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N:o 1266

Tasavallan presidentin asetus
Ahvenanmaan maakunnan merenkulkuopetuksen arvioinnista
Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä,
säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n
nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1556/1994, ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen
suostumuksella:
1 §
Merenkulkulaitos huolehtii Ahvenanmaan
maakunnan merenkulkuopetuksen arvioinnista siltä osin kuin vuoden 1978 kansainvälisessä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevassa yleissopimuksessa (SopS 22/1984) sitä edellytetään.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001 ja on voimassa vuoden
2005 loppuun.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen

181—2000
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N:o 1267

Valtioneuvoston asetus
yksityisistä teistä
Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä säädetään yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/1962) 109
§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1606/1995:
1 luku
Tietoimitus ja tielautakunnan toimitus
1 §
Tietoimitus, joka koskee uuden tien rakentamista, on käsiteltävä kiireellisenä.
2 §
Jos tien tekemiseksi laaditaan kustannusarvio, on tarvittaessa sitä varten laadittava
myös suunnitelma. Muulloinkin voidaan laatia suunnitelma tien tekemiseksi, jos toimitusmiehet pitävät sitä tarpeellisena.
3 §
Jos tieosakas omistaa useita sellaisia kiinteistöjä, jotka ovat saaneet tieoikeuden ja
jotka kuuluvat samaan käyttöyksikköön, voidaan näille kiinteistöille vahvistaa yhteiset
tieyksiköt. Sama koskee tieosakkaalle määrättävää käyttömaksua.
4 §
Kun uusi yksityinen tie, jota varten on
perustettu tiekunta, on merkitty yksityistierekisteriin, maanmittaustoimiston on viipymättä
toimitettava tielautakunnalle ote rekisteristä,
josta ilmenevät yksityisistä teistä annetun lain
(358/1962), jäljempänä yksityistielaki, 51 a
§:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot sekä
jäljennös toimituskartasta. Ote ja kartta on
muuttuneiden tietojen osalta toimitettava
myös silloin, kun tietoimituksessa tehdään
sellaisia ennestään olevaa tietä tai oikeutta
koskevia muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia yksityistierekisteriin merkittäviin tietoihin.

Tietoimituksen merkitsemisestä kiinteistörekisteriin on kiinteistörekisterin pitäjän kirjallisesti ilmoitettava tiekunnalle tai, jollei
tiekuntaa ole perustettu, toimituksessa nimetylle hakijalle.
5 §
Tielautakunnan toimituksen toimitusasiakirjoja ovat:
1) tieosakkaan tai muun asianosaisen vaatimus asian ottamisesta tielautakunnassa ratkaistavaksi;
2) pöytäkirja; ja
3) muut asiakirjat, jotka osoittavat, miten
toimituksessa käsitelty asia on ratkaistu, tai
jotka ovat olleet toimituksessa tehtyjen ratkaisujen perusteena.
Toimituksen pöytäkirjaan tai sen liitteisiin
on muun ohella merkittävä:
1) toimituksen aika ja paikka;
2) miten toimituksesta on tiedotettu;
3) saapuvilla olevat lautakunnan jäsenet;
4) saapuville tulleet asianosaiset ja heidän
asiamiehensä;
5) kiinteistöt, joita asia koskee;
6) asianosaisten vaatimukset ja muiden
lausumien sisältö;
7) sopimukset;
8) lautakunnalle esitetyt ja lautakunnan
toimesta esitetyt selvitykset;
9) lautakunnan ratkaisut ja niiden perustelut; sekä
10) muut toimituksen kannalta merkitykselliset asiat, jos ne eivät sisälly muuhun
toimituksen asiakirjaan.
Pöytäkirjan, sen liitteet sekä muut toimituksessa laaditut asiakirjat allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjaa pitänyt henkilö.
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6 §
Toimituksessa tehdyt ratkaisut on esiteltävä
asianosaisille. Kun kaikki toimitukseen kuuluvat asiat on käsitelty, puheenjohtaja lopettaa
toimituksen sekä ilmoittaa saapuvilla oleville
muutoksenhakuoikeudesta ja siitä, miten
muutoksenhaussa on meneteltävä.
Asianosaiselle, joka sitä pyytää, on annettava valitusosoitus heti toimituksen lopettamisen jälkeen.
Pöytäkirjan sekä muiden toimitusta koskevien asiakirjojen on oltava asianosaisten
saatavilla viimeistään 14 päivän kuluttua
toimituksen lopettamispäivästä, jos asianosainen sitä pyytää toimituksessa, tai viimeistään
14 päivän kuluttua pyynnöstä, jos pyyntö
esitetään toimituksen lopettamisen jälkeen.
7 §
Tielautakunnan toimituskustannuksiin luetaan toimituksen johdosta puheenjohtajalle ja
muille jäsenille sekä sihteerille asianomaisessa kunnassa voimassa olevien perusteiden
mukaisesti suoritettavat matkakustannusten
korvaukset, päivärahat sekä kokous- ja katselmuspalkkiot samoin kuin muut tehtävän
suorittamisen kannalta tarpeelliset menot.

2 luku
Valtion osallistuminen tienpidon
kustannuksiin
Tien kunnossapidon avustaminen
8 §
Yksityisellä tiellä on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys, jos:
1) tietä käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen; tai
2) tien varrella on palvelulaitoksia tai muita
merkittävästi liikennettä aiheuttavia toimintoja.
Pysyvän asutuksen pääsytienä pidetään sen
pääasiallista kulkuyhteyttä paikalliseen hallinto- tai palvelukeskukseen. Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan
ympäri vuoden ja joka on väestötietolain
(507/1993) väestötietojärjestelmään talletettu
asuinpaikka.
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9 §
Hakemus valtionavustuksen saamiseksi yksityisen tien kunnossapitoon on jätettävä
tiepiirille viimeistään elokuussa ennen sitä
kalenterivuotta, jonka alusta avustusta haetaan. Hakemukseen on liitettävä pöytäkirjanote tiekunnan perustamistoimituksesta ja
ajan tasalla oleva osakasluettelo sekä kartta
tiestä ja sen vaikutusalueesta. Osakasluettelosta ja kartasta tulee käydä ilmi tien vaikutusalueen pysyvä asutus.
10 §
Tiepiiri ratkaisee valtionavustushakemuksen ennen sen vuoden loppua, jona se on
jätetty. Päätöksessä määrätään tiepiirin mittauksen perusteella avustettava tiepituus ja
tien kunnossapitoluokka tieosittain.
Erityisestä syystä tiepiiri voi käsitellä myös
määräajan jälkeen jätetyn avustushakemuksen.
11 §
Valtionavustuspäätös on voimassa toistaiseksi. Jos niissä olosuhteissa, joiden perusteella avustuspäätös on tehty, on tapahtunut
merkittävä muutos, tiepiiri voi muuttaa päätöstään. Jos 1 momentissa tarkoitettu asia
tulee vireille tiepiirin aloitteesta, tiekunnalle
on varattava ennen asian ratkaisemista tilaisuus tulla kuulluksi.
12 §
Valtionavustusta saavat tiet jaetaan neljään
kunnossapitoluokkaan. Tien kunnossapitoluokka määrätään sen kunnossapitotarpeen
perusteella. Tien osat voivat kuulua eri
kunnossapitoluokkiin.
13 §
Laskennallisia kunnossapitokustannuksia
määritettäessä lähtökohtana käytettävät kunnossapidon kilometrikustannukset ovat vuoden 1995 kustannustasossa 4 700 markkaa.
Tiehallinto tarkistaa nämä kustannukset joka
viides vuosi. Välivuosina käytetään maarakennuskustannusindeksin mukaisesti tarkistettuja kilometrikustannuksia.
Kunnossapitoluokittain kilometrikustannukset määritetään 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten perusteella käyttäen seuraavia kertoimia:
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Kunnossapitoluokka
1
2
3
4

Kerroin
1,50
1,25
1,00
0,75

14 §
Tiekunta toimittaa lauttapaikan, vuosittain
purettavan sillan ja talvitien osalta tiepiirille
selvityksen kunnossapitovuoden kustannuksista viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Erityisestä syystä tiepiiri voi käsitellä myös
määräajan jälkeen jätetyn 1 momentissa mainitun selvityksen.
15 §
Tiepiiri valvoo valtionavustusta saavien
teiden kunnossapitoa vähintään kerran kolmessa vuodessa tiellä pidettävässä tarkastuksessa. Tiepiirin on varattava tiekunnan edustajille tilaisuus osallistua tarkastukseen.
16 §
Tiepiiri maksaa valtionavustuksen tiekunnan ilmoittamalle pankkitilille mahdollisuuksien mukaan viimeistään kunnossapitovuoden
joulukuussa. Lauttapaikkojen, purettavien siltojen ja talviteiden avustukset ja mahdolliset
ennakot maksetaan kuitenkin viimeistään toukokuussa. Avustusprosentti määrätään maksamispäätöksessä. Avustus maksetaan täysinä
markkoina alaspäin lähimpään markkaan
pyöristettynä.
17 §
Tiepiiri laatii vuosittain 10 ja 11 §:n nojalla
tehdyistä päätöksistä yhdistelmän sekä lähettää siitä otteen tiedoksi asianomaiselle kunnalle.
Tien parantamisen avustaminen
18 §
Valtionavustusta tien parantamiseen voidaan harkinnan mukaan antaa yksityistielain
5 §:n 1 momentissa tarkoitetun tien, siihen
kuuluvien alueiden sekä rakenteiden ja laitteiden, erityisesti siltojen, vaurioitumisesta
johtuviin töihin, joiden ei voida katsoa kuuluvan yksityistielain 6 §:n 3 momentin mukaiseen tien kunnossapitoon.

Valtionavustusta tien parantamiseen on
haettava tiepiiriltä hyvissä ajoin ennen töiden
aloittamista. Hakemukseen on liitettävä parantamistöiden suunnitelma ja kustannusarvio.
Avustusprosentti, avustuksen maksuaikataulu sekä mahdolliset työn tekemiseen liittyvät ehdot määrätään tiepiirin avustuspäätöksessä. Avustusta ei makseta, ellei siihen
ole erityistä syytä, sellaisten töiden osalta,
jotka on tehty ilman tiepiirin lupaa ennen
tiepiirin avustuspäätöstä.
Avustamista koskevia muita säännöksiä
19 §
Tiepiirin määräämällä valvojalla on oikeus
tarvittaessa tarkastaa valtionavustusta saavan
tiekunnan kirjanpitoa.
Valtionavustukseen oikeutettujen yksityisten teiden kunnossapitoa voidaan seurata
Tiehallinnon valitsemien tarkkailuteiden
avulla. Tarkkailutieksi valitun tien tiekunta on
velvollinen antamaan Tiehallinnolle seurantaa varten tarvittavia tietoja.
20 §
Tiepiirin on velvoitettava tiekunta palauttamaan saatu valtionavustus tai sen osa, jos:
1) avustuksen saamiseksi on annettu virheellisiä, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja;
2) avustuksen saamisen ehdoksi annettuja
määräyksiä ei ole noudatettu, valvontaa varten ei ole annettu tarvittavia tietoja tai muuta
aineistoa tai jos avustukseen oikeuttavat työt
on jätetty kokonaan tai osaksi tekemättä;
3) avustusta on maksettu liikaa tai perusteettomasti; tai
4) tielle on yksityistielain 96 §:n vastaisesti
asetettu kieltotaulu tai muutoin estetty tiellä
liikkuminen.
Palautettavalle määrälle on suoritettava
eräpäivästä vuotuista korkoa korkolain
(633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun
korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jos palautusta tai korkoa ei
makseta asetetussa määräajassa, erääntyneelle
määrälle on suoritettava erääntymispäivästä
vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3
momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.
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Palautettava määrä korkoineen ja viivästyskorkoineen voidaan periä takaisin vähentämällä se myöhemmin suoritettavista valtionavustuksista.
Tiepiiri voi luopua valtionavustuksen takaisinperimisestä, jos palautettava avustus tai
sen osa on vähäinen tai jos palauttamista
olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä
kohtuuttomana.
21 §
Tiekunta voi tehdä kunnan kanssa sopimuksen tienpidosta. Tällöin kunnasta on
soveltuvin osin voimassa, mitä valtionavustuksen hakemisesta, maksamisesta ja muutoksenhausta tiekunnan osalta säädetään. Sopimuksesta riippumatta tiekunta on edelleen
tienpitäjä.
3 luku
Erinäisiä säännöksiä
22 §
Tielautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalista
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samoin kuin lautakunnan kokoonpanossa tapahtuneista muutoksista kunnan on viipymättä tehtävä ilmoitus asianomaiselle maanmittaustoimistolle. Jos lautakunta on valinnut
itselleen sihteerin, on kunnan ilmoitettava
sihteerin nimi ja osoite maanmittaustoimistolle.
Jos tielautakunnalle kuuluvia tehtäviä hoitaa lain tai annetun määräyksen nojalla muu
kuin tielautakunta, on myös siitä ilmoitettava
maanmittaustoimistolle.
23 §
Asianomaisen kunnan on ilmoitettava kiinteistörekisterin pitäjälle niistä päätöksistä,
joilla yksityinen tie tai tienosa lakkaa yksityistielain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa
tapauksessa.
24 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001.
Tällä asetuksella kumotaan yksityisistä
teistä 28 päivänä joulukuuta 1962 annettu
asetus (690/1962) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000
Ministeri Kimmo Sasi

Hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
eläkesäätiön tilinpäätöksestä
Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä joulukuuta 1995
annetun eläkesäätiölain (1774/1995) nojalla:
1 luku

4 §

Yleiset säännökset

Tase

1 §

Eläkesäätiön tase laaditaan liitteen 2 mukaisesti.

Soveltamisala
3 luku

Tässä asetuksessa säädetään eläkesäätiön
tilinpäätöksen laatimisesta. Eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997) siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Toimintakertomus ja liitetiedot

2 §

Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot

Poikkeukset kirjanpitoasetuksen
soveltamisesta

Toimintakertomuksessa esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentin ja
muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:
1) työnantajayritysten nimi, jonka yhteydessä eläkesäätiö toimii;
2) yhteiseläkesäätiön kuuluvien työnantajayritysten nimet samoin kuin niiden työnantayritysten nimet, jotka ovat tilikauden aikana
poistuneet yhteiseläkesäätiöstä ja niiden työnantajayritysten nimet, jotka ovat tilikauden
aikana liittyneet yhteiseläkesäätiöön;
3) tieto siitä, onko eläkesäätiö harjoittamansa toiminnan perusteella A-, B- vai
AB-eläkesäätiö;
4) eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien
työntekijöiden lukumäärä tilikauden päättyessä ja AB-eläkesäätiössä lisäksi osastoittain;
5) eläkkeensaajien lukumäärä tilikauden
päättyessä;
6) tieto eläkesäätiön tai sen osan sulkemisesta ja sulkemisajankohdasta;
7) selostus merkittävistä liiketoimista eläkesäätiön ja työnantajayrityksen välillä;
8) selostus vakuutustoiminnan sulautumisista, jakautumisista ja luovuttamisista;

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1—7 §:ää,
10 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 11 §:n 1 ja 2
momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2
luvun 1 §:n 2 momenttia, 3 §:n 1 momentin
1, 2, 3, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia,
4 §:n 1 momentin 1—4, 7, 9, 10 ja 12 kohtaa
sekä 2—6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 5
kohtaa sekä 2—5 momenttia, 6 §:n 1 momentin 2 kohtaa, 2 momenttia, 8 §:n 5
momenttia, 9, 10 ja 11 §:ää, 3 ja 4 lukua, 5
luvun 1 ja 4 §:ää sekä 6 lukua ei sovelleta
eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen.
2 luku
Tuloslaskelma- ja tasekaavat
3 §
Tuloslaskelma
Eläkesäätiön tuloslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti.

5 §
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9) selostus sisäisistä siirroista ja ylikatteen
palautuksista työantajayritykselle;
10) selostus AB-eläkesäätiön osastojen
kesken vaihdetusta omaisuudesta;
11) eläkesäätiön hallituksen päätös ylijäämästä tai alijäämästä.
6 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:ssä ja muualla
laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:
1) tieto siitä, soveltaako yhteiseläkesäätiö
työnantajayrityskohtaista vai tasaavaa kirjanpitojärjestelmää;
2) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten
sijoitukset on arvostettu taseessa;
3) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten
käyvät arvot on määritelty, ja asianmukaiset
perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;
4) selostus eläkesäätiön vapaaehtoisista
lisäeduista aiheutuvan eläkevastuun laskennassa käytetystä laskuperustekorkokannasta;
5) selostus eläkesäätiölain (1774/1995) 5
luvun 42 §:n 4 momentissa tarkoitetuista
määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeuksen hakemisen syystä, ja vaikutuksista
toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu
Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;
6) eläkesäätiölain 5 luvun 42 §:n 6 momentissa tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat sekä tieto, että poikkeus perustuu
Vakuutusvalvontaviraston lupaan;
7) tieto eläkesäätiön toimintapääomaan
luettavista
eristä
annetun
asetuksen
(1326/1997) 1 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetuista suostumuksista sekä tieto,
että suostumus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;
8) tunnuslukujen laskentakaavat.
7 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Tuloslaskelman liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 4
kohdan ja muualla laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:
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1) lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut eriteltyinä työnantajan ja työntekijäin
osuuteen;
2) maksetut korvaukset eriteltyinä lakisääteisten eläkkeiden osalta eläkkeisiin, vastuunjakokorvauksiin ja muihin maksuihin, muiden
eläkkeiden osalta eriteltyinä eläkkeisiin ja
muihin maksuihin sekä esittäen erikseen
vakuutustoiminnan luovuttamiset;
3) erittely lakisääteisistä maksuista;
4) erittely hoitokuluista;
5) sijoitustoiminnan tuotot eriteltynä siten,
että sekä tuotot sijoituksista työnantajayritykseen että kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuotot eritellään osinko-, korko- ja
muihin tuottoihin ja lisäksi esitetään arvonalentumisten palautukset ja myyntivoitot;
6) sijoitustoiminnan kulut eriteltyinä kiinteistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten
kuluihin sekä korko- ja muihin vieraan
pääoman kuluihin, arvonalentumisiin, poistoihin ja myyntitappioihin;
7) erittely 3 §:ssä tarkoitetun tuloslaskelmakaavan yhdistellyistä eristä.
Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu
erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.
8 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 5, 6, 8 ja
11 kohdassa ja muualla laissa lueteltujen
liitetietojen lisäksi:
1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno,
kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin;
2) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eriteltynä arviointitilikausittain;
3) työnantajayrityksen käytössä olevien
kiinteistösijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;
4) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2
momentin mukainen erittely kiinteistösijoituksista, sijoituksista työnantajayritykseen,
aineettomista hyödykkeistä sekä aineellisiin
hyödykkeisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta kuitenkin niin, että erittelyä tilikauden
suunnitelman mukaisista poistoista ei ilmoiteta;
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5) tieto rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä
olevan hankintamenon sisältämästä korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotetusta rahoitusmarkkinavälineen nimellisarvon ja
hankintamenon erotuksesta;
6) taseen ’’Lainasaamiset työnantajayritykseltä’’ -erän erittely vakuuslajeittain;
7) taseen ’’Muut lainasaamiset’’ -erän
erittely vakuuslajeittain;
8) eläkesäätiölain 39 §:n 2 momentin 5
kohdan tarkoittamien rahalainojen yhteismäärä, olennaiset tiedot lainojen ehdoista ja
takaisinmaksusta, jos lainojen yhteismäärä
ylittää 50 000 euroa;
9) taseen ’’Muut sijoitukset’’ -erän ’’Muut
sijoitukset’’ erittely, jos erä on suuruudeltaan
olennainen;
10) taseen ’’Muu omaisuus’’ -erän ’’Muu
omaisuus’’ erittely, jos erä on suuruudeltaan
olennainen;
11) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan
vastaavien yhdistellyistä eristä.
Edellä 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettu
erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.
9 §
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat
liitetiedot
Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt vakuudet ja vastuusitoumukset. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa
säädetään vieraan pääoman eristä, koskee
eläkevastuuta, muita velkoja ja siirtovelkoja.
Eläkesäätiön myöntämiin eläkkeisiin perustuvaa vastuuta ei käsitellä vastuusitoumuksena.

koskee eläkesäätiölain 2 luvun 18 §:n mukaista eläkesäätiön asiamiestä.
11 §
Omistukset yrityksissä
Tilinpäätöksen liitetietona esitetään:
1) työnantajayrityksestä nimi, kotipaikka,
omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden
voitto tai tappio;
2) muusta yrityksestä nimi, kotivaltio,
omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai
osuuksien kirjanpitoarvo on yli 150 000 euroa
tai osakkeiden tai osuuksien käypä arvo yli
puoli prosenttia eläkesäätiön ’’Muut sijoitukset’’ -erän ’’Osakkeet ja osuudet’’ käyvästä
arvosta.
Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettuun omistusosuuteen luetaan myös
sellaisen henkilön omistukset, joka toimii
eläkesäätiön lukuun omissa nimissään.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voidaan jättää esittämättä, jos:
1) eläkesäätiölle tai omistuksen kohteena
olevalle yritykselle aiheutuisi merkittävää
haittaa tiedon esittämisestä ja poikkeamisen
perusteet ilmoitetaan; tai
2) tieto on vähämerkityksellinen oikean ja
riittävän kuvan antamiseksi.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu
tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta
tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos
eläkesäätiöllä on vähemmän kuin puolet
yrityksen osakkeista tai osuuksista eikä yritys
ole velvollinen ilmoittamaan tasettaan rekisteröitäväksi.
12 §

10 §
Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten
jäsenistä
Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:ssä säädetyt henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat
tiedot. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:n
2 momentissa toimitusjohtajasta säädetään,

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan
eläkesäätiön tilinpäätöksen liitetietona esitetään toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä samoin kuin vakavaraisuusaste, vakavaraisuusraja, tavoitevyöhykkeen alaraja ja tavoitevyöhykkeen
yläraja.
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4 luku
Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt
13 §
Tase-erittelyt
Tase-erittelyissä luetteloidaan yksityiskohtaisesti ryhmittäin eläkesäätiön taseeseen tilikauden päättyessä merkityt ’’Vastaavaa’’
-puolen erät samoin kuin eläkevastuu, pakolliset varaukset, velat sekä siirtovelat. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taseerittelyt saadaan vaihtoehtoisesti laatia siten,
että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja
vähennykset tilikauden aikana.
14 §
Varmentaminen
Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt päivätään ja laatijoiden on ne allekirjoitettava.
Koneelliselle tietovälineelle laadittu erittely
varmennetaan laatijan ja merkinnän tekohetken ilmaisevalla tunnuksella.
6 luku
Erinäisiä säännöksiä
15 §
Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja
pääomamarkkinavälineet
Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja
pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä taseeseen:
1) eläkesäätiölain 5 luvun 41 a §:n 1
momentin mukaiseen alimpaan arvoon; hankintamenona käytetään niin sanottua jaksotettua hankintamenoa, joka saadaan jaksottamalla joukkovelkakirjalainan ja muun raha- ja
pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja
hankintamenon erotus korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi joukkovelkakirjalainan
taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen
juoksuaikana; vastaerä merkitään joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai
vähennykseksi; tai
2
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2) 1 kohdassa määriteltyyn niin sanottuun
jaksotettuun hankintamenoon, jota alennetaan
vain muilla kuin korkotason vaihtelusta johtuvilla arvonalentumisilla; jos tehty arvonalentuminen osoittautuu viimeistään tilikauden päättyessä aiheettomaksi, se kirjataan
kulukirjauksen oikaisuksi.
Arvostustavan valinta tehdään tase-eräkohtaisesti ja valittua arvostustapaa noudatetaan
jatkuvasti.
16 §
AB-eläkesäätiön osastokohtainen kirjanpito
AB-eläkesäätiön kirjanpito laaditaan osastoittain siten, että kirjanpidosta selviää kummankin osaston osalta erikseen tuloslaskelmaan ja taseeseen päättyvät erät.
Ennen 1.1.1990 perustetun AB-eläkesäätiön omaisuus kuuluu sille osastolle, jolle se
1.1.1990 tehdyssä jaossa kohdistettiin.
Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kuuluvat
sille osastolle, jonka omaisuudesta ne ovat
aiheutuneet. Jos omaisuuden hankintaan on
käytetty molempien osastojen varoja, kirjataan asianomaisen sijoitustoiminnan tuotot ja
kulut osastojen kesken omaisuuden hankintaan käytettyjen varojen suhteessa. Sellaiset
tuotot ja kulut, joita ei pystytä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti suoraan kohdistamaan
osastoittain, jaetaan osastojen kesken eläkesäätiön hallituksen etukäteen vahvistamien
jakosäännösten, joissa noudatetaan jatkuvuusperiaatetta, perusteella.
7 luku
Voimaantulo
17 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä
joulukuuta 2000.
Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja
terveysministeriön 29 päivänä joulukuuta
1995 antamien määräysten Dnro 110/413/95
kohdat 1,2,4.3 ja 4.11 niihin myöhemmin
tehtyine muutoksineen sekä sosiaali- ja terveysministeriön 29 helmikuuta 2000 antamien määräysten Dnro 10/02/2000 kohdan 1.1.

3466

N:o 1268

toinen kappale, kolmannen kappaleen ensimmäinen ja toinen virke, neljäs kappale, seitsemäs ja kahdeksas kappale sekä kohdan 1.2
toinen kappale.
Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 tai
sen jälkeen.
Eläkesäätiön tilinpäätös saadaan kuitenkin
laatia sinä tilikaudena, joka on kulumassa
tämän asetuksen tullessa voimaan, noudattaen

eläkesäätiölain 5 luvun säännöksiä ja soveltuvin osin kirjanpitoasetusta (1339/1997) sekä 17 §:n 2 momentissa tarkoitettuja määräyksiä. Tällöin eläkesäätiö laatii tuloslaskelmansa liitteen 3 ja taseensa liitteen 4 mukaisesti. Vuodelta 2000 laadittavassa tilinpäätöksessä esitettävät edellistä tilikautta koskevat vertailutiedot saadaan esittää tästä
asetuksesta poiketen, edellyttäen että poikkeusten vaikutus tilinpäätösten vertailtavuuteen
käy ilmi tilinpäätöksestä.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000
Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja Marja-Liisa Kahola

N:o 1268

3467

Liite 1
TULOSLASKELMA
Vakuutustekninen laskelma

Maksutulo
Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut
Muiden eläkkeiden kannatusmaksut
Vakuutustoiminnan luovuttamiset
Sijoitustoiminnan tuotot
Sijoitusten arvonkorotus
Korvauskulut
Lakisääteisten eläkkeiden maksetut
korvaukset
Lakisääteisten eläkkeiden eläkevastuun
muutos
Muiden eläkkeiden maksetut korvaukset
Muiden eläkkeiden eläkevastuun muutos
Vakuutustoiminnan luovuttamiset
Jälleen- ja luottovakuuttajat
Jälleenvakuutusmaksut
Korvauskulut
Eläkevastuun muutos
Lakisääteiset maksut
Hoitokulut
Sijoitustoiminnan kulut
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu
Vakuutustekninen tulos
Muu kuin vakuutustekninen laskelma

Muut tuotot
Muut kulut
Voitto (Tappio) varsinaisesta
toiminnasta
Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten muutos
Tuloverot
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot
Laskennalliset verot 1)
Muut välittömät verot
Sisäinen siirto
Lakisääteiset eläkkeet
Muut eläkkeet
Palautus työnantajalle
Vastuuvajauksen muutos
Lakisääteiset eläkkeet
Pakollinen vastuuvajaus
_____
Muu vastuuvajaus
_____
Muut eläkkeet
2)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____ _____
_____

_____
_____ _____
_____
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1) Kirjanpitolain 5 luvun 18 §:n mukaan eläkesäätiön tilinpäätöksessä laskennallinen
vero saadaan erityistä varovaisuutta noudattaen merkitä omana eränään tuloslaskelmaan.
2) Pakollinen aina, ylemmät voitto (tappio) -rivit voi jättää pois, jos väliin ei tule rivejä.
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Liite 2
TASE
VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet1)
Sijoitukset
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet
Lainasaamiset omilta kiinteistöyrityksiltä
Sijoitukset työnantajayritykseen
Työnantajayrityksen osakkeet ja osuudet
Rahoitusmarkkinavälineet työnantajayritykseltä
Velkakirjasaamiset työnantajayritykseltä
Saamiset työnantajayritykseltä
Muut sijoitukset työnantajayritykseen1)
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Rahoitusmarkkinavälineet
Kiinnelainasaamiset
Muut lainasaamiset
Talletukset
Muut sijoitukset
Vastuuvajaus
Lakisääteiset eläkkeet
Pakollinen vastuuvajaus
Muu vastuuvajaus
Muut eläkkeet
Saamiset
Jälleen- ja luottovakuuttajilta
Saamiset eläkelaitoksilta
Muut saamiset 1)
Laskennalliset verosaamiset 2)
Muu omaisuus
Aineelliset hyödykkeet 3)
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet 3)
Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat3)
Rahat ja pankkisaamiset
Muu omaisuus
Siirtosaamiset
Vastaavaa yhteensä

____
_____
_____

_____

_____
_____
_____
_____
_____

_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____ _____

_____
_____

_____
_____ _____
_____
_____
_____
_____ _____

_____
_____
_____

_____
_____
_____ _____
_____
_____

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

_____
_____ _____
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Tilinpäätössiirtojen kertymä
Vapaaehtoiset varaukset
Eläkevastuu
Lakisääteiset alkaneet eläkkeet
Lakisääteiset vastaiset eläkkeet
Lakisääteisten eläkkeiden lisävakuutusvastuu
Muut alkaneet eläkkeet
Muut vastaiset eläkkeet
Muiden eläkkeiden indeksikorotusvastuu
Pakolliset varaukset
Velat
Lainat työnantajayritykseltä
Lainat eläkelaitoksilta
Muut velat 1)
Laskennalliset verovelat 2)
Siirtovelat
Vastattavaa yhteensä

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____

_____

_____ _____
_____
_____
_____
_____
_____ _____
_____
_____

1) Suuruudeltaan merkitykselliset erät on eriteltävä omalla nimikkeellään.
2) Kirjanpitolain 5 luvun 18 §:n mukaan laskennalliset verovelat ja -saamiset saadaan
erityistä varovaisuutta noudattaen merkitä omana eränään taseeseen.
Kirjanpitoasetuksen 2 luvun 6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan liitetietona on
esitettävä kirjanpitoasetuksen 5 luvun 18 §:ssä tarkoitetut laskennalliset verovelat ja –
saamiset, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty taseeseen.
3) Ei tarvitse eritellä taseessa, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja
riittävän kuvan antamisen kannalta.
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Liite 3
TULOSLASKELMA
Maksutulo
Kannatusmaksut
Lakisääteiset eläkkeet
Muut eläkkeet
Vakuutustoiminnan
luovuttamiset
Sijoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Arvonkorotukset
Eläkevastuun muutos
Lakisääteiset eläkkeet
Muut eläkkeet
Eläkkeistä aiheutuvat suoritukset
Lakisääteiset eläkkeet
Vastuunjakokorvaukset
Muut lakisääteiset
suoritukset
Muut eläkkeet
Muut suoritukset
Vakuutustoiminnan
luovuttamiset
Jälleen- ja luottovakuuttajat
Jälleenvakuutusmaksut
Korvaukset
Eläkevastuuosuuden
muutos
Lakisääteiset maksut
Hoitokulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Muut hoitokulut
Vakuutustoiminnan kate
Poistot
Sijoitusomaisuudesta
Käyttöomaisuudesta
Muut tuotot
Muut kulut
Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten
varausten muutos
Välittömät verot
Sisäinen siirto
Lakisääteiset eläkkeet
Muut eläkkeet
Palautus työnantajalle
Vastuuvajauksen muutos

_____
_____
_____

_____

_____
_____
_____

_____

_____
_____

_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____

_____
_____
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Lakisääteisten eläkkeiden
osalta
Pakollinen vastuuvajaus
Muu vastuuvajaus
Muiden eläkkeiden
osalta
Tilikauden yli-/alijäämä
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_____
_____

_____
_____

_____
_____
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VASTAAVAA
Käyttöomaisuus
Kiinteistöt
Kiinteistöosakkeet
Kalusto
Osakkeet ja osuudet
Muu käyttöomaisuus
Sijoitusomaisuus
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet
Velkakirjasaamiset omilta asuntoja kiinteistöyhtiöiltä
Sijoitukset työnantajayritykseen
Saamiset työnantajayritykseltä
Velkakirjasaamiset työnantajayritykseltä
Työnantajan liikkeeseen laskemat
rahoitusmarkkinavälineet
Työnantajan
osakkeet ja osuudet
1)

Muut
Muut sijoitukset

Osakkeet ja osuudet
Rahoitusmarkkinavälineet
Muut sijoitukset1)
Rahoitusomaisuus
Saamiset omilta asunto- ja
kiinteistöyhtiöiltä
Saamiset työnantajayritykseltä
Jälleen- ja luottovakuuttajien osuus
eläkevastuusta
Saamiset muilta eläkelaitoksilta
Rahat ja pankkisaamiset
Muu rahoitusomaisuus1)
Siirtosaamiset
Kannatusmaksusaamiset
työnantajayritykseltä
Saaminen vastuunjaosta
Korot
Muut siirtosaamiset
Vastuuvajaus
Lakisääteisten eläkkeiden osalta
Pakollinen vastuuvajaus
Muu vastuuvajaus
Muiden eläkkeiden osalta
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Vapaaehtoiset varaukset
Pakolliset varaukset
Vieras pääoma
Pitkäaikainen

3
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Liite 4
_____
_____
_____
_____
_____ _____
_____
_____ _____
_____
_____
_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____
_____ _____ _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____ _____ _____
_____
_____ _____
_____ _____
_____
_____
_____
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Vakuutustekninen eläkevastuu
Lakisääteiset eläkkeet
Alkaneet
Vastaiset
Lisävakuutusvastuu
Muut eläkkeet
Alkaneet
Vastaiset
Erityisvastuu
Lyhytaikainen
Velka työnantajayritykselle
Velka muille
eläkelaitoksille
Muut lyhytaikaiset velat1)
Siirtovelat
Kannatusmaksuennakot
Velka vastuunjakoon
Muut siirtovelat1)

_____
_____
_____ _____
_____
_____
_____ _____ _____
_____
_____

_____

_____
_____

_____ _____ _____

1) Suuruudeltaan merkitykselliset erät on eriteltävä omalla nimikkeellään
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Verohallituksen päätös
verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2001
Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2000

_________

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 73 §:n ja 75 §:n
2 momentin nojalla määrännyt:
1§
Vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa
verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat
jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.
2§
Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle
Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta
aiheutuneet kustannukset.
3§
Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka
palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen
vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja
tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.
Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon
ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä
työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja
erityisen työntekemispaikan välillä.
Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa
alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden
vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään
päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 7, 8 ja 9 §:ssä
tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja
on kuitenkin oikeutettu myös 14 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole
tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4§
Matkaa, jonka palkansaaja muutoin kuin
3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tekee
työtehtäviensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa, pidetään vain 7, 8 ja 9 §:n
mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen ja 16 §:n mukaiseen majoittumiskorvaukseen oikeuttavana matkana. Toissijaisella
työpaikalla tarkoitetaan sellaista työnantajan
tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka
sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa
valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.
Edellä 1 momentissa mainittuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana
matkana ei pidetä toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välistä
matkaa.
5§
Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden
vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti
työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset,
säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen
kannalta vastaavaa paikkaa.
6§
Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään
24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa
palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy
palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.
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7§
Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista
sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista
maksuista.
Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita
palkansaajan on pidettävä mukanaan.
8§
Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai
hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka
palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.
9§
Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta
suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:
Kulkuneuvo

Korvauksen enimmäismäärä

auto

225 penniä (0,378 €) kilometriltä, jota korotetaan
— 20 penniä (0,034 €) kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
— 46 penniä (0,077 €) kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon
kiinnitettynä
—103 penniä (0,173 €) kilometriltä silloin, kun työn
suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista
autoon kiinnitettynä
—6 penniä (0,010 €) kilometriltä sellaisista autossa
kuljetettavista koneista tai
muista esineistä, joiden paino
ylittää 80 kiloa tai joiden
koko on suuri
—6 penniä (0,010 €) kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien
vuoksi kuljettaa autossa koiraa

Kulkuneuvo

Korvauksen enimmäismäärä

— 22 penniä (0,037 €) kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä
tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla,
kyseisten kilometrien osalta
moottorivene 300 penniä (0,505 €) kilometriltä
moottorikelkka 400 penniä (0,673 €) kilometriltä
moottoripyörä 149 penniä (0,251 €) kilometriltä
moottoripolku- 86 penniä (0,145 €) kilometpyörä
riltä
muu kulku46 penniä (0,077 €) kilometneuvo
riltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana,
korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 6 penniä (0,010 €)
kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.
Jos palkansaaja, jolla on Verohallituksen
luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa
päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja
maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 59 penniä (0,099 €)
kilometriltä.

10 §
Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten
lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

11 §
Päivärahan suorittaminen edellyttää, että
erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen
siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen
työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5
kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.
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12 §
Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan
enimmäismäärät ovat:
Työmatkan kestoaika

Päivärahan enimmäismäärä
mk

yli 6 tuntia (osapäiväraha) .....................................72,—
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)..................................161,—

euro

12,11
27,08

kun matkaan käytetty
aika ylittää viimeisen
täyden matkavuorokauden
— vähintään 2 tunnilla
— yli 6 tunnilla .........

72, —
161, —

12,11
27,08

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena
saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on
puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan
kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan
kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.
13 §
Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:
Maa tai alue

Päivärahan
enimmäismäärä
mk

euro

Afganistan ..........................250,— 42,05
Alankomaat ........................345,— 58,02
Alankomaiden Antillit........390 — 65,59
Albania...............................250,— 42,05
Algeria................................240,— 40,37
Andorra ............................250,— 42,05
Angola................................600,— 100,91
Antiqua ja Barbuda ............410,— 68,96
Arabiemiirikunnat ..............460,— 77,37
Argentiina ..........................550,— 92,50
Armenia..............................295,— 49,62
Aruba..................................230 — 38,68
Australia.............................390 — 65,59
Azerbaidzan .......................350 — 58,87
Azorit .................................210 — 35,32
Bahama ..............................380,— 63,91
Bahrain...............................360,— 60,55
Bangladesh.........................270,— 45,41
Barbados ............................370,— 62,23
Belgia .................................355,— 59,71

Maa tai alue
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Päivärahan
enimmäismäärä
mk

Belize .................................230,—
Benin..................................240,—
Bermuda.............................310,—
Bhutan................................150,—
Bolivia................................190,—
Bosnia-Hertsegovina..........230,—
Botswana............................240,—
Brasilia ...............................400,—
Sao Paulo .......................450,—
Britannia.............................400,—
Brunei.................................300,—
Bulgaria..............................280,—
Burkina Faso ......................210,—
Burundi ..............................330,—
Chile...................................320,—
Costa Rica ..........................250,—
Djibouti ..............................230,—
Dominica............................320,—
Dominikaaninen tasavalta 390,—
Ecuador ............................270,—
Egypti ...............................350,—
El Salvador .......................280,—
Eritrea ...............................150,—
Espanja .............................330,—
Etelä-Afrikka ....................210,—
Etiopia ..............................230,—
Fidzi .................................220,—
Filippiinit .........................320,—
Färsaaret ...........................300,—
Gabon ...............................300,—
Gambia .............................200,—
Georgia .............................300,—
Ghana ...............................240,—
Grenada ............................340,—
Grönlanti ..........................300,—
Guadeloupe ......................280,—
Guatemala ........................200,—
Guinea ..............................350,—
Guinea-Bissau ..................170,—
Guyana .............................180,—
Haiti .................................280,—
Honduras ..........................260,—
Indonesia ..........................280,—
Intia ..................................240,—
Irak ...................................260,—
Iran ...................................260,—
Irlanti ................................330,—
Islanti ...............................370,—
Israel .................................410,—
Italia .................................345,—
Itä-Timor ..........................250,—

euro

38,68
40,37
52,14
25,23
31,96
38,68
40,37
67,28
75,68
67,28
50,46
47,09
35,32
55,50
53,82
42,05
38,68
53,82
65,59
45,41
58,87
47,09
25,23
55,50
35,32
38,68
37,00
53,82
50,46
50,46
33,64
50,46
40,37
57,18
50,46
47,09
33,64
58,87
28,59
30,27
47,09
43,73
47,09
40,37
43,73
43,73
55,50
62,23
68,96
58,02
42,05
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Päivärahan
enimmäismäärä
mk

euro

Itävalta ..............................355,— 59,71
Jamaika ............................360,— 60,55
Japani ...............................640,— 107,64
Jemen ...............................320,— 53,82
Jordania ............................330,— 55,50
Jugoslavia .........................350,— 58,87
Kambodzha ......................230,— 38,68
Kamerun ...........................200,— 33,64
Kanada .............................380,— 63,91
Kanarian saaret .................280,— 47,09
Kap Verde ........................180,— 30,27
Kazakstan .........................390,— 65,59
Kenia ................................270,— 45,41
Keski-Afrikan tasavalta ....240,— 40,37
Kiina .................................380,— 63,91
Hongkong .....................490,— 82,41
Macao ...........................370,— 62,23
Kirgisia .............................280,— 47,09
Kolumbia ..........................240,— 40,37
Komorit ............................220,— 37,00
Kongo ...............................270,— 45,41
Kongon demokraattinen
tasavalta (ent. Zaire)........300,— 50,46
Korean kansantasavalta
(Pohj.-Korea)...................200,— 33,64
Korean tasavalta (EteläKorea) .............................470,— 79,05
Kosovo .............................300,— 50,46
Kreikka .............................340,— 57,18
Kroatia ..............................380,— 63,91
Kuuba ...............................400,— 67,28
Kuwait ..............................400,— 67,28
Kypros ..............................310,— 52,14
Laos ..................................190,— 31,96
Latvia ...............................290,— 48,77
Lesotho .............................160,— 26,91
Libanon ............................410,— 68,96
Liberia ..............................270,— 45,41
Libya ................................330,— 55,50
Liechtenstein ....................345,— 58,02
Liettua ..............................240,— 40,37
Luxemburg .......................355,— 59,71
Madagaskar ......................190,— 31,96
Madeira ............................230,— 38,68
Makedonia ........................230,— 38,68
Malawi .............................220,— 37,00
Malediivit .........................300,— 50,46
Malesia .............................250,— 42,05
Mali ..................................190,— 31,96
Malta ................................340,— 57,18
Marokko ...........................330,— 55,50

Maa tai alue

Päivärahan
enimmäismäärä
mk

Marshallinsaaret ...............210,—
Martinique ........................285,—
Mauritania ........................170,—
Mauritius ..........................270,—
Meksiko ...........................340,—
Mikronesia .......................230,—
Moldova ...........................200,—
Monaco ............................345,—
Mongolia ..........................200,—
Mosambik ........................250,—
Myanmar (Burma) ...........260,—
Namibia ............................200,—
Neitsytsaaret (USA) .........195,—
Nepal ................................200,—
Nicaragua .........................260,—
Niger ................................200,—
Nigeria .............................300,—
Norja ................................350,—
Norsunluurannikko ..........370,—
Oman ................................380,—
Pakistan ............................170,—
Palestiina ..........................290,—
Panama .............................260,—
Papua-Uusi Guinea ..........200,—
Paraquay ...........................260,—
Peru ..................................290,—
Portugali ...........................320,—
Puerto Rico .......................280,—
Puola ................................290,—
Qatar .................................360,—
Ranska ..............................355,—
Romania ...........................280,—
Ruanda .............................320,—
Ruotsi ...............................345,—
Saint Kitts ja Nevis ..........380,—
Saint Lucia .......................380,—
Saint Vincent ja Grenadiinit 350,—
Saksa ................................340,—
Salomonsaaret ..................150,—
Sambia .............................210,—
Samoa ...............................240,—
San Marino .......................270,—
Sao Tome ja Principe .......245,—
Saudi-Arabia ....................420,—
Senegal .............................200,—
Seychellit ..........................350,—
Sierra Leone .....................250,—
Singapore .........................380,—
Slovakia ...........................200,—
Slovenia ...........................270,—
Somalia ............................180,—

euro

35,32
47,93
28,59
45,41
57,18
38,68
33,64
58,02
33,64
42,05
43,73
33,64
32,80
33,64
43,73
33,64
50,46
58,87
62,23
63,91
28,59
48,77
43,73
33,64
43,73
48,77
53,82
47,09
48,77
60,55
59,71
47,09
53,82
58,02
63,91
63,91
58,87
57,18
25,23
35,32
40,37
45,41
41,21
70,64
33,64
58,87
42,05
63,91
33,64
45,41
30,27

N:o 1269

Maa tai alue

Päivärahan
enimmäismäärä
mk

Sri Lanka ..........................180,—
Sudan ................................210,—
Surinam ............................240,—
Swazimaa .........................170,—
Sveitsi ...............................360,—
Syyria ...............................310,—
Tadzikistan .......................230,—
Taiwan ..............................330,—
Tansania ...........................270,—
Tanska ..............................350,—
Thaimaa ............................280,—
Togo .................................230,—
Tonga ...............................230,—
Trinidad ja Tobago ...........250,—
Tsad ..................................230,—
Tshekki .............................260,—
Tunisia ..............................260,—
Turkki ...............................280,—
Istanbul ..........................350,—
Turkmenia ........................280,—
Uganda .............................230,—
Ukraina .............................340,—
Unkari ..............................290,—
Uruguay ............................260,—
Uusi-Seelanti ....................330,—
Uzbekistan ........................350,—
Valkovenäjä .....................330,—
Vanuatu ............................170,—
Venezuela .........................350,—
Venäjä ..............................270,—
Moskova ........................460,—
Pietari ............................350,—
Vietnam ............................225,—
Viro ..................................240,—
Yhdysvallat ......................430,—
New York, Los Angeles 450,—
Zimbabwe ........................180,—
Maa, jota ei ole erikseen
mainittu ............................220,—

euro

30,27
35,32
40,37
28,59
60,55
52,14
38,68
55,50
45,41
58,87
47,09
38,68
38,68
42,05
38,68
43,73
43,73
47,09
58,87
47,09
38,68
57,18
48,77
43,73
55,50
58,87
55,50
28,59
58,87
45,41
77,37
58,87
37,84
40,37
72,32
75,68
30,27
37,00

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain.
Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan
alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden
päättymisestä.
Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen
maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi
päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy
päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta
laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai
jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.
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Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta,
jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen
ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden
matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.
Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä
laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden
matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla,
palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä
matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta
maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.
Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan,
jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt
vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja markkamäärien mukaisesti.
Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena
on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka
hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna.
Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista
ateriaa.
Kun työmatka tehdään Suomen alueen
ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa
olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa
olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n
mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 94 markkaa (15,81 €).
14 §
Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää,
että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja
että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida
tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 40,25 markkaa
(6,77 €).
Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta
päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä
on 80,50 markkaa (13,54 €).
15 §
Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritet-
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tavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä
on majoitusliikkeen antaman tositteen tai
muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.
16 §
Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta
suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen
määrä.
17 §
Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että
päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00—07.00

välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä
palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita
majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 35
markkaa (5,89 €).
18 §
Mitä edellä on määrätty matkakustannusten
korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.
19 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001. Tätä päätöstä sovelletaan
työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna
2001.
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