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Lag

Nr 1317

om ändring av 20 § lagen om regionalt stödjande av transporter

Given i Helsingfors den 23 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 december 1981 om regionalt stödjande av transporter (954/1981)

20 § 2 mom., sådant det lyder i lag 613/1996, som följer:

20 §
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag tillämpas på transporter under
1982—2000.

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt
som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Lagen tillämpas på transportstöd som be-
talas ut sedan lagen har trätt i kraft och som
grundar sig på transporter som inleds den 1
januari 2000 eller därefter.

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister Erkki Tuomioja

RP 162/1999
EkUB 15/1999
RSv 122/1999

155—1999 490301



Lag

Nr 1318

om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden

Given i Helsingfors den 30 december 1999

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att genom främ-
jande av användningen av elektroniska data-
överföringsmetoder göra uträttandet och
handläggningen av ärenden i förvaltningen
smidigare och snabbare samt öka datasäker-
heten i förvaltningen.

I lagen föreskrivs om rättigheter, skyldig-
heter och ansvar vid elektronisk kommuni-
kation för myndigheterna och kunderna i
förvaltningen.

I lagen föreskrivs dessutom om de vikti-
gaste kraven i fråga om elektronisk autenti-
sering av personer.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådant anhängig-
görande och sådan handläggning av förvalt-
ningsärenden vid myndigheter samt sådan
delgivning av beslut i nämnda ärenden som
sker på elektronisk väg, nedan elektronisk

kommunikation. Lagen tillämpas på elek-
tronisk kommunikation också när handlägg-
ningen av ett förvaltningsärende ankommer
på någon annan än ett offentligt samfund.
Lagen tillämpas inte på förvaltningsrättslig
lagskipning, förundersökning, polisundersök-
ning eller utsökning.

Angående elektronisk kommunikation
inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
föreskrivs särskilt.

Om inte något annat föreskrivs i denna
lag, skall i fråga om elektronisk kommuni-
kation tillämpas vad som annars bestäms om
anhängiggörande av förvaltningsärenden,
delgivning av beslut, offentlighet i myndig-
heternas verksamhet, behandling av person-
uppgifter, arkivering av handlingar, det
språk som används vid handläggning av
ärenden och om hur ärenden handläggs vid
myndigheterna.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) elektronisk dataöverföringsmetod tele-

fax och teletjänster, såsom elektroniska blan-
ketter och elektronisk post, samt andra på
elektronisk teknik grundade metoder där da-
ta förmedlas antingen via en trådlös överfö-
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ringskanal eller via kabel med hjälp av
elektromagnetiska vågor,

2) elektroniskt meddelande information
som har sänts med en elektronisk dataöver-
föringsmetod och som lätt kan bevaras i
skriftlig form,

3) elektroniskt dokument ett elektroniskt
meddelande som hänför sig till anhängiggö-
randet eller handläggningen av ett ärende
eller till delgivningen av ett beslut,

4) certifikat en datamängd som bekräftar
identiteten hos certifikatets innehavare samt
integriteten och autenticiteten hos de uppgif-
ter som ingår i certifikatet,

5) certifikatutfärdare en betrodd tredje part
som fastställer och utfärdar certifikat,

6) elektronisk signatur en datamängd som
bekräftar integriteten och autenticiteten hos
ett elektroniskt meddelande med hjälp av en
metod som kan kontrolleras offentligt,

7) öppen nyckel en datamängd som är of-
fentlig och som används för att bekräfta
identiteten hos innehavaren av ett certifikat
och integriteten och autenticiteten hos en
elektronisk signatur.

2 kap.

Certifieringsverksamhet

4 §

Krav på certifikatutfärdaren

En certifikatutfärdares verksamhet skall
grunda sig på allmänt godtagen och definie-
rad praxis samt god informationshantering.

Certifikatutfärdaren skall med avseende på
teknik, skicklighet och ekonomi ha resurser
som anses vara tillräckliga i förhållande till
omfattningen av den certifieringsverksamhet
som denne bedriver.

5 §

Certifikatens egenskaper

Ett certifikat skall innehålla
1) namnet på innehavaren av certifikatet

och någon annan specificerande beteckning
än personbeteckningen,

2) uppgifter som specificerar certifikatut-
färdaren,

3) certifikatets giltighetstid,
4) en beteckning som specificerar certifi-

katet,

5) certifikatutfärdarens elektroniska signa-
tur,

6) uppgifter om eventuella begränsningar
av användningen av certifikatet.

Ett certifikat skall basera sig på tillräckligt
stark kryptering och på bestämningar som
kan kontrolleras offentligt. Ett certifikat
skall också basera sig på ett system med
öppen nyckel eller på en teknik som är
minst lika säker.

6 §

Verksamhetsprincipernas allmänna
tillgänglighet och innehåll

Certifikatutfärdaren skall hålla en handling
som innehåller de verksamhetsprinciper som
utfärdaren iakttar i fråga om certifikat och
certifieringsverksamhet tillgänglig för all-
mänheten. Handlingen skall också ge upp-
gifter om den metod som certifikatutfärdaren
har använt i sin elektroniska signatur och
uppgifter om den matematiska metod som
tillämpats när ett system med öppen nyckel
används.

7 §

Förfarandet i certifikatutfärdarens
verksamhet

När certifikat utfärdas och vidmakthålls
samt vid användningen av de register som
ansluter sig till dem iakttas lagen om för-
valtningsförfarande (598/1982), språklagen
(148/1922), lagen om användning av samis-
ka hos myndigheter (516/1991), lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), personuppgiftslagen (523/1999)
och arkivlagen (831/1994).

Ett certifikat som utfärdats för en person i
certifikatutfärdarens tjänst och som uppfyller
kraven i denna lag kan användas när utfär-
daren avgör ärenden enligt denna lag samt i
utfärdarens övriga egna kommunikation.
Certifikatet behöver då inte vara utfärdat av
en tredje part.

8 §

Upplysningsplikt för den som ansöker om
certifikat

Den som ansöker om ett certifikat skall för
att kunna specificeras och identifieras på ett
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tillförlitligt sätt och för att kunna kontaktas
meddela certifikatutfärdaren sitt namn, sin
adress och sin personbeteckning.

9 §

Certifikatutfärdarens rätt att få upplysningar

Certifikatutfärdaren har med samtycke av
den som ansöker om ett certifikat rätt att ur
befolkningsdatasystemet skaffa och i det
kontrollera de uppgifter som avses i 8 §.

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet
lämnas ut som offentligrättsliga prestationer
enligt vad som föreskrivs i lagen om grun-
derna för avgifter till staten (150/1992).

10 §

Certifikatregister

Certifikatutfärdaren skall över certifikat
och öppna nycklar som är i bruk föra ett
adekvat och uppdaterat register för att certi-
fikatens giltighet skall kunna kontrolleras
och autenticiteten hos elektroniska signaturer
konstateras.

I registret skall föras in de uppgifter som
avses i 5 § 1 mom. och 8 §, uppgift om den
öppna nyckel som används samt uppgift om
certifikatets giltighet eller om det har åter-
kallats. Uppgifterna skall antecknas i regi-
stret utan dröjsmål.

Ett certifikat skall på begäran av dess in-
nehavare återkallas utan dröjsmål. Inneha-
varen av certifikatet behöver inte motivera
sin begäran.

11 §

Utlämnande av uppgifter ur certifikatregister

Var och en har för att kontrollera giltig-
heten av certifikat och autenticiteten hos
elektroniska signaturer rätt att ur ett certifi-
katregister få de uppgifter som avses i 5 §
1 mom., uppgifter om den öppna nyckel
som används samt uppgifter om certifikatets
giltighet eller om det har återkallats.

Andra uppgifter i certifikatregistret än så-
dana som avses i 1 mom. lämnas ut med
iakttagande av vad som i personuppgiftsla-
gen och lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet föreskrivs om utlämnande
av uppgifter. När uppgifter begärs skall upp-
lysningar lämnas om det ändamål för vilket

de skall användas. De uppgifter som lämnats
ut får inte användas för andra ändamål än de
som uppgavs när begäran framställdes.

12 §

Arkivering av uppgifterna i certifikatregister

De uppgifter som införts i ett certifikatre-
gister skall förvaras varaktigt.

På certifikatutfärdaren tillämpas vad som i
14 § arkivlagen föreskrivs om att till arkiv
överföra handlingar som skall förvaras var-
aktigt. Bestämmelsen tillämpas också på
överföring av certifikatregister till arkiv när
certifieringsverksamheten upphör.

13 §

Kontroll av certifikats giltighet

Certifikatutfärdaren får inte registrera upp-
gifter om att giltigheten av ett certifikat har
kontrollerats.

14 §

Identifiering av den som ansöker om
certifikat

Ett certifikat skall avhämtas personligen.
Certifikatutfärdaren skall härvid konstatera
sökandens identitet med hjälp av en giltig
inhemsk identitetshandling som utfärdats av
polisen. Ett körkort som utfärdats före den 1
oktober 1990 kan dock inte godkännas som
bevis. Uppgifterna skall dessutom kontrolle-
ras i befolkningsdatasystemet.

Om sökanden inte har någon sådan hand-
ling som avses i 1 mom. eller det finns and-
ra särskilda skäl för att säkerställa identifie-
ringen, skall identiteten konstateras med
hjälp av en giltig, av polisen utfärdad sär-
skild handling som styrker personens identi-
tet.

15 §

Certifikatutfärdarens skadeståndsansvar

Certifikatutfärdaren är skyldig att ersätta
skada som orsakas av att någon uppgift som
registrerats i ett certifikat eller ett certifikat-
register är felaktig då den registreras eller av
att ett certifikat inte har återkallats trots att
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en begäran eller anmälan om detta har läm-
nats.

Certifikatutfärdaren är dock inte skyldig
att ersätta en skada, om utfärdaren kan visa
att skadan inte har orsakats av utfärdarens
vårdslöshet.

Om skadan har orsakats av verksamheten
hos en person som anlitats för att biträda
certifikatutfärdaren i certifieringsverksamhe-
ten eller en del av den, befrias utfärdaren
från skadeståndsskyldighet endast om också
den nämnda personen enligt 2 mom. skulle
vara fri från ansvar.

16 §

Certifikatutfärdarens ansvar vid
begränsningar av användningen av

certifikatet

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte
på en certifikatutfärdare när ett av denne
utfärdat certifikat inte på grund av en be-
gränsning av användningen av certifikatet
kan användas för kommunikation i förvalt-
ningsärenden.

17 §

Överförande av uppgifter som ansluter sig
till certifiering på någon annan

Certifikatutfärdaren kan genom ett avtal ge
någon annan i uppdrag att utföra uppgifter
som ansluter sig till certifiering. På mottaga-
ren av ett sådant uppdrag tillämpas vad som
i detta kapitel föreskrivs om certifikatutfär-
daren.

3 kap.

Myndigheternas skyldigheter

18 §

Anordnande av tjänster i anslutning till
elektronisk kommunikation

En myndighet som har behövlig teknisk,
ekonomisk och annan beredskap skall inom
ramen för denna erbjuda var och en möjlig-
het att i syfte att anhängiggöra ärenden eller
för handläggningen av dem sända meddelan-
den till en elektronisk adress eller någon
viss anordning som myndigheten anger.
Dessutom skall var och en erbjudas möjlig-

het att i elektronisk form sända myndigheten
anmälningar som denna enligt gällande be-
stämmelser skall tillställas, utredningar eller
andra motsvarande handlingar som denna
begärt eller andra meddelanden.

En myndighet kan också tillhandahålla de
tjänster som avses i 1 mom. så att de gäller
endast vissa av myndighetens uppgifter eller
på vissa verksamhetsställen.

Myndigheterna skall sträva efter att använ-
da sådan maskin- och programvara som ur
förvaltningskundernas synvinkel i tekniskt
hänseende är så kompatibel och lätt att an-
vända som möjligt. Myndigheterna skall
dessutom säkerställa en tillräcklig datasäker-
het både i kommunikationen i förvaltnings-
ärenden och då de utbyter information sins-
emellan.

19 §

Myndigheternas tillgänglighet

Myndigheterna skall se till att deras elek-
troniska dataöverföringsmetoder fungerar
och i mån av möjlighet kan användas också
vid andra tidpunkter än under ämbetsverkens
öppettider.

20 §

Information om hur myndigheterna kan
kontaktas

Myndigheterna skall på lämpligt sätt ge ut
den kontaktinformation som skall användas i
den elektroniska kommunikationen med
dem.

4 kap.

Anhängiggörande på elektronisk väg

21 §

Ansvaret för att elektroniska meddelanden
kommer fram

Elektroniska meddelanden sänds till myn-
digheterna på avsändarens eget ansvar.

22 §

Anhängiggörande av ärenden genom
elektroniska dokument

Skall ett ärende anhängiggöras skriftligen,
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kan det anhängiggöras också genom ett elek-
troniskt dokument som sänds till myndighe-
ten.

Skall ett ärende anhängiggöras genom en
undertecknad handling godkänns en elek-
tronisk signatur som underskrift, om certifi-
katutfärdaren och certifikatet uppfyller kra-
ven i 4 och 5 §.

23 §

Ankomsttidpunkten för ett elektroniskt
meddelande

Ett elektroniskt meddelande anses ha in-
kommit till en myndighet när det är tillgäng-
ligt för myndigheten i en mottagaranordning
eller ett datasystem på sådant sätt att med-
delandet kan behandlas.

Kan den tidpunkt som avses i 1 mom. inte
utredas, anses ett elektroniskt meddelande ha
inkommit vid den tidpunkt då det har av-
sänts, om det kan läggas fram tillförlitlig
utredning om denna tidpunkt.

24 §

Bekräftelse av att ett elektroniskt dokument
har mottagits

Myndigheten skall utan dröjsmål meddela
avsändaren att ett elektroniskt dokument har
mottagits. Meddelandet kan sändas som en
automatisk kvittens via datasystemet eller på
annat sätt. Bekräftelsen av mottagandet in-
verkar inte på förutsättningarna för hand-
läggning av ärendet, om vilka det föreskrivs
särskilt.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas
inte på handlingar som inkommit per telefax
eller på därmed jämförbart sätt.

25 §

Diarieföring eller registrering av
elektroniska dokument

Alla elektroniska dokument som kommer
in skall diarieföras eller deras ankomst regi-
streras på något annat tillförlitligt sätt.

Diarieanteckningarna eller de andra mot-
svarande anteckningarna skall innehålla upp-
gift om dokumentets ankomsttidpunkt samt
om konstaterandet av integriteten och auten-
ticiteten hos dokumentet.

26 §

Teknisk bearbetning av elektroniska
meddelanden

En myndighet kan i tekniskt avseende be-
arbeta ett elektroniskt meddelande som in-
kommit till den, om det är nödvändigt för
att ge meddelandet läsbar form.

27 §

Överföring av elektroniska dokument

På elektronisk överföring av elektroniska
dokument som av misstag tillställts myndig-
heter tillämpas vad som föreskrivs i 8 § la-
gen om förvaltningsförfarande.

5 kap.

Elektronisk signering av beslutshandlingar
och delgivning av beslut på elektronisk väg

28 §

Elektronisk signering av beslutshandlingar

En beslutshandling kan signeras elek-
troniskt. En myndighets elektroniska signa-
tur skall uppfylla de förutsättningar som
skall föreligga för att en elektronisk signatur
skall kunna godkännas enligt 22 § 2 mom.

29 §

Delgivning av beslut på elektronisk väg

Ett beslut från vars delgivning en besvärs-
tid börjar löpa eller som för att träda i kraft
skall delges en part kan med partens sam-
tycke delges också i form av ett elektroniskt
meddelande, dock inte per telefax eller på
därmed jämförbart sätt. Myndigheten skall
härvid meddela att parten eller partens före-
trädare kan hämta beslutet från en av myn-
digheten angiven server.

Parten eller partens företrädare skall auten-
tisera sig när beslutshandlingen hämtas. Au-
tentiseringen kan godkännas om certifikatut-
färdaren och certifikatet uppfyller kraven i 4
och 5 §.

Delfåendet av ett beslut skall anses ha
skett när handlingen har hämtats från den
server som avses i 1 mom. Om beslutet inte
har hämtats inom sju dagar efter meddelan-
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det, skall i fråga om delgivningen iakttas
vad som annars bestäms om delgivning.

30 §

Kopia av beslutshandling

När giltighetstiden för den elektroniska
signaturen i en beslutshandling löpt ut har
en part rätt att på begäran avgiftsfritt få en
kopia av beslutshandlingen.

31 §

Kontaktinformation i anvisningar om
rättelseyrkande eller i besvärsanvisning

Om rättelseyrkanden kan framställas eller
besvär anföras i elektronisk form hos en
myndighet, skall kontaktinformationen upp-
ges i anvisningen om rättelseyrkande eller i
besvärsanvisningen. I övrigt iakttas vad som
föreskrivs om anvisningar i fråga om rättel-
semedel i 24 a § lagen om förvaltningsför-
farande och om besvärsanvisning i 14 § för-
valtningsprocesslagen (586/1996).

32 §

Delgivning av andra handlingar på
elektronisk väg

Andra handlingar än sådana som avses i
29 § kan delges den som saken gäller i form
av elektroniska meddelanden på det sätt som
han eller hon har angett. Om emellertid da-
tasäkerheten kräver det, skall på delgivning-
en tillämpas vad som föreskrivs i 29 § 1 och
2 mom.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

33 §

Användningen av elektroniska identitetskort
vid elektronisk kommunikation

Certifikat som avses i 3 § 1 mom. lagen
om identitetskort (829/1999) och som ingår i
elektroniska identitetskort godkänns alltid i
den elektroniska kommunikationen.

34 §

Godkännande av utländsk certifiering

Utländsk certifiering kan godkännas om
certifikatutfärdaren och certifikatet uppfyller
kraven i 4—6 §, förfarandet vid överläm-
nandet av certifikat kan anses vara adekvat
och certifikatutfärdaren i sin verksamhet
tillämpar ett förfarande som kan anses stäm-
ma överens med bestämmelserna i 7 §
1 mom.

35 §

Certifikatinnehavarens anmälningsskyldighet

Innehavaren av ett certifikat skall omedel-
bart underrätta certifikatutfärdaren om han
eller hon har förlorat besittningen av certifi-
katet eller har grundad anledning att miss-
tänka att certifikatet annars kan användas
orättmätigt.

36 §

Ansvaret vid orättmätig användning av
certifikat

Innehavaren av ett certifikat svarar för
orättmätig användning av ett instrument som
används för elektronisk autentisering eller
för att skapa en elektronisk signatur endast
om innehavaren har överlåtit instrumentet
till någon annan eller har försummat den
anmälningsskyldighet som föreskrivs i 35 §.

Innehavaren av ett certifikat svarar inte för
orättmätig användning av ett instrument

1) om instrumentet har använts efter att en
anmälan om att innehavaren har förlorat be-
sittningen av instrumentet har inkommit till
certifikatutfärdaren, eller

2) om en tredje man som litat på att certi-
fikatet är giltigt inte har kontrollerat dess
giltighet.

37 §

Straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för personregis-
terbrott finns i 38 kap. 9 § strafflagen
(39/1889) och om straff för personregister-
förseelse i 48 § 2 mom. personuppgiftslagen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot bestämmelserna i 14 § om identi-
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fiering av den som ansöker om certifikat,
skall för försummelse att identifiera den som
ansöker om certifikat dömas till böter.

38 §

Arkivering av elektroniska dokument

Ett elektroniskt dokument skall arkiveras
så att dess autenticitet och oförändrade in-
nehåll senare kan visas.

39 §

Avgifter för beslut

Om avgifter för förvaltningsbeslut före-
skrivs särskilt.

40 §

Styrning och rådgivning

Finansministeriet skall publicera en så om-
fattande och uppdaterad förteckning som
möjligt över certifikatutfärdare och certifikat
som uppfyller kraven i 4 och 5 § och som
används i förvaltningen samt ge anvisningar
och råd om hur den dataadministration som
den elektroniska kommunikationen i förvalt-
ningsärenden förutsätter skall anordnas. In-
rikesministeriet skall ge anvisningar och råd
om hur tjänsterna i anslutning till elektronisk
kommunikation skall anordnas.

Arkivverket ger anvisningar och råd om
diarieföring eller annan registrering i fråga
om elektronisk kommunikation samt om ar-
kivering.

41 §

Sökande av ändring

I beslut om utfärdande av certifikat för
användning i förvaltningsärenden eller om
sådana certifikats giltighet får ändring sökas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen en-
ligt vad som bestäms i förvaltningspro-
cesslagen.

En certifikatutfärdare kan yrka att uppgif-
ter om utfärdaren eller de certifikat denne
erbjuder införs i den förteckning som avses i
40 § eller att en uppgift i denna förteckning
avförs eller ändras. Ett beslut som statsrådet
har fattat i ett sådant ärende får överklagas
enligt vad som bestäms i förvaltningspro-
cesslagen.

42 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten
av denna lag kan utfärdas genom förordning.

43 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari
2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Kimmo Sasi
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Social- och hälsovårdsministeriets beslut

Nr 1319

om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
avgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning

enligt lagen om rehabiliteringspenning

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1999

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § lagen den 23 december 1999 om be-
aktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga
om vissa dagpenningar (1273/1999) beslutat:

1 §
Från sådana vid beskattningen konstatera-

de i arbets- och tjänsteförhållanden erhållna
arbetsinkomster som avses i 16 § sjukför-
säkringslagen (364/1963) och 8 § sjukför-
säkringsförordningen (473/1963) eller sådana
i arbets- och tjänsteförhållanden erhållna
arbetsinkomster som har utretts i enlighet
med 10 § sjukförsäkringsförordningen skall
avdras fem procent.

Vad som bestäms i 1 mom. om avdrag

från de arbetsinkomster som ligger till grund
för dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
tillämpas på motsvarande sätt på de arbets-
inkomster som ligger till grund för den re-
habiliteringspenning som fastställts enligt
14 § lagen om rehabiliteringspenning
(611/1991).

2 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2000.

Helsingfors den 29 december 1999

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

Överinspektör Lauri Pelkonen
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Social- och hälsovårdsministeriets beslut

Nr 1320

om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
avgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för

arbetslösa

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1999

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § lagen den 23 december 1999 om be-
aktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga
om vissa dagpenningar (1273/1999) beslutat:

1 §
Utan hinder av bestämmelserna i lagen om

utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) och
förordningen om fastställande av lön som
läggs till grund för dagpenning avvägd en-
ligt förtjänsten (1227/1996) sänks beloppet
av arbetsinkomstens del med fem procent,
om den i 23 § lagen om utkomstskydd för

arbetslösa avsedda lön som ligger till grund
för arbetslöshetsdagpenningen fastsälls efter
den 1 januari 2000.

2 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2000.

Helsingfors den 29 december 1999

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

Överinspektör Lauri Pelkonen
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Social- och hälsovårdsministeriets beslut

Nr 1321

om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkrings-
avgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1999

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § lagen den 23 december 1999 om be-
aktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga
om vissa dagpenningar (1273/1999) beslutat:

1 §
Utan hinder av bestämmelserna i lagen om

olycksfallsförsäkring (608/1948) sänks det
belopp av årsarbetsförtjänsten som ligger till
grund för dagpenningen för 2000 med fem
procent, dock inte i det fall då ersättning
betalas till arbetsgivaren. Samma förfarande
gäller när grunden för dagpenningen är in-
komsterna för fyra veckor som uträknas en-
ligt 16 a § lagen om olycksfallsförsäkring.

2 §
Om den arbetsförtjänst som avses i 1 §

fastställs på grundval av företagarinkomster,
genomförs dock inte den sänkning som av-
ses i 1 §.

3 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari

2000.

Helsingfors den 29 december 1999

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

Överinspektör Lauri Pelkonen
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Nr 1322

F Ö R T E C K N I N G

angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år
2000

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1999
____________

Skattestyrelsen har med stöd av 91a § 3 mom. lagen den 18 december 1995 om beskatt-
ningsförfarande (1558/1995),  sådant det lyder i lagen den 20 december 1996 (1127/1996),
givit följande förteckning över de kommunala inkomstskattesatserna samt den uttaxering per
skattöre av kyrkoskatt till församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa
kyrkosamfundet, som fastställts för räkenskapsåret 2000.

Kommunens Uttaxering Uttaxering Kommunens Uttaxerin Uttaxering
Kommun inkomst- per skattöre per skattöre Kommun inkomst- per skattöre per skattöre

skattesats av ev.lut. av ortodox skattesats av ev.lut. av ortodox
kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt
penni penni penni penni

Alahärmä  19,00 1,75 1,80 Geta  18,00 1,75 1,75
Alajärvi  18,50 1,75 1,80 Grankulla  15,50 1,00 1,50
Alastaro  17,50 1,60 1,75 Gustavs  18,25 1,75 1,75
Alavieska  18,75 1,80 1,70 Haapajärvi  18,50 1,75 1,75
Alavo  18,75 1,75 1,80 Haapavesi  18,50 1,60 1,75
Anjalankoski  17,50 1,40 1,75 Halikko  17,50 1,50 1,75
Anttola  18,00 1,75 1,80 Halsua  19,25 1,75 1,80
Artsjö  18,50 1,75 1,50 Hammarland  16,00 2,00 1,75
Asikkala  17,50 1,50 1,60 Hangö  18,25 1,45 1,50
Askola  17,50 1,50 1,50 Hankasalmi  18,50 1,75 1,75
Aura  18,00 1,50 1,75 Harjavalta  18,25 1,50 1,75
Birkala  17,75 1,40 1,95 Hartola  18,75 1,75 1,80
Bjärnå  17,75 1,50 1,75 Hattula  17,75 1,25 1,50
Björneborg  17,00 1,25 1,95 Hauho  17,75 1,65 1,50
Borgnäs  18,00 1,75 1,50 Haukipudas  18,50 1,50 1,70
Borgå  18,50 1,25 1,50 Haukivuori  18,00 1,75 1,80
Brahestad  18,00 1,50 1,70 Hausjärvi  18,00 1,65 1,60
Brändö  16,50 2,00 1,75 Heinola  17,50 1,25 1,60
Bötom  18,50 2,00 1,80 Heinävesi  18,00 1,75 1,75
Dragsfjärd  19,00 1,75 1,75 Helsingfors  16,50 1,00 1,50
Eckerö  17,50 2,00 1,75 Himanka  18,50 1,60 1,80
Ekenäs  18,50 1,45 1,50 Hirvensalmi  17,25 1,75 1,80
Elimäki  18,00 1,50 1,50 Hollola  18,00 1,50 1,60
Enare  18,50 1,50 1,65 Honkajoki  19,00 1,75 1,95
Eno  18,25 1,65 1,50 Houtskär  17,75 2,00 1,75
Enonkoski  17,50 1,75 1,75 Huittinen  18,00 1,25 1,75
Enontekis  19,25 1,50 1,65 Humppila  18,50 1,50 1,50
Esbo  17,00 1,00 1,50 Hyrynsalmi  19,00 1,50 1,50
Etseri  19,00 1,60 1,80 Hyvinge  17,50 1,15 1,60
Eura  18,00 1,50 1,75 Hämeenkoski  18,00 1,75 1,60
Euraåminne  16,75 1,50 1,75 Högfors  19,75 1,35 1,50
Evijärvi  18,50 1,75 1,80 Idensalmi  18,50 1,20 1,75
Finby  17,25 1,70 1,75 Ii  19,00 1,50 1,70
Finström  16,50 1,75 1,75 Iitti  18,00 1,40 1,60
Forssa  18,75 1,35 1,50 Ikalis  18,25 1,60 1,95
Fredrikshamn  17,75 1,50 1,75 Ilmajoki  18,50 1,75 1,80
Föglö  16,50 2,00 1,75 Ilomants  18,50 1,60 1,75



Nr 1322 3515

Kommunens Uttaxering Uttaxering Kommunens Uttaxering Uttaxering
Kommun inkomst- per skattöre per skattöre Kommun inkomst- per skattöre per skattöre

skattesats av ev.lut.  av ortodox skattesats av ev.lut.  av ortodox
kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt
penni penni penni penni

Imatra  18,00 1,25 1,75 Kihniö  17,50 1,60 1,95
Ingå  18,50 1,50 1,50 Kiihtelysvaara  18,50 1,50 1,50
Iniö  18,00 2,25 1,75 Kiikala  17,00 1,75 1,75
Jaala  17,50 1,75 1,60 Kiikoinen  18,00 2,00 1,95
Jakobstad  18,50 1,70 1,80 Kiiminki  18,50 1,50 1,70
Jalasjärvi  19,00 1,75 1,80 Kimito  18,75 1,75 1,75
Janakkala  17,50 1,25 1,50 Kinnula  18,00 1,50 1,95
Joensuu  18,50 1,45 1,50 Kisko  17,50 1,75 1,75
Jokioinen  18,75 1,50 1,50 Kitee  18,50 1,50 1,50
Jomala  16,50 1,50 1,75 Kittilä  19,00 1,50 1,65
Jorois  18,00 1,50 1,75 Kiukainen  18,00 1,75 1,75
Joutsa  18,50 1,75 1,80 Kiuruvesi  18,50 1,50 1,75
Joutseno  18,50 1,30 1,75 Kivijärvi  19,00 1,75 1,95
Juankoski  18,50 1,75 2,00 Kjulo  18,25 1,50 1,75
Jurva  18,75 1,75 1,80 Kodisjoki  17,00 1,50 1,75
Juuka  18,25 1,50 1,75 Kolari  19,00 1,50 1,65
Juupajoki  16,75 1,50 1,95 Konnevesi  18,00 1,75 1,75
Juva  18,00 1,25 1,80 Kontiolahti  18,25 1,50 1,50
Jyväskylä  18,00 1,35 1,95 Korpilahti  19,00 1,75 1,95
Jyväskylä lk  18,50 1,50 1,95 Korpo  18,50 2,00 1,75
Jämijärvi  19,00 1,65 1,95 Korsholm  18,75 1,75 1,80
Jämsä  17,25 1,40 1,95 Korsnäs  19,00 1,70 1,80
Jämsänkoski  18,00 1,50 1,95 Kortesjärvi  19,00 1,75 1,80
Jäppilä  18,00 1,75 1,80 Koski (Ål)  17,00 1,60 1,75
Kaavi  18,50 1,70 2,00 Kotka  18,00 1,50 1,50
Kajana  18,25 1,50 1,50 Kouvola  18,00 1,25 1,75
Kalajoki  18,00 1,60 1,70 Kristinestad  19,00 1,90 1,80
Kalvola  18,00 1,50 1,50 Kronoby  19,50 1,90 1,80
Kangasala  17,75 1,25 1,95 Kuhmalahti  18,50 1,75 1,95
Kangaslampi  18,00 1,75 1,75 Kuhmo  18,50 1,50 1,50
Kangasniemi  18,00 1,40 1,80 Kuhmoinen  18,50 1,50 1,95
Kankaanpää  18,50 1,50 1,95 Kuivaniemi  18,00 1,50 1,70
Kannonkoski  19,00 1,75 1,95 Kullaa  18,00 1,50 1,95
Kannus  19,00 1,50 1,80 Kumlinge  18,50 2,00 1,75
Karinainen  17,00 1,75 1,75 Kumo  18,75 1,75 1,75
Karis  19,50 1,25 1,50 Kuopio  18,00 1,40 2,00
Karislojo  17,75 1,95 1,50 Kuorevesi  18,75 1,50 1,95
Karleby  18,75 1,50 1,80 Kuortane  17,50 1,60 1,80
Karlö  18,00 1,65 1,70 Kurikka  17,50 1,60 1,80
Karstula  18,50 1,75 1,95 Kuru  17,75 1,75 1,95
Karttula  18,50 1,75 1,75 Kuusamo  18,00 1,50 1,70
Karvia  19,00 1,60 1,95 Kuusankoski  17,00 1,25 1,75
Kaskö  18,50 1,95 1,80 Kuusjoki  18,00 1,75 1,75
Kauhajoki  18,00 1,50 1,80 Kylmäkoski  18,00 1,35 1,50
Kauhava  18,50 1,50 1,80 Kyrkslätt  17,25 1,25 1,50
Kaustby  19,00 1,75 1,80 Kyyjärvi  18,50 1,75 1,95
Keitele  18,00 1,75 1,95 Kärkölä  18,00 1,60 1,60
Kelviå  18,75 1,70 1,80 Kärsämäki  18,50 1,70 1,75
Kemi  18,50 1,25 1,70 Kökar  17,50 2,00 1,75
Kemijärvi  18,50 1,50 1,65 Lahtis  17,75 1,50 1,60
Keminmaa  18,50 1,25 1,70 Laihia  18,00 1,50 1,80
Kempele  18,00 1,30 1,70 Laitila  18,25 1,50 1,75
Kerimäki  18,00 1,50 1,75 Lammi  18,50 1,50 1,60
Kervo  16,50 1,25 1,50 Lapinlahti  17,00 1,50 1,75
Kestilä  19,00 1,75 1,75 Lappajärvi  18,50 1,75 1,80
Kesälahti  18,50 1,50 1,50 Lappi  17,50 1,50 1,75
Keuruu  18,00 1,45 1,95 Lappo  18,00 1,75 1,80
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Kommunens Uttaxering Uttaxering Kommunens Uttaxering Uttaxering
Kommun inkomst- per skattöre per skattöre Kommun inkomst- per skattöre per skattöre

skattesats av ev.lut. av ortodox skattesats av ev.lut. av ortodox
kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt
penni penni penni penni

Lappträsk  18,00 1,85 1,50 Nivala  18,50 1,75 1,75
Larsmo  18,50 1,75 1,80 Nokia  17,50 1,40 1,95
Laukaa  18,50 1,70 1,95 Norrmark  18,00 1,65 1,95
Lavia  18,50 1,90 1,95 Nousis  16,75 1,40 1,75
Lehtimäki  19,00 1,75 1,80 Nummi-Pusula  17,75 1,75 1,50
Leivonmäki  18,50 1,75 1,80 Nurmes  18,75 1,65 1,75
Lemi  17,00 1,60 1,75 Nurmijärvi  17,75 1,50 1,50
Lemland  16,50 1,70 1,75 Nurmo  18,00 1,75 1,80
Lempäälä  17,50 1,45 1,95 Nykarleby  17,50 1,90 1,80
Lemu  18,00 1,75 1,75 Nyslott  18,00 1,50 1,75
Leppävirta  17,00 1,50 1,75 Nystad  17,00 1,50 1,75
Lestijärvi  19,50 1,75 1,80 Nådendal  16,50 1,25 1,75
Lieksa  18,75 1,50 1,75 Närpes  19,00 1,50 1,80
Liljendal  18,50 1,70 1,50 Oravais  19,00 1,75 1,80
Lillkyro  19,00 1,50 1,80 Orimattila  18,00 1,45 1,60
Limingo  19,00 1,50 1,70 Oripää  18,00 1,75 1,75
Liperi  18,75 1,50 1,60 Orivesi  18,50 1,65 1,95
Lochteå  18,50 1,70 1,80 Oulainen  18,75 1,50 1,70
Loimaa  18,00 1,50 1,75 Oulunsalo  18,00 1,45 1,70
Loimaa kommun  18,00 1,50 1,75 Outokumpu  18,50 1,50 1,60
Lojo  17,50 1,20 1,50 Padasjoki  18,00 1,60 1,60
Loppi  18,00 1,55 1,50 Paltamo  19,00 1,50 1,50
Lovisa  18,50 1,25 1,50 Pargas  18,50 1,25 1,75
Luhanka  18,50 1,75 1,80 Parikkala  17,50 1,75 1,75
Lumijoki  19,00 1,50 1,70 Parkano  18,50 1,60 1,95
Lumparland  18,50 1,70 1,75 Pattijoki  18,50 1,60 1,70
Lundo  17,75 1,20 1,75 Pedersöre  18,00 1,70 1,80
Luopioinen  17,75 1,75 1,95 Pelkosenniemi  19,00 1,60 1,65
Luumäki  16,00 1,35 1,75 Pello  18,50 1,50 1,65
Luvia  17,00 1,50 1,95 Pemar  17,50 1,30 1,75
Längelmäki  18,00 1,75 1,95 Perho  19,00 1,75 1,80
Maaninka  18,00 1,50 1,95 Pernå  18,50 1,75 1,50
Malax  19,75 1,90 1,80 Pertteli  17,50 1,50 1,75
Mariehamn  16,00 1,15 1,75 Pertunmaa  18,00 1,75 1,80
Marttila  18,00 1,75 1,75 Peräseinäjoki  19,00 1,75 1,80
Masku  16,25 1,50 1,75 Petäjävesi  18,50 1,75 1,95
Maxmo  19,00 2,00 1,80 Pieksämäki  18,25 1,25 1,80
Mellilä  18,75 1,75 1,75 Pieksämäki lk  18,00 1,50 1,80
Merijärvi  18,50 1,75 1,70 Pielavesi  18,75 1,75 1,95
Merimasku  16,50 1,70 1,75 Pihtipudas  18,50 1,65 1,95
Miehikkälä  17,50 1,50 1,75 Piippola  19,00 1,75 1,75
Mietoinen  18,00 1,65 1,75 Pikis  17,50 1,50 1,75
Mouhijärvi  18,75 1,75 1,95 Pojo  19,00 1,75 1,50
Muhos  18,00 1,50 1,70 Polvijärvi  18,50 1,50 1,60
Multia  18,50 1,75 1,95 Posio  18,00 1,50 1,65
Muonio  19,00 1,50 1,65 Pudasjärvi  19,00 1,50 1,70
Muurame  18,50 1,50 1,95 Pukkila  18,50 1,70 1,50
Muurla  17,00 1,75 1,75 Pulkkila  18,00 1,75 1,75
Mynämäki  18,00 1,50 1,75 Punkaharju  17,50 1,50 1,75
Mäntsälä  18,25 1,25 1,60 Punkalaidun  18,50 1,50 1,75
Mänttä  18,50 1,50 1,95 Puolanka  18,50 1,50 1,50
Mäntyharju  17,75 1,50 1,80 Puumala  17,50 1,75 1,75
Mörskom  18,00 1,60 1,50 Pyhäjoki  18,00 1,75 1,70
Nagu  19,00 1,75 1,75 Pyhäjärvi  18,75 1,75 1,75
Nakkila  18,00 1,30 1,95 Pyhäntä  18,75 1,75 1,75
Nastola  18,00 1,15 1,60 Pyhäranta  17,50 1,50 1,75
Nilsiä  18,50 1,65 2,00 Pyhäselkä  18,50 1,50 1,50
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Kommunens Uttaxering Uttaxering Kommunens Uttaxering Uttaxering
Kommun inkomst- per skattöre per skattöre Kommun inkomst- per skattöre per skattöre

skattesats av ev.lut. av ortodox skattesats av ev.lut. av ortodox
kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt
penni penni penni penni

Pylkönmäki  18,00 2,00 1,95 Strömfors  18,50 1,55 1,50
Pyttis  18,25 1,60 1,50 Sulkava  18,00 1,50 1,75
Påmark  19,00 1,75 1,95 Sumiainen  18,50 1,75 1,95
Pälkäne  16,75 1,50 1,95 Sund  18,00 2,00 1,75
Pöytyä  17,00 1,75 1,75 Suodenniemi  18,50 1,95 1,95
Rantasalmi  18,25 1,50 1,75 Suolahti  18,50 1,50 1,95
Rantsila  19,00 1,65 1,70 Suomenniemi  17,50 1,75 1,80
Ranua  18,50 1,50 1,65 Suomusjärvi  17,50 1,75 1,75
Raumo  17,00 1,25 1,75 Suomussalmi  18,50 1,50 1,50
Rautalampi  19,00 1,75 1,75 Suonenjoki  18,75 1,50 1,75
Rautavaara  19,00 1,75 1,75 Sysmä  18,00 1,75 1,80
Rautjärvi  17,50 1,75 1,75 Säkylä  16,75 1,50 1,75
Reisjärvi  19,00 1,60 1,75 Taipalsaari  18,00 1,50 1,75
Renko  18,50 1,60 1,50 Taivalkoski  19,00 1,50 1,70
Reso  17,00 1,25 1,75 Tammela  18,25 1,60 1,50
Riihimäki  18,00 1,15 1,60 Tammerfors  17,25 1,25 1,95
Rimito  17,75 1,75 1,75 Tarvasjoki  18,00 1,75 1,75
Ristiina  18,00 1,50 1,80 Tavastehus  17,50 1,15 1,50
Ristijärvi  19,00 1,65 1,50 Tavastkyro  17,25 1,50 1,95
Rovaniemi  19,00 1,25 1,65 Temmes  18,50 1,50 1,70
Rovaniemi lk  18,00 1,25 1,65 Tervo  18,50 1,75 1,75
Ruokolahti  16,00 1,50 1,75 Tervola  17,50 1,50 1,70
Ruovesi  17,75 1,40 1,95 Tohmajärvi  19,00 1,50 1,50
Rusko  17,00 1,50 1,75 Toholampi  18,50 1,75 1,80
Ruukki  18,50 1,75 1,70 Toijala  18,50 1,35 1,50
Rääkkylä  18,50 1,60 1,50 Toivakka  18,50 1,75 1,95
Saari  18,00 1,60 1,75 Torneå  18,75 1,50 1,70
Saarijärvi  18,50 1,50 1,95 Träskända  17,75 1,25 1,50
Sagu  18,00 1,50 1,75 Tusby  17,25 1,25 1,50
Sahalahti  18,50 1,75 1,95 Tuulos  18,50 1,75 1,50
Salla  18,75 1,50 1,65 Tuupovaara  18,75 1,50 1,75
Salo  17,00 1,20 1,75 Tuusniemi  18,50 1,60 2,00
Saltvik  16,75 1,65 1,75 Tyrnävä  18,75 1,75 1,70
Sammatti  17,75 1,95 1,50 Tövsala  18,50 1,75 1,75
Sastmola  18,50 1,75 1,95 Töysä  18,00 1,75 1,80
Savitaipale  18,50 1,50 1,75 Uleåborg  18,00 1,25 1,70
Savonranta  18,00 1,75 1,75 Ullava  18,50 1,75 1,80
Savukoski  19,25 1,60 1,65 Ulvsby  17,50 1,35 1,95
Seinäjoki  18,50 1,50 1,80 Urjala  18,50 1,65 1,50
Sibbo  17,75 1,25 1,50 Utajärvi  19,00 1,75 1,70
Sievi  17,75 1,50 1,75 Utsjoki  19,00 1,65 1,65
Siikainen  18,00 1,75 1,95 Uukuniemi  17,00 1,60 1,75
Siikajoki  18,50 1,75 1,70 Uurainen  18,50 1,75 1,95
Siilinjärvi  18,00 1,25 2,00 Vaala  19,00 1,65 1,50
Simo  18,75 1,50 1,70 Vahto  17,75 1,75 1,75
Sjundeå  18,75 1,50 1,50 Valkeakoski  17,50 1,20 1,95
Sodankylä  19,00 1,50 1,65 Valkeala  18,00 1,25 1,75
Soini  19,00 1,75 1,80 Valtimo  18,25 1,75 1,75
Somero  18,00 1,50 1,50 Vammala  18,00 1,50 1,95
Sonkajärvi  18,50 1,75 1,75 Vampula  19,00 1,75 1,75
Sotkamo  18,25 1,50 1,50 Vanda  17,75 1,00 1,50
Sottunga  17,00 2,00 1,75 Varkaus  18,25 1,35 1,75
St Karins  17,50 1,00 1,75 Varpaisjärvi  18,00 1,75 1,75
St Michel  18,00 1,25 1,80 Vasa  18,00 1,25 1,80
St Michel lk  18,00 1,50 1,80 Veckelax  18,00 1,40 1,75
Storkyro  18,50 1,60 1,80 Vehmaa  18,75 1,50 1,75
Storå  19,00 1,50 1,80 Vehmersalmi  18,00 1,75 2,00
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Kommunens Uttaxering Uttaxering Kommunens Uttaxering Uttaxering
Kommun inkomst- per skattöre per skattöre Kommun inkomst- per skattöre per skattöre

skattesats av ev.lut. av ortodox skattesats av ev.lut. av ortodox
kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt kyrkoskatt
penni penni penni penni

Velkua  16,50 1,70 1,75 Vårdö  17,00 2,00 1,75
Vesanto  19,00 1,75 1,75 Värtsilä  18,50 1,50 1,50
Vesilahti  17,50 1,75 1,95 Västanfjärd  19,00 2,00 1,75
Vetil  19,00 1,65 1,80 Vörå  19,00 1,50 1,80
Vichtis  18,00 1,25 1,50 Yli-Ii  18,50 1,50 1,70
Vieremä  18,50 1,65 1,75 Ylihärmä  19,00 1,75 1,80
Vihanti  18,50 1,75 1,70 Ylikiiminki  19,00 1,60 1,70
Viiala  18,50 1,50 1,95 Ylistaro  18,50 1,75 1,80
Viitasaari  18,00 1,25 1,95 Ylivieska  18,75 1,50 1,75
Viljakkala  18,00 1,75 1,95 Ylämaa  18,00 1,75 1,75
Villmanstrand  18,00 1,25 1,75 Yläne  18,00 1,90 1,75
Villnäs  18,50 1,75 1,75 Ylöjärvi  17,50 1,50 1,95
Vilppula  18,25 1,50 1,95 Ypäjä  18,00 1,50 1,50
Vindala  19,00 1,75 1,80 Åbo  17,50 1,00 1,75
Virdois  18,50 1,50 1,95 Äetsä  18,00 1,75 1,95
Virolahti  18,50 1,50 1,75 Äänekoski  18,00 1,35 1,95
Virtasalmi  18,00 1,85 1,80 Östermark  19,25 1,50 1,80
Vuolijoki  18,75 1,75 1,50 Övertorneå  18,50 1,50 1,65

Uttaxering per skattöre för den tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland är 1,00 penni.

     Helsingfors den 21 december 1999

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Päivi Lilja
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