuiskoulutustuen perusosan määrää ko-
rotetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä an-
netussa laissa (456/2001) säädetään. Edellä

12 §:n 1 momentissa mainittu perusosan
määrä vastaa sitä kansaneläkeindeksin piste-
lukua, jonka mukaan vuoden 2001 tammi-
kuussa maksettujen kansaneläkkeiden suu-
ruus on laskettu.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä
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Valtioneuvoston asetus

N:o 128

väestötietojärjestelmästä

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 21 päi-
vänä elokuuta 2009 annetun lain (661/2009) nojalla:

1 luku

Väestötietojärjestelmään talletettavat
henkilötiedot

1 §

Täydellinen nimi

Rekisteröinnin kohteena olevan henkilön
täydellisenä nimenä talletetaan väestötietojär-
jestelmään:

1) hänen kaikki etunimensä;
2) sukunimensä;
3) avioliittoon vihkimisen yhteydessä tai

avioliiton aikana henkilökohtaiseen käyttöön
ottamansa sukunimi;

4) vieraan valtion nimikäytännön mukai-
nen välinimensä tai muu vastaava nimi;

5) ilmoittamansa kutsumanimi, jos se on
jokin hänen virallisista etunimistään.

Rekisteröinnin kohteena olevan henkilön
vanhempia, lapsia ja puolisoa koskevina ni-
mitietoina talletetaan heidän 1 momentin 1–4
kohdissa mainitut nimensä.

Väestötietojärjestelmään voidaan tilapäi-
sesti merkitä sukunimen sijasta sukunimetön
ja etunimen sijasta etunimetön, jos rekisteröi-
tävällä ei ole nimiä tietoja ensimmäisen ker-
ran talletettaessa.

2 §

Henkilötunnuksen määräytyminen

Henkilötunnus muodostuu syntymäajasta,
yksilönumerosta ja tarkistusmerkistä maini-
tussa järjestyksessä.

Syntymäaika merkitään kuudella nume-
rolla, joista ensimmäinen ja toinen ilmaisevat
päivän, kolmas ja neljäs kuukauden, viides
vuosikymmenen ja kuudes vuoden. Syntymä-
ajan jäljessä on 1 päivänä tammikuuta 2000
tai sen jälkeen syntyneillä A-kirjain, 1900-
luvulla syntyneillä yhdysmerkki (-) ja 1800-
luvulla syntyneillä plusmerkki (+).

Yksilönumerolla erotetaan toisistaan hen-
kilöt, joilla on sama syntymäaika. Yksilönu-
meron antamista varten väestötietojärjestel-
mään talletetaan henkilön sukupuolitiedoksi
mies tai nainen. Yksilönumeroksi annetaan
kolminumeroinen luku, joka on miespuoli-
silla pariton ja naispuolisilla parillinen.

Tarkistusmerkki on numero tai kirjain. Se
saadaan jakamalla syntymäajan ja yksilönu-
meron muodostama yhdeksännumeroinen
luku 31:llä, jolloin tarkistusmerkki määräytyy
jakojäännöksen mukaan seuraavasti:

Jakojäännös Tarkistusmerkki
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A
11 B
12 C
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13 D
14 E
15 F
16 H
17 J
18 K
19 L
20 M
21 N
22 P
23 R
24 S
25 T
26 U
27 V
28 W
29 X
30 Y

3 §

Teknisen tunnistetiedon ja sähköisen asiointi-
tunnuksen tarkistusmerkki

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekiste-
rikeskuksen varmennepalveluista annetun
lain (661/2009) 63 §:ssä tarkoitetun teknisen
tunnistetiedon ja sähköisen asiointitunnuksen
tarkistusmerkki on numero tai kirjain. Tarkis-
tusmerkki saadaan jakamalla kahdeksannu-
meroinen luku 31:llä, jolloin tarkistusmerkki
määräytyy siten kuin 2 §:n 4 momentissa
säädetään.

4 §

Henkilön kotikuntaa ja asuinpaikkaa koske-
vat tiedot

Kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa
yksilöivinä tietoina talletetaan väestötietojär-
jestelmään:

1) kotikunnan numero ja nimi;
2) vakinaisen ja tilapäisen asuinpaikan tun-

nus, jotka muodostuvat kiinteistö-, rakennus-
ja huoneistotunnuksesta sekä osoitenume-
rosta;

3) vakinaisen ja tilapäisen asuinpaikan
osoite.

Lisäksi väestötietojärjestelmään talletetaan
Suomesta muuttaneen osoite ulkomailla ja
tieto siitä, onko oleskelu ulkomailla vaki-
naista vai tilapäistä.

5 §

Siviilisääty

Siviilisäätytietoina talletetaan väestötieto-
järjestelmään:

1) naimaton, jos rekisteröinnin kohteena
oleva henkilö ei ole koskaan ollut avioliitossa
tai rekisteröidyssä parisuhteessa;

2) avioliitossa, jos avioliitto on voimassa;
3) rekisteröidyssä parisuhteessa, jos rekis-

teröity parisuhde on voimassa;
4) eronnut, jos viimeinen avioliitto tai re-

kisteröity parisuhde on päättynyt sen purkau-
tumiseen;

5) leski, jos viimeinen avioliitto tai rekiste-
röity parisuhde on päättynyt toisen puolison
kuollessa;

6) asumuserossa, jos asumusero on voi-
massa.

6 §

Avioliiton solmimista ja parisuhteen rekiste-
röintiä koskevat tiedot

Avioliiton solmimista ja purkautumista tai
parisuhteen rekisteröintiä ja rekisteröidyn pa-
risuhteen purkautumista koskevina tietoina
talletetaan väestötietojärjestelmään vihki-
päivä, vihkitapa, rekisteröidyn parisuhteen
rekisteröimispäivä, avioliiton ja rekisteröidyn
parisuhteen purkautumispäivä sekä purkautu-
mistapa.

7 §

Perheoikeudellista asemaa koskevat tiedot

Lapsen ja vanhemman perheoikeudellista
asemaa koskevina tietoina talletetaan väestö-
tietojärjestelmään tieto siitä, että:

1) lapsi on aviolapsi;
2) lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuo-

lella;
3) lapsen isyys on vahvistettu;
4) lapsi on kihlalapsi;
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5) lapsi on annettu ottolapseksi;
6) lapsi on otettu ottolapseksi; tai
7) ottolapsisuhde on purettu.

8 §

Lapsen huoltoa koskevat tiedot

Lapsen huoltoa koskevina tietoina tallete-
taan väestötietojärjestelmään:

1) huoltajien täydelliset nimet ja henkilö-
tunnukset;

2) huollon alkamispäivä, jos huollosta on
tehty sopimus tai annettu tuomioistuimen
päätös, ja huollon päättymispäivä;

3) tieto siitä, onko huoltajien tehtäviä
jaettu;

4) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun
lain (493/1999) 31 §:n 1 momentin perus-
teella ilmoitettu tieto oleskeluluvan saaneen
lapsen edustajan määräämistä tai vapautta-
mista koskevasta tuomioistuimen päätöksestä
ja päätöksen antopäivästä sekä lapsen edusta-
jan täydellinen nimi ja henkilötunnus.

9 §

Vahvistettua ottolapsisuhdetta koskevat tiedot

Vahvistettua ottolapsisuhdetta koskevina
tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään
ottolapsisuhteen alkamispäivä ja mahdollinen
päättymispäivä sekä tuomioistuimen ilmoit-
tama tieto siitä, että ennen 1 päivänä tammi-
kuuta 1980 perustettuun ottolapsisuhteeseen
on vahvistettu sovellettavaksi lapseksi otta-
misesta annetun lain (153/1985) säännöksiä.

10 §

Edunvalvontaa koskevat tiedot

Edunvalvontaa koskevina tietoina tallete-
taan väestötietojärjestelmään:

1) edunvalvonnan, toimintakelpoisuuden
rajoituksen ja edunvalvontavaltuutuksen al-
kamis- ja lakkaamisajankohta;

2) tieto siitä, onko henkilön toimintakel-
poisuutta rajoitettu;

3) tieto siitä, onko edunvalvonnan tai
edunvalvontavaltuutuksen tehtäviä jaettu;

4) edunvalvojan tai valtuutetun nimi ja
henkilötunnus tai syntymäaika taikka yritys-
ja yhteisötunnus;

5) edunvalvojan tai valtuutetun tehtävän
alkamis- ja lakkaamisajankohta.

11 §

Vahvistettua huostaanottoa koskevat tiedot

Lapsen huostaanottoa koskevina tietoina
talletetaan väestötietojärjestelmään huostaan-
oton alkamispäivä sekä tieto kunnasta, jonka
huostassa lapsi on.

Lapsen huostaanottoa koskevan tiedon
poistamisesta väestötietojärjestelmästä sääde-
tään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekis-
terikeskuksen varmennepalveluista annetun
lain 20 §:ssä.

12 §

Syntymäkotikuntaa sekä syntymävaltiota ja
– paikkaa koskevat tiedot

Suomessa syntyneen lapsen syntymäkoti-
kunnaksi väestötietojärjestelmään talletetaan
äidin kotikunta, jos lapsen äidillä oli koti-
kunta Suomessa lapsen syntyessä. Jos lapsi,
jonka äidillä oli kotikunta Suomessa lapsen
syntyessä, on syntynyt ulkomailla, hänelle
voidaan syntymäkotikunnan lisäksi tallettaa
tieto syntymävaltiosta ja ulkomaisesta synty-
mäpaikasta.

Väestötietojärjestelmään rekisteröitävälle
ulkomaan kansalaiselle ja lapselle, jonka äi-
dillä ei ollut kotikuntaa Suomessa lapsen syn-
tyessä, talletetaan väestötietojärjestelmään
syntymäkotikunnan sijasta tieto syntymäval-
tiosta ja syntymäpaikasta.

13 §

Kansalaisuus

Kansalaisuutta koskevina tietoina tallete-
taan väestötietojärjestelmään tieto rekiste-
röinnin kohteena olevan henkilön Suomen ja
ulkomaan kansalaisuudesta sekä tieto siitä,
onko Suomen kansalainen, jolla on myös vie-
raan valtion kansalaisuus, säilyttänyt Suomen
kansalaisuuden 22 vuotta täyttäessään. Jos
henkilö on saanut kansalaisuuden muutoin
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kuin syntymänsä perusteella, talletetaan myös
kansalaisuuden saamispäivä. Jos henkilö me-
nettää väestötietojärjestelmään merkityn kan-
salaisuutensa, talletetaan väestötietojärjestel-
mään tieto kansalaisuuden päättymispäivästä.

14 §

Kuolinaikaa tai kuolleeksi julistamisaikaa
koskevat tiedot

Kuolinaikaa ja kuolleeksi julistamisaikaa
koskevina tietoina talletetaan väestötietojär-
jestelmään kuolinpäivä tai kuolleeksi julista-
mispäätöksen antopäivä ja päätöksessä mää-
rätty kuolinpäivä.

15 §

Paikallista rekisteriviranomaista koskevat
tiedot

Paikallista rekisteriviranomaista koskevana
tietona talletetaan väestötietojärjestelmään
tieto siitä maistraatista, jonka toimialueella
rekisteröinnin kohteena olevan henkilön koti-
kunta tai väestökirjanpitokunta on.

16 §

Tiedot jäsenyydestä uskonnollisessa yhdys-
kunnassa

Uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyttä
koskevana tietona talletetaan väestötietojär-
jestelmään tieto uskonnonvapauslaissa
(453/2003) tarkoitetusta uskonnollisesta yh-
dyskunnasta tai seurakunnasta, jonka jäsen
rekisteröinnin kohteena oleva henkilö on,
sekä jäsenyyden alkamispäivä ja päättymis-
päivä.

17 §

Äidinkieli ja asiointikieli

Väestötietojärjestelmään talletetaan rekis-
teröinnin kohteena olevan henkilön ilmoituk-
sen perusteella tiedot äidinkielestä ja asiointi-
kielestä, suomesta tai ruotsista, jos kumpi-
kaan näistä ei ole henkilön äidinkieli.

18 §

Henkilötietojen luovutusta koskevat kiellot

Väestötietojärjestelmään talletettavat hen-
kilötietojen luovutuksen rajoituksia koskevat
luovutuskiellot ovat:

1) suoramarkkinointikielto;
2) osoitepalvelukielto;
3) henkilömatrikkelikielto;
4) sukututkimuskielto;
5) turvakielto.

19 §

Yhteystiedot ja ammatti

Väestötietojärjestelmään talletetaan rekis-
teröinnin kohteena olevan henkilön ilmoituk-
sen perusteella postiosoite ja sähköposti-
osoite sekä tieto ammatista.

20 §

Ulkomaan kansalaisesta talletettavat tiedot

Ulkomaan kansalaisesta, joka oleskelee
Suomessa tilapäisesti, voidaan tallettaa täy-
dellinen nimi, sukupuoli, henkilötunnus, äi-
dinkieli, kansalaisuus, osoite Suomessa, tila-
päisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivä
sekä ne muut tiedot, jotka hän on ilmoittanut
maistraatille.

Ulkomaan kansalaisesta, joka ei asu Suo-
messa ja jonka tiedot talletetaan väestötieto-
järjestelmään viranomaisen aloitteesta, voi-
daan tallettaa täydellinen nimi, sukupuoli,
henkilötunnus sekä ne muut tiedot, jotka vi-
ranomainen on ilmoittanut maistraatille.

2 luku

Väestötietojärjestelmään talletettavat
muut tiedot

21 §

Kiinteistöä ja muuta rekisteriyksikköä koske-
vat tiedot

Kiinteistötunnuksen ja määräalatunnuksen
muodostumisesta säädetään kiinteistörekiste-
riasetuksessa (970/1996).

Kiinteistön ja muun rekisteriyksikön tun-
nistetietoina sekä omistamista ja hallintaa
koskevina tietoina talletetaan väestötietojär-
jestelmään:
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1) kiinteistötunnus, määräalatunnus tai
kiinteistölle tai muulle rekisteriyksikölle
mahdollisesti annettu muu tunniste;

2) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön
nimi;

3) tieto siitä, onko kyse kiinteistöstä vai
sen määräalasta;

4) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön
osoitetiedot;

5) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön
muodostusta koskevat tiedot;

6) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön
hallintalaji;

7) omistajan ja haltijan täydellinen nimi ja
henkilötunnus tai syntymäaika taikka yritys-
ja yhteisötunnus tai mahdollinen muu haltijan
yksilöivä tieto;

8) omistajan ja haltijan osoite tai muut
yhteystiedot;

9) saantopäivä ja hallintaosuus.

22 §

Rekisteröitävät rakennukset ja huoneistot

Väestötietojärjestelmään talletetaan tietoja
rakennuslupaa edellyttävistä rakennuksista
sekä niissä olevista asuinhuoneistoista ja toi-
mitiloista lukuun ottamatta seuraavia raken-
nuksia:

1) kokonaan vieraan valtion lähetystön,
kaupallisen edustuston tai lähetetyn konsulin
viraston käytössä olevat rakennukset ja hal-
linnassa olevat erilliset huoneistot;

2) puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen
hallinnassa olevat muut kuin henkilökunnan
asuinrakennukset;

3) maanalaiset rakennukset, joita käytetään
pääasiassa varastotiloina tai muuhun vastaa-
vaan tarkoitukseen;

4) yksinomaan nesteiden säilyttämiseen
tarkoitetut rakennukset;

5) tilapäiset ja kevytrakenteiset rakennuk-
set.

23 §

Rakennuksen ja rakennushankkeen tunniste-
tiedot

Rakennuksen rakennustunnus muodostuu
rakennuksen sijaintikiinteistön kiinteistötun-
nuksesta, tarkistemerkistä ja rakennusnume-
rosta.

Rakennuksesta talletetaan väestötietojär-
jestelmään väestötietojärjestelmästä ja Väes-
törekisterikeskuksen varmennepalveluista an-
netun lain 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa
mainittujen tietojen lisäksi muina rakennuk-
sen tunnistetietoina tieto kiinteistön tai muun
rekisteriyksikön määräalatunnuksesta, jos ra-
kennus sijaitsee kiinteistön määräalalla.

Rakennushankkeen tunnistetietoina voi-
daan väestötietojärjestelmään tallettaa tieto
kunnasta, joka on myöntänyt hanketta koske-
van luvan, luvan myöntämisajankohta sekä
luvan järjestysnumero.

24 §

Rakennustiedot

Rakennuksen omistamista ja hallintaa, si-
jaintia, käyttöä, rakenteita ja ominaisuuksia
sekä rakennustietojen ilmoittajaa koskevina
tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) omistajan tai haltijan henkilötunnus, yri-
tys- ja yhteisötunnus tai mahdollinen muu
haltijan yksilöivä tieto taikka täydellinen
nimi ja syntymäaika sekä osoite tai muut
yhteystiedot;

2) omistajan edustajan nimi ja osoite;
3) tieto siitä, onko rakennuksen haltija ra-

kennuksen omistaja vai omistajan edustaja;
4) omistajalaji;
5) rakennuksen koordinaatit, osoite ja ää-

nestysalue;
6) tieto siitä kunnan osa-alueesta, jolla ra-

kennus sijaitsee;
7) rakennuksen valmistumisvuosi ja perus-

parannusvuosi;
8) rakennuksen käyttötarkoitus, käytössä-

olotilanne ja käytöstäpoistumisvuosi;
9) rakennuksen julkisivumateriaali, kanta-

vien rakenteiden rakennusaine, rakennusrun-
gon rakennustapa ja pääasiallinen rakentaja;

10) rakennuksen pääasialliset varusteet ja
väestösuoja;

11) rakennuksen pääasiallinen lämmitys-
tapa ja lämmitysaine;

12) rakennuksen liittymät alueen vesi-,
viemäri-, kaasu-, sähkö- ja kaapeliverkos-
toon;

13) rakennuksen tilavuus, kerrosluku ja
kerrosala;

14) rakennuksen kokonaisala ja kellariala;
15) rakennuksen huoneistoala ja huoneis-

toalan jakaantuminen eri käyttötarkoituksiin;
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16) rakennuksen rahoitusta koskevat tie-
dot;

17) tieto rakennuksesta talletettujen tieto-
jen ilmoittajasta.

25 §

Rakennushanketta kuvaavat tiedot

Rakennushanketta kuvaavina tietoina talle-
tetaan väestötietojärjestelmään:

1) rakennuspaikan kaavallinen valmiusaste
ja hallintaperuste;

2) poikkeusluvalla rakentamisen syy;
3) rakennusluvassa tarkoitettu rakennustoi-

menpide ja muutostyön laji;
4) rakennusluvan myöntämispäivä, raken-

nustöiden aloittamispäivä ja rakennushank-
keen valmistumispäivä;

5) rakennusluvan raukeamispäivä;
6) rakennuksessa olevien asuntojen luku-

määrä.

26 §

Huoneiston tunniste

Asuinhuoneistolla ja toimitilahuoneistolla,
joka sijaitsee useamman kuin yhden huoneis-
ton käsittävässä rakennuksessa, on huoneis-
ton tunniste. Huoneiston tunnisteen muodos-
tavat kirjainosa ja numero-osa tai toinen
näistä. Lisäksi huoneiston tunnisteessa voi
olla huoneiston jakamista osoittava kirjain.

27 §

Asuinhuoneistoa koskevat tiedot

Asuinhuoneistoa ja sen ominaisuuksia,
hallintaperustetta, käytössäoloa sekä tietojen
ilmoittajaa koskevina tietoina talletetaan vä-
estötietojärjestelmään:

1) huoneiston tunniste;
2) huoneistotyyppi;
3) huoneiston pinta-ala ja huoneiden luku-

määrä;
4) keittiötyyppi;
5) tieto huoneiston pääasiallisista varus-

teista;
6) hallintaperuste;
7) osoitenumero;
8) käytössäolotilanne;

9) tieto huoneistosta talletettujen tietojen
ilmoittajasta.

28 §

Toimitilahuoneistoa koskevat tiedot

Toimitilahuoneistoa ja sen ominaisuuksia,
omistamista ja hallintaa, käytössäoloa sekä
tietojen ilmoittajaa koskevina tietoina tallete-
taan väestötietojärjestelmään:

1) huoneiston tunniste;
2) käyttötarkoitus;
3) huoneistotyyppi;
4) toimitilan henkilöstön lukumäärä;
5) pinta-ala ja sijaintikerrokset;
6) hallintaperuste;
7) omistajan tai haltijan henkilötunnus tai

yritys- ja yhteisötunnus tai mahdollinen muu
haltijan yksilöivä tieto taikka omistajan tai
haltijan täydellinen nimi ja syntymäaika sekä
osoite tai muu yhteystieto;

8) toimitilan haltijan toimialaluokka sekä
toiminnan aloitus- ja päättymispäivä;

9) osoitenumero;
10) käytössäolotilanne;
11) tieto huoneistosta talletettujen tietojen

ilmoittajasta.

3 luku

Ulkomaan kansalaista koskevien tietojen
ylläpito

29 §

Ulkomaan kansalaista koskevien tietojen
tarkistaminen

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekiste-
rikeskuksen varmennepalveluista annetun
lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetusta ulko-
maan kansalaisen tietojen tarkistamisesta ul-
komaalaisrekisteristä voidaan poiketa, jos ul-
komaan kansalainen on esittänyt maistraa-
tille:

1) kansalaisuusvaltionsa viranomaisen an-
taman voimassa olevan matkustusasiakirjan,
josta hänet voidaan luotettavasti tunnistaa;

2) Suomen viranomaisen myöntämän voi-
massa olevan oleskeluluvan tai viisumin, jos
ulkomaan kansalaisella on se oltava ulkomaa-
laislain (301/2004) mukaan; sekä
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3) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekis-
terikeskuksen varmennepalveluista annetun
lain 19 §:n 1 momentin mukaisesti luotetta-
viksi varmistetut asiakirjat tiedoista, jotka
hän on ilmoittanut maistraatille ja jotka kos-
kevat hänen siviilisäätyään, avioliittoaan tai
rekisteröityä parisuhdettaan sekä puolisoaan
ja lapsiaan.

Tietojen tarkistamisesta ulkomaalaisrekis-
teristä voidaan poiketa myös, jos kyseessä on
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisteri-
keskuksen varmennepalveluista annetun lain
9 §:n 3 momentissa tarkoitettu ulkomaan
kansalaista koskevien tietojen tallettaminen.

Muissa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa maistraatin on tarkistettava
ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa
(1270/1997) tarkoitetusta ulkomaalaisrekiste-
ristä ainakin seuraavat ulkomaan kansalaisen
maistraatille ilmoittamat tiedot:

1) nimet;
2) syntymäaika;
3) sukupuoli;
4) syntymävaltio ja syntymäpaikka;
5) kansalaisuus;
6) siviilisääty, avioliitto tai rekisteröity pa-

risuhde;
7) puoliso ja lapset sekä alaikäisen van-

hemmat.

30 §

Viranomaisen tehtävät ulkomaan kansalaisen
rekisteröintipyyntöjä vastaanotettaessa

Ulkomaan kansalaisen ilmoituksen vas-
taanottavan viranomaisen on tarkastettava il-
moituksen tehneen ulkomaan kansalaisen
henkilöllisyys voimassa olevasta passista tai
muusta luotettavasta henkilötodistuksesta ja
oleskelun laillisuus voimassa olevasta oleske-
lun laillisuuden osoittavasta asiakirjasta, jos
ulkomaan kansalaisella on ulkomaalaislain
mukaan sellainen oltava. Viranomaisen on
lisäksi tarkistettava, että ulkomaan kansa-
laista koskevia tietoja ei ole aikaisemmin tal-
letettu väestötietojärjestelmään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran-
omaisen on liitettävä ulkomaan kansalaisen
asuinkunnan maistraatille lähetettävään ulko-
maan kansalaisen ilmoitukseen varmenta-

mansa jäljennös ulkomaan kansalaisen esittä-
mästä matkustusasiakirjasta ja oleskelun lail-
lisuuden osoittavasta asiakirjasta.

31 §

Ulkomaan kansalaista koskevien tietojen
ylläpidon lopettaminen

Ulkomaan kansalaisen tietojen ylläpito
väestötietojärjestelmässä voidaan lopettaa,
kun tietojen ylläpidon peruste on lakannut
maastamuuton tai muun syyn vuoksi.

4 luku

Eräiden tietojen ilmoittaminen väestötieto-
järjestelmään

32 §

Syntymän ilmoittaminen

Terveydenhuollon toimintayksikön, jossa
synnytys on tapahtunut, on ilmoitettava elä-
vänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestel-
mään.

Lääkärin, kätilön, terveydenhoitajan, sai-
raanhoitajan tai muun terveydenhuollon am-
mattihenkilön, joka on avustanut äitiä muu-
alla kuin terveydenhuollon toimintayksikössä
tapahtuneessa synnytyksessä, on ilmoitettava
elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojär-
jestelmään.

Jos lapsi on syntynyt muissa kuin 1 tai 2
momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa, äidin
tai sen, jonka hoidossa lapsi on, on ilmoitet-
tava tieto syntymästä terveydenhuollon toi-
mintayksikölle taikka lääkärille, kätilölle, ter-
veydenhoitajalle tai sairaanhoitajalle, jonka
on ilmoitettava syntymästä edelleen väestö-
tietojärjestelmään.

Syntymästä on ilmoitettava väestötietojär-
jestelmään viimeistään synnytystä seuraavana
päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä
siitä, kun tieto lapsen syntymästä on ilmoi-
tettu toimintayksikölle tai terveydenhuollon
ammattihenkilölle. Jos syntymästä ei ilmoi-
teta väestötietojärjestelmään teknisen käyt-
töyhteyden avulla, terveydenhuollon toimin-
tayksikön tai edellä mainitun terveydenhuol-
lon ammattihenkilön on tehtävä 1–3 momen-
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tissa tarkoitettu ilmoitus lapsen syntymästä
kirjallisesti sille maistraatille, jonka toimi-
alueella äidillä on kotikunta. Jos äidillä ei ole
kotikuntaa Suomessa tai siitä ei ole tietoa,
ilmoitus on tehtävä lapsen syntymäpaikan
maistraatille.

33 §

Laitoksessa olevan tietojen ilmoittaminen

Rikosseuraamusviraston sekä terveyden-
huollon ja sosiaalihuollon toimintayksikön on
ilmoitettava henkilön kotikunnan ja siellä
olevan asuinpaikan tarkistamista varten tam-
mikuun aikana maistraatille rangaistuslaitok-
sessa tai toimintayksikössä ilmoitushetkellä
yli kolme kuukautta olleet henkilöt. Ilmoitus
on toimitettava sille maistraatille, jonka toi-
mialueella henkilöllä on kotikunta. Jos henki-
löllä ei ole kotikuntaa Suomessa, ilmoitus on
toimitettava sille maistraatille, jonka toimi-
alueella rangaistuslaitos tai toimintayksikkö
sijaitsee.

34 §

Suomen ulkomaan edustustojen välittämät
ilmoitukset

Suomen kansalaisen toimitettua Suomen
ulkomaan edustustolle Suomen kansalaisen
ulkomailla tapahtunutta syntymää, avioliit-
toon vihkimistä tai kuolemaa koskevan ulko-
maisen asiakirjan toimitettavaksi Suomeen
maistraatille edustuston on varmistuttava, että
sille toimitettu ulkomainen asiakirja on alku-
peräinen tai luotettavasti oikeaksi todistettu.
Asiakirjan on lisäksi oltava laillistettu tai sii-
hen on oltava liitettynä asianomaisen valtion
toimivaltaisen viranomaisen todistus sen al-
kuperästä, jollei Suomea sitovan kansainväli-
sen sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä
muuta johdu.

35 §

Rakennustunnusta koskevat ilmoitukset

Maanmittaustoimiston tai kunnan tulee il-
moittaa väestötietojärjestelmään uudet raken-
nustunnukset ja rakennustunnusten muutok-
set.

Maistraatin on toimitettava rakennustun-
nuksen antamiseksi tarvittavat tiedot, ellei
niitä ole saatavissa suoraan väestötietojärjes-
telmästä.

36 §

Rakennuslupia koskevat ilmoitukset

Kunnan on ilmoitettava vähintään kerran
kuukaudessa väestötietojärjestelmään myön-
netyistä rakennusluvista 23-27 §:ssä tarkoite-
tut, kunnan ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvat
tiedot, jotka ovat kunnan tiedossa ilmoitusta
annettaessa.

5 luku

Erinäiset säännökset

37 §

Henkilötietojen otantaperusteet

Luovutettaessa tietoja väestötietojärjestel-
mästä ja Väestörekisterikeskuksen varmenne-
palveluista annetun lain 32 §:n 2 momentissa
mainittuihin tarkoituksiin voidaan henkilötie-
tojen otantaperusteena käyttää edellä maini-
tussa lainkohdassa tarkoitettujen tietojen li-
säksi tämän asetuksen 21 ja 24–27 §:ssä mai-
nittuja kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotie-
toja sekä aluejakotietoja.

38 §

Asiakirjapalvelu

Väestötietojärjestelmästä ja väestötietojär-
jestelmään kuuluvasta tietoaineistosta annet-
taviin todistuksiin ja otteisiin merkitään nii-
den käyttötarkoitus ja tarvittavat tiedot väes-
tötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikes-
kuksen varmennepalveluista annetun lain 4
luvussa säädetyin rajoituksin.

Todistukseen merkitään henkilön aikai-
semmat suku- ja etunimet vain hakijan pyyn-
nöstä. Jos nimi on muutettu henkilön täytet-
tyä 15 vuotta, aikaisempi nimi on kuitenkin
aina merkittävä todistukseen, joka annetaan:

1) esitettäviksi tuomioistuimelle oikeuden-
käyntiä tai hakemusasian käsittelyä varten;
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2) sosiaali-, ulosotto-, syyttäjä-, poliisi- tai
sotilasviranomaisia varten;

3) yksityiselle henkilölle rikosrekisterin ot-
teen hankkimista varten.

Aikaisemmat nimet on aina merkittävä to-
distukseen, joka annetaan liitettäväksi hake-
mukseen nimen muuttamisesta.

Väestötietojärjestelmästä annettava asia-
kirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti.
Tästä on oltava maininta asiakirjassa. Todis-
tuksessa ei saa olla korjauksia tai lyhenteitä,
jotka voivat aiheuttaa epäselvyyttä.

39 §

Todistus lapsen syntymästä

Jos lapsen tietoja ei ole merkitty väestötie-
tojärjestelmään, maistraatti, jolle 32 §:n 4
momentissa tarkoitettu ilmoitus lapsen synty-
mästä on toimitettu, voi pyynnöstä antaa lap-
sen äidille tai sille, jonka hoidossa lapsi on,
ilmoituksen perusteella todistuksen lapsen
syntymästä.

40 §

Eräät väestötietojärjestelmän tietoihin liitty-
vät kirjaamistiedot

Sen lisäksi mitä 1 ja 2 luvussa säädetään
väestötietojärjestelmään talletettavista tie-
doista, voidaan väestötietojärjestelmään tal-
lettaa myös tieto järjestelmään talletettuihin
tietoihin ja niitä koskeviin lisäyksiin, muu-
toksiin ja korjauksiin liittyvistä päivämääristä
ja tapahtumalajista.

41 §

Varmenteen hakijan tunnistaminen

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekiste-
rikeskuksen varmennepalveluista annetun
lain 67 §:n 2 momentissa tarkoitetussa var-
menteen hakijan tunnistamisessa käytettä-
vistä henkilöllisyyden osoittavista asiakir-
joista säädetään vahvasta sähköisestä tunnis-
tamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista an-
netussa laissa (617/2009).

42 §

Tietojenkäsittelypalvelua koskevan toimeksi-
antosopimuksen sisältö

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekiste-
rikeskuksen varmennepalveluista annetun
lain 70 §:ssä tarkoitetusta tietojenkäsittely-
palvelusta on sovittava kirjallisesti. Sopimuk-
sessa on sovittava ainakin palvelun saajan
vastuista ja tehtävistä, sopimukseen kuulu-
vista henkilötietojen käsittelyn vaiheista ja
menettelytavoista, henkilötietojen suojaami-
sesta ja tietoturvasta, palveluun kuuluvista
tiedoista ja niiden ylläpidosta, säilyttämisestä
ja hävittämisestä, palvelun hinnoittelusta sekä
sopimuksen voimassaolosta.

43 §

Toimivallan järjestely virheellisen tiedon
korjaamisessa

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekiste-
rikeskuksen varmennepalveluista annetun
lain 21 §:n 1 momentista poiketen se maist-
raatti, jonka toimialueen tiedoista on kysy-
mys, vastaa toimialueellaan sijaitsevaa kiin-
teistöä, rakennusta ja huoneistoa koskevan,
teknisen käyttöyhteyden avulla ilmoitetun
tiedon virheselvittelystä sekä virheellisen tie-
don korjaamisesta.

44 §

Toimivallan järjestely eräissä ulkomaan
kansalaisen tietojen tallettamista koskevissa

tapauksissa

Helsingin maistraatti, Kainuun maistraatti,
Keski-Suomen maistraatti ja Pohjois-Pohjan-
maan maistraatti huolehtivat väestötietojär-
jestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen var-
mennepalveluista annetun lain 9 §:n 1 mo-
mentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ulko-
maan kansalaisten tietojen tallettamisesta
väestötietojärjestelmään niissä tapauksissa,
joissa tiedot talletetaan viranomaisen aloit-
teesta ilman ulkomaan kansalaisen myötävai-
kutusta. Tiedot tallettanut maistraatti vastaa
tallettamistaan tiedoista.
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45 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

Ministeri Mauri Pekkarinen

Lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen

664 N:o 128



Valtioneuvoston asetus

N:o 129

turvavarastointiohjelmasta vuonna 2010

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
säädetään 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun turvavarastolain (970/1982) 3 §:n 1 momentin
nojalla:

1 §
Vuonna 2010 voidaan turvavarastointiso-

pimuksia tehdä valtion talousarvion rajoissa
lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun
valtioneuvoston asetuksen (1114/2008)
1 §:ssä luetelluista lääkeaineista, apu- ja lisä-
aineista ja pakkausmateriaaleista sekä seuraa-
vien, suluissa mainittuihin tullitariffin nimik-
keisiin kuuluvien tavaroiden turvavarastoin-
nista:

—Vihannesten ja juuresten kylvösiemenet
(07.13 ja 12.09)

—Paahtamaton kahvi (09.01)
—Ruokosokeri (11.10)
—Soijapavut (12.01)
—Rypsin siemenet (12.05)
—Juurikassokeri (12.10)
—Raaka rypsiöljy (15.14)
—Rehuhiiva (21.02)
—Etanoli (22.07)
—Natriumkloridi (25.01)
—Rikki (25.03)
—Kaoliini (25.07)
—Liitu (25.09)
—Tulenkestävät materiaalit (25.18, 69.02

ja 69.03)
—Kipsikivi (25.20)
—Boraatit (25.28 ja 28.40)
—Rautamalmipelletit (26.01)
—Nikkelimalmi ja -rikaste (26.04)
—Molybdeenimalmi (26.13)
—Kivihiili lukuun ottamatta antrasiittia

sekä kivihiilibrikettejä ja niiden kaltaisia
kiinteitä polttoaineita (27.01)

—Kivihiilestä tai ruskokivestä valmistettu
koksi tai puolikoksi (27.04)

—Raakaöljyt (27.09)
—Öljyt kumituotteiden valmistukseen

(27.10)
—Voiteluöljyt ja -rasvat (27.10)
—Esitislattu raakaöljy (27.10)

—Moottoribensiini (27.10)
—Lentopetroli (27.10)
—Dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt (27.10)
—Raskaat polttoöljyt (27.10)
—Öljyt painovärien valmistukseen (27.10)
—Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hii-

livedyt (27.11)
—Vedenkäsittelykemikaalit (28. ryhmä)
—Noki (carbon black) (28.03)
—Piimetalli ja puolijohdelaatuinen pii

(28.04)
—Rikkidioksidi (28.11)
—Hiilidisulfidi (28.13)
—Ammoniakki (28.14)
—Natronlipeä (28.15)
—Bariumhydroksidi (28.16)
—Alumiinihydroksidi (28.18)
—Mangaanidioksidi(28.20)
—Koboltti (28.22)
—Bariumsulfaatti (28.33)
—Kromisulfaatti (28.33 ja 32.02)
—Mangaanisulfaatti (28.33)
—Polyfosfaatit (28.35)
—Natriumkarbonaatti (28.36)
—Vetyperoksidi (28.47)
—Kalsiumkarbidi (28.49)
—Tolueeni (29.02)
—Metanoli ja glykoli (29.05)
—Voiteluaineiden lisäaineet (29.19, 29.21,

29.32, 29.33, 29.34, 34.02, 38.11, 39.07 ja
40.02)

—Polyamiinit (29.21)
—Kumiteollisuuden vulkanisoinnin kiih-

dyttäjät ja säilyttäjät (29.21, 29.25, 29.30,
29.32, 29.33, 29.34, 38.12)

—Lysiini (29.22)
—Isosyanaatit (29.29)
—Metioniini (29.30)
—A-, D- ja E-vitamiinit (29.36)
—Kaliumsulfaatti (31.04)
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—Väriaineet ja painovärien pigmentit
(32.03, 32.04 ja 32.05)

—Painoväri (32.15)
—Sulfonihappo (34.02)
—Valoherkät levyt, offsetlevyt, graafiset

filmit ja valokuvausfilmit rullissa (37.01 ja
37.02)

—Valonherkkä paperi (37.03)
—Filmien kehitteet (37.07)
—Elektrodimassa (38.01)
—Aktiivihiili (38.02)
—Piimaa (38.02)
—Hyönteisten, tuhosienten ja rikkaruoho-

jen hävittämisaineet ja niiden raaka-aineet
(38.08)

—Öljynjalostus- ja kemianteollisuudessa
käytettävät katalysaattorit (38.15)

—Tulenkestävät laastit (38.16)
—Kemikaalit (38.23)
—HD-polyeteeni (39.01)
—Polypropeeni (39.02)
—ABS- ja SAN-muovit (39.03)
—PVC-massat (39.04)
—Polyeetterit (39.07)
—Painovärien hartsit (38.06, 39.05 ja

39.07)
—Polyamidit (39.08)
—Polyuretaanit (39.09)
—Silikonikumi (39.10)
—Valimohartsit (39.13)
—Ioninvaihtomassat (39.14)
—Muoviset täytelangat (39.16) ja muut

muovinauhat (39.20)
—Muoviset teokset (39.26)
—Luonnonkumi (40.01)
—Synteettinen kumi (40.02 ja 40.05)
—Kumikankaat (40.08 ja 40.16)
—Kertakäyttöinen, paperista valmistettu

(48.23)
—Irtovilla ja villalangat (51.01 ja

51.06—51.09)
—Puuvillakuitu (52.01)
—Puuvillalangat (52.04—52.06)
—Kudotut puuvillakankaat (52.08—52.11)
—Synteettiset filamenttilangat (54.01 ja

54.02)
—Kudotut synteettiset filamentti- ja katko-

kuitukankaat (54.07 ja 55.12—55.15)
—Cordkankaat (54.08 ja 59.02)
—Katkotut tekokuidut ja tekokuitulangat

(55.03, 55.06 ja 55.08—55.10)
—Polyamidipaperi ja polyamidikalvo

(56.03)

—Kuitukankaiset langat (56.04)
—Kumilla käsitellyt nimikkeeseen 54.01

tai 54.02 kuuluvaa tekokuitua olevat tekstiili-
kudelmat (59.06)

—Suodatinkankaat ja diafragmakankaat
(59.11)

—Kertakäyttöiset, kuitukankaasta valmis-
tetut (63.07)

—Täyskovametallisten työkalujen teroitus-
laikat (68.04)

—Kiillepaperinauhat (68.14)
—Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu

(70.01)
—Kvartsiputket (70.02)
—Lasikuitulujitteet (70.14)
—Laminaatit (70.19)
—Lasikuitulujitelangat (70.20)
—Ferroseokset (72.02)
—Rauta- ja teräsromu (72.04)
—Dynamo- ja muuntajalevyt, jänneteräs,

silattu teräslanka, erikoisteräkset, ontto vuori-
porateräs, prosessiputket ja putkiston osat
(72. ja 73. ryhmä)

—Tinalla silattu tai pleteroitu pelti (72.10
ja 72.12)

—Prosessisäiliöt (73.09)
—Puhdistettu, muokkaamaton katodiku-

pari ja valanteet (74.03)
—Messinkiaihiot (74.03)
—Messinkipyörötangot (74.07)
—Nikkeli (75.01, 75.02 ja 75.03)
—Alumiini (76.01, 76.02, 76.05, 76.07 ja

76.08)
—Lyijy (78.01 ja 78.02)
—Tina (80.01, 80.02 ja 80.03)
—Vaihdettavat työkalut työstökoneita var-

ten (82.07, 82.08 ja 82.09)
—Juotostarvikkeet (83.11)
—Ydinpolttoaine, kattilat, pumput, puhal-

timet, vedenkäsittelyjärjestelmät, vesi-,
höyry- ja kaasuturbiinit laitteineen ja osineen
(84. ryhmä)

—Dieselmoottorit ja niiden osat (84.08 ja
84.09)

—Prosessipumput (84.13)
—Laitetuulettimet (84.14)
—Lämmönvaihtimet, kemianteollisuuden

reaktori sekoittimella, tislauskolonni kuu-
mentimella (84.19)

—Filtteri (kaasun, bakteerien ja virusten
suodattamiseen) (84.21)

—Levyjauhin, säiliösekoitin, keskipakolin-
gon varaosasarja (84.39)
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—Leikkurin varaosasarja (84.41)
—Koneiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet

(84.66)
—Elektroniikka-, sähkö- ja atk-laitteiden

osat ja tarvikkeet (84.71 ja 84.73)
—Vierintälaakerit (84.82)
—Yleiskäyttöiset osat (84.85)
—Säätösauvat, säätösauvojen toimintalait-

teet ja asennonosoituslaitteet osineen (84.,
85. ja 90. ryhmä)

—Sähköteknilliset laitteet (85. ja 90.
ryhmä)

—Sähkömoottori deflakerilla (85.01)
—Sähkömagneetit, kestomagneetit ja nii-

hin tarkoitetuista erikoisaineista tehdyt teel-
mät sekä muut laitteet ja osat (85.05)

—Paristot (85.06)
—Akut (85.07)
—Dieselmoottorien sähkölaitteet (85.11)
—Sähkölaitteet ja niiden osat (85.14 ja

85.15)
—Langallisiin puheluihin ja sähkötykseen

tarkoitettujen sähkölaitteiden ja kantoaalto-
laitteiden osat (85.17)

—Mikrofonit, kaiuttimet ja pienjaksovah-
vistimet (85.18)

—Äänen ja kuvan talteenotto- tai toisto-
laitteiden osat ja tarvikkeet (85.22)

—Atk- ja muut tietotallenteet (85.24)
—Radiolennätinlähettimien ja radiopuhe-

linlähettimien ja -vastaanottimien, yleisradio-
ja televisiolähettimien ja -vastaanottimien, te-
levisiokameroiden, meri- ja ilmaliikenteen ra-
dioturvallisuuslaitteiden, tutkalaitteiden sekä
radiokauko-ohjauslaitteiden osat (85.29)

—Sähkölaitteiden osat rautatie-, maantie-,
sisävesi-, satama- tai lentoliikenteen valvon-
taa varten (85.30)

—Kuuloon ja näköön perustuvien sähkö-
merkinantolaitteiden osat (85.31)

—Sähkökondensaattorit (85.32)
—Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytke-

mistä, katkaisemista, suojaamista tai liittä-

mistä varten, vastukset, painetut piirit, kyt-
kintaulut ja ohjauspöydät (85.33, 85.34,
85.35, 85.36, 85.37 ja 85.38)

—Tekstin- ja kuvankäsittelyn varaosat ja
komponentit (85.38, 85.40, 85.41 ja 85.42)

—Sähköhehkulamppujen ja sähköpurkaus-
lamppujen osat (85.39)

—Elektroniputket, katodisädeputket, tele-
visiokameraputket ja elohopeatasasuuntaus-
putket, valokennot, pietsosähköiset kiteet,
diodit, transistorit sekä niiden kaltaiset puoli-
johdekomponentit, valoa lähettävät diodit ja
elektroniset mikropiirit (85.40, 85.41 ja
85.42)

—Eristetty sähkölanka (85.44)
—Hiiliteokset sähkötarkoituksiin (85.45)
—Eristimet (85.46)
—Sähkökoneiden, -laitteiden ja -tarvikkei-

den eristysosat (85.47)
—Ajoneuvojen voimansiirtolaitteet ja laa-

kerit (87.08)
—Lentokoneiden osat (88.03)
—Optiset kuidut, optiset kuitukimput ja

optiset kuitukaapelit sekä niiden liittimet
(90.01)

—Valokopio- ja lämpökopiolaitteiden osat
ja tarvikkeet (90.09)

—Lääketieteessä ja kirurgiassa käytettävät
kojeet ja laitteet (90.18)

—Kertakäyttöiset, vaihdettavilla suodatti-
milla (90.20)

—Tiheyden, paineen, kosteuden, lämpöti-
lan, nopeuden, virtauksen, pinnankorkeuden
tai muun fysikaalisen suureen mittaukseen tai
säätöön tarkoitettujen kojeiden osat ja tarvik-
keet (90.25, 90.26 ja 90.32)

—Ajoneuvojen anturit, termostaatit ja mit-
tarit (90.28, 90.29 ja 90.32)

—Värinauhat (96.12).

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-

liskuuta 2010.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

Työministeri Anni Sinnemäki

Hallitusneuvos Kari Mäkinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 130

mittayksikköasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun mittayksikköasetuksen (371/1992) 1 §:n

5 kohta ja 5 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 13 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä
ovat 5 §:n 1 momentti ja 13 §:n 2 momentti asetuksessa 186/2001 seuraavasti:

1 luku

Perusyksiköt

1 §

Perusyksiköiden määritelmät

Mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestel-
mästä annetun lain 3 §:n 1 momentissa mai-
nitut kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän
(SI) perusyksiköt määritellään seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —

5) lämpötilan yksikkö kelvin, termodynaa-
misen lämpötilan yksikkö, on 1/273,16 veden

kolmoispisteen termodynaamisesta lämpö-
tilasta;
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Johdannaisyksiköt, joilla on erityisnimi

Johdannaisyksiköille saadaan käyttää eri-
tyisnimiä ja -tunnuksia seuraavasti:

Suure Yksikkö Tunnus Selitys
tasokulma radiaani rad 1 rad = 1 m/m
avaruuskulma steradiaani sr 1 sr = 1 m2/m2

taajuus hertsi Hz 1 Hz = 1 s-1

voima newton N 1 N = 1 kg · m/s2

paine, jännitys pascal Pa 1 Pa = 1 N/m2

energia, työ joule J 1 J = 1 N · m
teho watti W 1 W = 1 J/s
sähkövaraus coulombi C 1 C = 1 A · s
jännite voltti V 1 V = 1 W/A
kapasitanssi faradi F 1 F = 1 C/V
resistanssi ohmi Ω 1 Ω = 1 V/A
konduktanssi siemens S 1 S = 1 A/V
magneettivuo weber Wb 1 Wb = 1 V · s
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magneettivuon tiheys tesla T 1 T = 1 Wb/m2

induktanssi henry H 1 H = 1 Wb/A
celsiuslämpötila celsiusaste °C 1 °C = 1 K
valovirta luumen lm 1 lm = 1 cd · sr
valaistusvoimakkuus luksi lx 1 lx = 1 lm/m2

aktiivisuus becquerel Bq 1 Bq = 1 s-1

absorboitunut annos gray Gy 1 Gy = 1 J/kg
ekvivalenttiannos sievert Sv 1 Sv = 1 J/kg
katalyyttinen aktiivisuus katal kat 1 kat = 1 mol/s
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

10 §

Erikoisaloilla sallitut yksiköt

Alla mainituilla erikoisaloilla saadaan
käyttää myös seuraavia yksiköitä:

Suure ja erikoisala,
jolla sen käyttö on sallittu Yksikkö Tunnus Selitys
pituus ilmailussa ja
merenkulussa

meripeninkulma
(merimaili) mpk 1 mpk = 1852 m

nopeus ilmailussa ja
merenkulussa solmu solmu 1 solmu = 1852 m/h

pituus ilmailussa (korkeus) jalka ft 1 ft = 0,3048 m

jalokivien massa metrinen karaatti karaatti 1 karaatti = 0,2 g

langan pituusmassa
tekstiiliteollisuudessa tex tex 1 tex = 10-6 kg/m

pinta-ala maa- ja
metsäteollisuudessa

aari
hehtaari

a
ha

1 a = 100 m2

1 ha = 10 000 m2

paine verenpaineen ja
muiden kehon nesteiden
mittauksessa elohopeamillimetri mm Hg 1 mm Hg = (101325/760) Pa

optinen taittokyky diopteri 1 diopteri = 1 m-1

tehollinen poikkipinta-ala
ydintekniikassa barni b 1 b = 10-28 m2

jalometallin massa troy unssi oz tr 1 oz tr = 31,10 g
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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13 §

Poikkeukset

— — — — — — — — — — — — —
Tässä asetuksessa tarkoitetun yksikön rin-

nalla sallitaan määrän osoittaminen muissa
mittayksiköissä. Muut mittayksiköt ilmais-
taan enintään samansuuruisin numeroin.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2010.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja Veli Viitala
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 131

Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuk-
sen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 25—32

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja
10 § nojalla:

1 §
Suomessa rekisteröityjen tunnuspituudel-

taan yli 20 metrin pituisten kalastusalusten
turskankalastus kielletään ICES:n osa-alueilla
25—32 Suomen turskakiintiön käyttämisestä
itäisellä säätelyalueella vuonna 2010 annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(1140/2009) 1 §:n 1 kohdassa tarkoitetuille

aluksille osoitetun suurimman sallitun saaliin
täyttymisen vuoksi.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä hel-

mikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2010.

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies Ali Lindahl
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Verohallinnon päätös

N:o 132                   SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

tiedoista, jotka vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja
lahjaverotusta varten

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2010

Verohallitus on 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40)
28 a §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa laissa (507/98), nojalla
määrännyt:

1 §

Ilmoitettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä perintö- ja lahjaverolaissa
säädetään, on vakuutusyhtiön tai muun etuu-
den maksajan ilmoitettava perintö- ja lahjave-
rotusta varten seuraavat tiedot:

1) vakuutuksen antaja;
2) vakuutuksen numero tai muu tunnus;
3) vakuutuksenottajan tai vainajan nimi ja

henkilötunnus;
4) edunsaajan nimi ja henkilötunnus;
5) maksetun korvauksen pääoma sekä

maksun eräpäivä tai kuolemantapauksen joh-
dosta maksetun korvauksen määrä ja maksu-
päivä;

6) vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkeva-
kuutukseen liittyvän kuolemanvaravakuutuk-
sen perusteella maksettu korvaus eriteltynä
eläkevakuutuksen säästösumman määrään ja
säästösumman ylittävään määrään;

7) jos vakuutuskorvaus on kokonaan tai
osittain maksettu panttioikeuden haltijalle, il-
moitetaan maksunsaajan nimi sekä henkilö-,
yritys- ja yhteisötunnus sekä maksettu määrä.

2 §

Miten ja milloin tiedot ilmoitetaan

Tiedonantovelvollisen on annettava 1 §:ssä
tarkoitetut tiedot konekielisinä tai verohallin-
non hyväksymällä muulla tavalla kuukausit-
tain etuuden maksukuukautta seuraavan kuu-
kauden loppuun mennessä.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2010.

Tammi, helmi ja maaliskuussa 2010 mak-
settujen 1 §:n 6) kohdassa tarkoitettujen kor-
vausten osalta tässä päätöksessä tarkoitetut
tiedot on ilmoitettava huhtikuun 30 päivään
2010 mennessä.

Tällä päätöksellä kumotaan 12. tammi-
kuuta 1996 annettu Verohallituksen päätös
40/1996.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2010

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja Jarmo Salminen
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