
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2006 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 603—606

S ISÄLLYS
N:o Sivu
603 Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta . . . . . . . . 1797
604 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta . . . . . . . 1804
605 Tasavallan presidentin asetus korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen

voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta annetun lain voimaantulosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1805

606 Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen
liitteen muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1806

Lak i

N:o 603

maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Ammattimaisella maataloudenharjoittajalla
on oikeus hakemuksesta saada maataloudessa
käyttämästään polttoöljystä ja sähköstä val-
misteveron palautusta siten kuin tässä laissa
säädetään.

Tätä lakia ei sovelleta yksityistaloudessa
käytettyihin energiatuotteisiin.
Tätä lakia ei sovelleta ammattimaiseen

kasvihuoneviljelyyn silloin, kun kasvihuone-
viljelijä olisi oikeutettu saamaan valmisteve-
ron palautusta nestemäisten polttoaineiden
valmisteverosta annetun lain (1472/1994)
10 a §:n perusteella, eikä silloin, kun kasvi-
huoneviljelyssä käytetystä sähköstä makse-
taan valmisteveroa sähkön ja eräiden poltto-
aineiden valmisteverosta annetun lain
(1260/1996) liitteenä olevan verotaulukon
veroluokan II mukaisesti.
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2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) ammattimaisella maatalouden harjoit-
tajalla, jäljempänä hakija, luonnollista hen-
kilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten
tai oikeushenkilöiden yhteenliittymää, joka
harjoittaa maataloutta ja jolle on verovuoden
aikana maksettu Euroopan unionin suoria
tukia, luonnonhaittakorvausta, maatalouden
ympäristötukea tai kansallista tukea taikka
sitä, joka harjoittaa viljankuivausta;
2) Euroopan unionin suorilla tuilla vilje-
lijöille maksettavaa tukea, josta säädetään
yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijär-
jestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja
tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä
asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o
1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o
1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o
1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o
1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o
2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 osastoissa III
ja IV;
3) luonnonhaittakorvauksella korvausta,

josta säädetään Euroopan maatalouden oh-
jaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maa-
seudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten
muuttamisesta ja kumoamisesta annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 V lu-
vussa ja vuodesta 2007 alkaen Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehit-
tämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1698/2005 36 artiklassa;
4) maatalouden ympäristötuella tukea,
josta säädetään Euroopan maatalouden oh-
jaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maa-
seudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten
muuttamisesta ja kumoamisesta annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 VI
luvussa ja vuodesta 2007 alkaen Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehit-
tämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1698/2005 39 artiklassa ja jota maksetaan
Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakun-
nan komission hyväksymien maaseudun ke-
hittämisohjelmien mukaisina perus- ja lisä-
toimenpiteen tukina;

5) kansallisella tuella maa- ja puutarhata-
louden kansallisista tuista annetussa laissa
(1559/2001) tarkoitettua peltoalaan, eläin-
määrään, tuotantomäärään tai puutarhatuot-
teiden varastomäärään perustuvaa kansallista
tukea lukuun ottamatta sanotun lain 14 §:ssä
tarkoitettua porotalouden tukea;
6) maataloudella hakijan tilalla tapahtuvaa

maatalous- ja puutarhakasvien viljelyä, vel-
voitekesannointia, viljelemättömän pellon
säilyttämistä hoidettuna, kotieläintuotteiden
tuotantoa, tuotantoeläinten pitoa, mehiläista-
loutta, hevostaloutta, tilalla tuotettujen maa-
talous- ja puutarhatuotteiden varastointia,
kauppakunnostusta ja pakkaamista sekä vil-
jankuivausta;
7) kauppakunnostuksella tilalla tehtäviä

toimenpiteitä, joilla maatalous- ja puutarha-
tuotteet saatetaan myynti- tai jalostuskel-
poisiksi;
8) verovuodella, jonka perusteella veron-

palautus maksetaan, kalenterivuotta tai, jos
kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettuna ti-
likautena ei ole kalenterivuosi, sitä tilikautta,
joka on päättynyt tai niitä tilikausia, jotka
ovat päättyneet kalenterivuoden aikana;
9) maatalouden veroilmoituksella verotus-
menettelystä annetun lain (1558/1995) 7 §:n
3 momentissa tarkoitettua maatalouden ilmoi-
tusta;
10) yhteisöllä tuloverolain (1535/1992)
3 §:ssä tarkoitettua yhteisöä;
11) yhteisetuudella tuloverolain 5 §:ssä

tarkoitettua yhteisetuutta.

3 §

Toimivaltaiset viranomaiset

Tässä laissa tarkoitetusta valmisteveron
palauttamisesta sekä siihen liittyvästä valvon-
nasta vastaa se verovirasto, joka verotusme-
nettelystä annetun lain 6 §:n mukaan toimittaa
hakijan tuloverotuksen.
Tämän lain mukaiseen veronpalauttami-

seen liittyvästä valvonnasta vastaa tulliviran-
omainen siltä osin kuin valvonta liittyy 1 §:n
3 momentissa tarkoitettujen verojen palaut-
tamiseen.
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2 luku

Veronpalautuksen perusteet

4 §

Veronpalautuksen määrä

Hakijalle palautetaan valmisteveroa vero-
vuoden aikana maataloudessa käyttämästään
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
annetussa laissa tarkoitetusta Suomessa ve-
rotetusta kevyestä polttoöljystä 3,75 senttiä
litralta ja raskaasta polttoöljystä 1,75 senttiä
kilogrammalta sekä sähkön ja eräiden polt-
toaineiden valmisteverosta annetussa laissa
tarkoitetusta verotetusta sähköstä 0,23 senttiä
kilowattitunnilta.

5 §

Veronpalautuksen vähimmäismäärä

Veroa ei palauteta, jos palautuksen määrä
on alle 50 euroa.

3 luku

Veronpalautuksen hakeminen ja maksa-
minen

6 §

Veronpalautuksen hakeminen

Veronpalautusta on haettava kirjallisesti ja
hakemus on toimitettava sille verovirastolle,
jolle hakijan on verotusmenettelystä annetun
lain 8 §:n mukaan annettava veroilmoitus.
Hakemus on annettava maatalouden veroil-
moituksella tai Verohallituksen vahvistamaa
muuta lomaketta käyttäen.
Verovuoden aikana käytettyä polttoöljyä ja
sähköä koskeva hakemus on jätettävä vii-
meistään verovuoden päättymistä seuraavan
kalenterivuoden helmikuun loppuun men-
nessä.
Yhteisön ja yhteisetuuden on kuitenkin
2 momentista poiketen jätettävä hakemus vii-

meistään neljän kuukauden kuluttua sen ve-
rovuoden päättymisestä, jolta palautusta hae-
taan.
Hakemus on jätettävä tässä pykälässä sää-

detyssä määräajassa siitä riippumatta, että
verovirasto on pidentänyt hakijan pyynnöstä
veroilmoituksen antamisaikaa verotusmenet-
telystä annetun lain 8 §:n 3 momentin perus-
teella.
Verohallitus antaa tarkemmat määräykset

hakemuksen antamistavasta sekä muusta me-
nettelystä hakemuksen antamiseksi.

7 §

Hakemuksessa ilmoitettavat tiedot

Hakijan on hakemuksessa ilmoitettava
maatalouteen verovuoden aikana käytetyn
verotetun kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä
sähkön määrä ja pankkitilin numero, jolle
palautus maksetaan.

8 §

Veronpalautuksen maksaminen

Valmisteveron palautus maksetaan pank-
kitilille.
Palautukselle ei makseta korkoa, ellei 10 ja

11 §:stä muuta johdu.
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,

veronpalautuksen maksamiseen ja oikaisun
tai muutoksenhaun perusteella tapahtuvaan
maksuunpanoon sovelletaan veronkantolain
(609/2005) säännöksiä.
Oikaisun tai muutoksenhaun perusteella

maksuunpannulle määrälle ja virhemaksulle
lasketaan viivästysseuraamukset siten kuin
veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa
laissa (1556/1995) säädetään.

9 §

Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus

Hakijan on järjestettävä kirjanpitonsa ja
muistiinpanonsa siten, että niistä voidaan
todeta palautukseen oikeuttavan polttoöljyn ja
sähkön määrä.
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Siltä osin kuin polttoöljyn tai sähkön käyttö
jakautuu palautukseen oikeuttavaan ja muu-
hun käyttöön siten, ettei palautukseen oikeut-
tavaa käyttöä voida yksiselitteisesti todeta, on
kirjanpidosta ja muistiinpanoista käytävä ilmi
seikat, joiden perusteella palautukseen oikeut-
tava osuus polttoöljyn ja sähkön käytöstä
voidaan arvioida.

4 luku

Oikeussuojakeinot

10 §

Oikaisu hakijan vahingoksi

Jos hakijalle kirjoitus- tai laskuvirheen tai
muun niihin rinnastettavan erehdyksen vuoksi
tai sen vuoksi, että hakija on antanut puut-
teellisia, erehdyttäviä tai vääriä tietoja, on
palautettu liikaa veroa, veroviraston on oi-
kaistava antamaansa päätöstä, jollei asiaa ole
valituksella annetulla päätöksellä oikaistu.
Oikaisu on tehtävä kolmen vuoden ku-
luessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta,
jona veronpalautusta koskeva päätös tehtiin.
Oikaisun tai muutoksenhaun perusteella
maksuunpannulle määrälle peritään korkoa.
Korko lasketaan veronpalautuspäätöksen
maksukuukautta seuraavan kuukauden ensim-
mäisestä päivästä takaisinperinnälle määrät-
tävään eräpäivään, viimeksi mainittu päivä
mukaan lukien. Korko on kutakin kalenteri-
vuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain
(633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko
vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä.

11 §

Oikaisuvaatimus

Veronpalautusta koskevaan päätökseen tai
muussa asiassa annettuun päätökseen taikka
10 §:ssä tarkoitetussa asiassa annettuun pää-
tökseen haetaan muutosta kirjallisesti oikai-
suvaatimuksella, joka on toimitettava vero-
virastoon, jonka päätökseen muutosta hae-
taan.
Jos verovirasto oikaisuvaatimuksesta tai
muutoin toteaa, että veroa on palautettu liian

vähän tai se on jäänyt kokonaan palautta-
matta, veroviraston on oikaistava antamaansa
palautuspäätöstä, jollei asiaa ole valitukseen
annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisuvaati-
mus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sitä
seuraavan kalenterivuoden lopusta, jolta pa-
lautusta haetaan.
Valtion puolesta veroasiamiehellä on oi-

keus hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaa-
timuksella. Veroasiamiehen on kuitenkin 2
momentista poiketen tehtävä oikaisuvaatimus
vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuo-
den alusta, jolta palautusta on haettu.
Oikaisun perusteella palautettavalle mää-

rälle maksetaan korkoa. Korko lasketaan
veronpalautuksen maksukuukautta seuraavan
kuukauden ensimmäisestä päivästä palautus-
päivään. Korko on kutakin kalenterivuotta
edeltävän puolivuotiskauden korkolain
12 §:ssä tarkoitettu viitekorko vähennettynä
kahdella prosenttiyksiköllä.

12 §

Muutoksenhaku

Veroviraston oikaisuvaatimuksen johdosta
antamaan päätökseen haetaan muutosta va-
littamalla siihen hallinto-oikeuteen, joka on
toimivaltainen asiassa hallintolainkäyttölain
(586/1996) 12 §:n nojalla. Muutosta on ha-
ettava kirjallisesti, ja valituskirjelmä on toi-
mitettava 4 momentissa mainitussa valitus-
ajassa verovirastolle, jonka päätöksestä vali-
tetaan.
Valtion puolesta valitusoikeus veroviraston

päätöksestä on veroasiamiehellä.
Veroviraston on varattava asiamiehen te-

kemästä valituksesta hakijalle sekä hakijan
tekemästä valituksesta asiamiehelle tilaisuus
vastineen ja tarvittaessa vastaselityksen anta-
miseen. Valituskirjelmä vastineineen, vasta-
selityksineen ja lausuntoineen sekä asian
käsittelyssä syntyneet muut asiakirjat on
viipymättä lähetettävä 1 momentissa tarkoi-
tetulle hallinto-oikeudelle.
Valitusaika oikaisuvaatimuksen johdosta

annetusta päätöksestä on kolme vuotta ve-
ronpalautuspäätöksen tekemistä seuraavan
kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähin-
tään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
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Muusta päätöksestä valitettaessa valitusaika
on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Veroasiamiehen valitusaika on 30 päivää
päätöksen tekemisestä.
Hallinto-oikeudelle osoitettu valitus, joka
olisi pitänyt tehdä oikaisuvaatimuksena ve-
rovirastolle, käsitellään oikaisuvaatimuksena.
Valituksen tutkimatta jättämisestä ei tällöin
tehdä päätöstä.
Muutoksenhausta on muutoin voimassa,
mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

5 luku

Erinäiset säännökset

13 §

Tietojenantovelvollisuus

Ammattimaisen maatalouden harjoittajan
on Verohallituksen, veroviraston tai muutok-
senhakuviranomaisen kehotuksesta annettava
hakemuksessa ilmoitettavien tietojen lisäksi
ne täydentävät tiedot ja selvitykset sekä
esitettävä ne tositteet, jotka saattavat olla
tarpeen hänen hakemustaan tai hänen veron-
palautuspäätöstä koskevaa muutoksenhakua
käsiteltäessä.

14 §

Tietojen julkisuus

Tässä laissa tarkoitettuihin verohallinnossa
käsiteltäviin tietoihin sovelletaan, mitä vero-
tustietojen julkisuudesta ja salassapidosta an-
netun lain (1346/1999) 4 §:ssä on säädetty
verotustietojen salassapidosta.

15 §

Tietojen antaminen verohallinnolle ja eräille
muille viranomaisille

Verohallinnolla on salassapitosäännösten
ja muiden tietojen saantia koskevien rajoi-
tusten estämättä oikeus saada maa- ja met-
sätalousministeriöltä, tulliviranomaiselta, työ-

voima- ja elinkeinokeskuksilta sekä Ahve-
nanmaan lääninhallitukselta tässä laissa tar-
koitetun valmisteveron palauttamista sekä
siihen liittyvää valvontaa varten tarpeellisia
tietoja hakijalle myönnetystä tämän lain 2 §:n
2—5 kohdassa tarkoitetusta tukityypistä, tuen
maksupäivästä sekä nestemäisten polttoainei-
den valmisteverosta annetun lain 10 a §:n
mukaisista hakijoista ja palautuksen saajista.
Hakijasta ja palautuksen saajasta on oikeus
saada yksilöinti- ja yhteystietoina hakijan tai
palautuksen saajan nimi, henkilö- tai yhtei-
sötunnus sekä viranomaiselle ilmoitettu
osoite.
Maa- ja metsätalousministeriöllä, tullivi-

ranomaisella, työvoima- ja elinkeinokeskuk-
silla sekä Ahvenanmaan lääninhallituksella
on salassapitosäännösten ja muiden tietojen
saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus
saada tässä laissa tarkoitetun valmisteveron
palauttamista sekä siihen liittyvää valvontaa
varten tarpeellisia tietoja verohallinnolta pa-
lautuksen saajasta sekä palautuksen määrästä
ja sen perusteesta. Palautuksen saajasta on
oikeus saada yksilöinti- ja yhteystietoina
palautuksen saajan nimi, henkilö- tai yhtei-
sötunnus sekä verohallinnolle ilmoitettu toi-
mipaikan osoite.

16 §

Verohallinnon ja eräiden muiden viranomais-
ten oikeus oma-aloitteiseen tietojen antami-

seen

Verohallinto voi salassapitosäännösten es-
tämättä antaa omasta aloitteesta tarpeellisia
tässä laissa tarkoitetun veronpalautuksen saa-
jaa ja myönnettyä veronpalautusta koskevia
palautuksen oikeellisuuden valvontaan liitty-
viä tietoja maa- ja metsätalousministeriölle,
tulliviranomaiselle sekä työvoima- ja elinkei-
nokeskuksille niiden laissa tai asetuksessa
säädetyn tehtävään liittyvän valvontavelvol-
lisuuden täyttämiseksi, jos on syytä epäillä,
että hakija ei olisi ollut oikeutettu tämän lain
2 §:n 2—5 kohdassa tarkoitettuun tukeen.
Yksilöinti- ja yhteystietoina voidaan antaa
palautuksen saajan nimi, henkilö- tai yhtei-
sötunnus sekä verohallinnolle ilmoitettu toi-
mipaikan osoite.
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Maa- ja metsätalousministeriö tai työ-
voima- ja elinkeinokeskus voivat salassapi-
tosäännösten estämättä antaa omasta aloit-
teesta tässä laissa tarkoitetun veronpalautuk-
sen maksuunpanoa varten tarpeellisia tuen
saajaa ja tukipäätöksiä koskevia tietoja tämän
lain 2 §:n 2—5 kohdassa tarkoitettujen tukien
takaisinperinnästä. Yksilöinti- ja yhteystie-
toina voidaan antaa palautuksen saajan nimi,
henkilö- tai yhteisötunnus sekä viranomai-
selle ilmoitettu osoite.
Tämän pykälän nojalla saatuja, salassa
pidettäviä tietoja voidaan antaa edelleen
rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa
varten. Tiedot tulee hävittää heti, kun niitä ei
tarvita. Jos tietoja tarvitaan, tietojen säilyttä-
minen määräytyy arkistolain (831/1994) mu-
kaan.

17 §

Tietojen antamista koskevat erityissäännökset

Tässä laissa tarkoitetut tiedot voidaan antaa
sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen,
kun tietojen suojaaminen henkilötietolain
(523/1999) 32 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla on selvitetty.

18 §

Muiden säännösten soveltaminen

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
sovelletaan soveltuvin osin verotusmenette-
lystä annetun lain 14, 18, 25, 26 a, 26 c, 26 d,
91 ja 93 a §:ää sekä verotusmenettelystä
annetun asetuksen (763/1998) 2—5 §:ää.

19 §

Virhemaksu

Jos hakija on antanut veronpalautusta var-
ten tarvittavat tiedot puutteellisina tai virheel-
lisinä, virhemaksua voidaan kantaa vähintään
50 ja enintään 1 000 euroa.
Virhemaksun suuruutta määrättäessä ote-
taan huomioon menettelyn moitittavuus, tois-
tuvuus ja muut näihin rinnastettavat seikat.

20 §

Rangaistussäännös

Hakijan petollisesti aiheuttamasta veronpa-
lautuksesta tai sen yrittämisestä säädetään
rangaistus rikoslain (39/1889) 29 luvun
1—3 §:ssä.

21 §

Yhteisön lainsäädännön huomioon ottaminen

Veronpalautukseen sovelletaan lisäksi eräi-
den valtiontukea koskevien Euroopan yhtei-
söjen säännösten soveltamisesta annettua la-
kia (300/2001).

22 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2006.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

23 §

Siirtymäsäännökset

Verovuoden 2005 aikana käytetyn poltto-
öljyn ja sähkön osalta veronpalautusta on
haettava viimeistään 30 päivänä marraskuuta
2006 Verohallituksen erikseen vahvistamaa
lomaketta käyttäen. Vuoden 2005 aikana
käytetyn polttoöljyn ja sähkön veronpalau-
tuksen perusteeksi hyväksytystä määrästä
otetaan palautusta laskettaessa huomioon 81
prosenttia käyttömäärästä.
Yhteisö, yhteisetuus ja yhtymä ei ole

kuitenkaan oikeutettu palautukseen verovuo-
den 2005 aikana käyttämästään polttoöljystä
tai sähköstä, jos sen tilikausi on päättynyt 1
päivänä tammikuuta 2005 ja 10 päivänä
maaliskuuta 2005 välisenä aikana. Verovuo-
den 2005 veronpalautuksesta vastaa verotus-
menettelystä annetun lain 6 §:n mukainen
hakijan tuloverotuksen toimittava verovirasto
tai Verohallituksen määräämä muu verovi-
rasto.
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Tämän lain 9 §:n säännöksiä kirjanpito- ja
muistiinpanovelvollisuudesta sovelletaan lain
voimaantulon jälkeiseen aikaan. Ennen lain

voimaantuloa koskevalta ajalta hakijalla on
oikeus arvioida palautukseen oikeuttava polt-
toöljyn ja sähkön käyttö.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 604

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun
lain (1472/1994) 10 a §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 918/2001 seuraavasti:

10 a §
Sillä, joka harjoittaa ammattimaisesti kas-
vihuoneviljelyä, on oikeus hakemuksesta
saada takaisin ammattimaiseen kasvihuone-
viljelyyn 1 päivästä tammikuuta 2006 lähtien
käyttämästään kevyestä polttoöljystä suoritet-
tua valmisteveroa 3,75 senttiä litralta ja
raskaasta polttoöljystä 1,75 senttiä kilogram-
malta. Veronpalautusta ei suoriteta, jos ke-
vyen ja raskaan polttoöljyn yhteenlaskettu
käyttömäärä on alle 16 000 yksikköä hake-
musta kohden.
Hakemus on tehtävä kasvihuoneviljelmän
sijaintipaikan tulliviranomaiselle. Palautusta
voi hakea kalenterivuoden tai erikseen tammi-
kesäkuun ja erikseen heinä-joulukuun aikana
käytetystä kevyestä tai raskaasta polttoöljystä.
Palautusta on haettava viimeistään kuuden
kuukauden kuluttua edellä mainitun ajanjak-
son päättymisestä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2006.
Vuoden 2005 aikana käytetyn kevyen ja

raskaan polttoöljyn perusteella ammattimai-
selle kasvihuoneviljelijälle maksetaan ilman
erillistä hakemusta veronpalautuksen koro-
tusta, jos veronpalautuksen määrä ennen
korotusta on vähintään 580 euroa.
Korotusta maksetaan kevyestä polttoöljystä

0,35 senttiä litralta ja raskaasta polttoöljystä
0,35 senttiä kilogrammalta. Palautuksen pe-
rusteeksi hyväksytystä polttoöljyn määrästä
otetaan korotusta laskettaessa huomioon
tammi-kesäkuun 2005 käytön perusteella
62 prosenttia käyttömäärästä, heinä-joulu-
kuun käytön perusteella käyttömäärä koko-
naisuudessaan ja tammi-joulukuun käytön
perusteella 81 prosenttia käyttömäärästä.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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VaVM 6/2006
EV 85/2006

Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, (32003L0096); EYVL N:o L 283, 31.10.2003, s. 54

1804

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20060056


Tasavallan presidentin asetus

N:o 605

korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta
ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

annetun lain voimaantulosta

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
New Yorkissa 31 päivänä lokakuuta 2003
tehty korruption vastainen Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimus, jonka eduskunta
on hyväksynyt 29 päivänä maaliskuuta 2006
ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt
8 päivänä kesäkuuta 2006 ja jota koskeva
hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden
Kansakuntien pääsihteerin huostaan 20 päi-
vänä kesäkuuta 2006, on voimassa 20 päi-
västä heinäkuuta 2006 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Korruption vastaisen Yhdistyneiden Kan-
sakuntien yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta 8 päivänä kesäkuuta 2006 annettu laki
(466/2006) tulee voimaan 21 päivänä heinä-
kuuta 2006.

3 §
Suomi on antanut yleissopimuksen hyväk-
symiskirjan tallettamisen yhteydessä seuraa-
vat ilmoitukset:

1) Yleissopimuksen 46 artiklan 13 kappa-
leessa tarkoitettu keskusviranomainen on
Suomessa oikeusministeriö.
2) Suomi selittää 46 artiklan 14 kappaleen

mukaisesti, että oikeusapupyynnöt ja niihin
liitetyt asiakirjat on laadittava suomen, ruot-
sin, norjan tai tanskan taikka englannin,
ranskan tai saksan kielellä tai niihin on
liitettävä käännökset jollekin mainituista kie-
listä.
Yleissopimuksen 6 artiklan 3 kappaleessa

tarkoitettuja viranomaisia ovat Suomessa ri-
koksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriön
kriminaalipoliittinen osasto ja keskusrikospo-
liisi.

4 §
Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä

heinäkuuta 2006.

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 58/2006)
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N:o 606 
 

Opetusministeriön asetus 
ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2006 
————— 

 
Opetusministeriön päätöksen mukaisesti  
muutetaan ammatillisista perustutkinnoista 1 päivänä maaliskuuta 2001 annetun opetusmi-

nisteriön asetuksen (216/2001) liite sellaisena kun se on asetuksessa 513/2005 seuraavasti: 
 

Liite 
AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 

 
 Tutkinto    
   Koulutusohjelma  Tutkintonimike  
    
       
 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA    
     
 Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 10101 Viittomakielen ohjaaja  
  1609 Viittomakielisen ohjauksen koulutusohjelma    
     
 Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 10102 Lastenohjaaja  
  1610 Lapsi- ja perhetyön koulutusohjelma    
     
 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 10103 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja 
  1612 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma    
       
       
KULTTUURIALA    
       
 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 10091 Artesaani  
  1601 Esinesuunnittelun ja -valmistuksen koulutusohjelma   
  1602 Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen   
   koulutusohjelma    
  1603 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma  
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 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 10092 Media-assistentti  
  1604 Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma    
       
 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto    
  1605 Kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma 10117 Kuva-artesaani  
       
 Tanssialan perustutkinto 10093 Tanssija  
  1606 Tanssijan koulutusohjelma    
       
 Musiikkialan perustutkinto    
  1607 Muusikon koulutusohjelma 10118 Muusikko  
  1608 Soitinhuollon ja musiikin teknologian  10098 Musiikkiteknologi  
   koulutusohjelma    
    10099 Pianonvirittäjä  
       
 Sirkusalan perustutkinto    
  1619 Sirkusalan koulutusohjelma 10123 Sirkusartisti  
       
       
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA  
       
 Liiketalouden perustutkinto 10059 Merkonomi  
  1562 Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma   
  1563 Informaatio- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma   
  1564 Taloushallinnon koulutusohjelma    
  1565 Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma   
       
       
LUONNONTIETEIDEN ALA    
       
 Tietojenkäsittelyn perustutkinto 10060 Datanomi  
  1566 Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin    
   koulutusohjelma    
  1567 Tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelma   
       
 
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA    
        
  Jalkinealan perustutkinto 10009 Suutari  
   1516 Kenkä- ja nahka-alan koulutusohjelma    
        
  Tekstiilialan perustutkinto 10010 Tekstiilinvalmistaja  
   1517 Tekstiilitekniikan koulutusohjelma    
        
  Vaatetusalan perustutkinto     
   1518 Asustealan koulutusohjelma 10011 Modisti  
   1519 Pukuompelun koulutusohjelma 10012 Pukuompelija  
   1520 Turkisalan koulutusohjelma 10013 Turkkuri  
   1521 Vaatturityön koulutusohjelma 10014 Vaatturi  
     

 
   



 N:o 606 
  

 

1808

  Painoviestinnän perustutkinto 10087 Painotuotantoassistentti  
   1593 Ulkoasun toteuttajan koulutusohjelma    
   1594 Painotekniikan koulutusohjelma    
        
  Kone- ja metallialan perustutkinto    
   1522 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusoh-

jelma 
10015 Automaatioasentaja  

     10016 Kunnossapitoasentaja  
   1523 Valimotekniikan koulutusohjelma 10017 Valaja  
     10018 Valumallinvalmistaja  
   1524 Valmistustekniikan koulutusohjelma 10019 Hienomekaanikko  
     10020 Koneenasentaja  
     10021 Koneistaja  
     10022 Levyseppähitsaaja  
     10023 Työvälinevalmistaja  
  Talotekniikan perustutkinto    
   1501 Kiinteistönhoidon koulutusohjelma 10001 Kiinteistönhoitaja  
   1502 LVI-asennuksen koulutusohjelma 10002 LVI-asentaja  
   1503 Teknisen eristyksen koulutusohjelma 10003 Tekninen eristäjä   
 
  Autoalan perustutkinto    
   1525 Autokorinkorjauksen koulutusohjelma 10024 Autokorinkorjaaja  
   1526 Automaalauksen koulutusohjelma 10025 Automaalari  
   1527 Automyynnin koulutusohjelma 10026 Automyyjä  
   1528 Autotekniikan koulutusohjelma 10027 Ajoneuvoasentaja  
   1529 Varaosamyynnin koulutusohjelma 10028 Varaosamyyjä  
        
  Lentokoneasennuksen perustutkinto 10029 Lentokoneasentaja  
   1530 Lentokoneasennuksen koulutusohjelma    
        
  Lennonjohdon perustutkinto 10109 Lennonjohtaja  
   1613 Lennonjohdon koulutusohjelma    
        
  Logistiikan perustutkinto    
   1531 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma 10030 Autonkuljettaja  
     10119 Linja-autonkuljettaja  
     10120 Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 
   1617 Lentoasemapalvelujen koulutusohjelma 10121 Lentoasemahuoltaja  
   1532 Varastopalvelujen koulutusohjelma 10031 Varastonhoitaja  
        
  Sähköalan perustutkinto    
   1522 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon  10015 Automaatioasentaja  
    koulutusohjelma    
   1533 Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan  10110 Elektroniikka-asentaja  
    koulutusohjelma    
   1534 Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma 10111 Sähköasentaja  
        
  Rakennusalan perustutkinto    
   1504 Maarakennuksen koulutusohjelma 10004 Maarakentaja  
   1505 Maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma 10005 Maarakennuskoneenkuljettaja  
   1506 Talonrakennuksen koulutusohjelma 10006 Talonrakentaja  
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  Maanmittausalan perustutkinto 10007 Kartoittaja  
   1507 Maanmittaustekniikan koulutusohjelma    
        
  Puualan perustutkinto    
   1535 Levyteollisuuden koulutusohjelma 10033 Levyprosessinhoitaja  
   1536 Puusepän koulutusohjelma 10034 Puuseppä  
   1537 Sahateollisuuden koulutusohjelma 10035 Sahaprosessinhoitaja  
        
  Veneenrakennuksen perustutkinto 10036 Veneenrakentaja  
   1538 Veneenrakennuksen koulutusohjelma    
        
  Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto    
   1539 Verhoilun koulutusohjelma 10037 Verhoilija  
   1618 Sisustuksen koulutusohjelma 10122 Sisustaja  
        
  Pintakäsittelyalan perustutkinto    
   1540 Maalausalan koulutusohjelma 10038 Lattianpäällystäjä  
     10039 Maalari  
   1541 Puuteollisuuden pintakäsittelyjen koulutusohjelma 10040 Pintakäsittelijä  
   1542 Teollisen pintakäsittelyn koulutusohjelma 10041 Korroosionestomaalari  
     10040 Pintakäsittelijä  
        
  Kemiantekniikan perustutkinto 10042 Prosessinhoitaja  
   1543 Kemiantekniikan koulutusohjelma    
   1544 Biotekniikan koulutusohjelma    
        
  Laboratorioalan perustutkinto 10043 Laborantti  
   1545 Laboratorioalan koulutusohjelma    
        
  Paperiteollisuuden perustutkinto    
   1546 Massan valmistuksen koulutusohjelma 10044 Paperiprosessinhoitaja  
   1547 Paperin ja kartongin valmistuksen koulutusohjelma 10044 Paperiprosessinhoitaja  
   1548 Paperin jalostuksen koulutusohjelma 10045 Paperinjalostaja  
        
  Elintarvikealan perustutkinto    
   1549 Elintarviketeknologian koulutusohjelma 10046 Elintarvikkeiden valmistaja  
   1550 Leipomoalan koulutusohjelma 10047 Leipuri-kondiittori   
   1551 Liha-alan koulutusohjelma 10048 Lihatuotteiden valmistaja  
   1552 Meijerialan koulutusohjelma 10049 Meijeristi  
        
  Merenkulkualan perustutkinto    
   1553 Kansi- ja konekorjauksen koulutusohjelma 10050 Korjaaja  
   1554 Sähkökäytön koulutusohjelma 10051 Laivasähköasentaja  
   1555 Konepäällystön koulutusohjelma 10052 Vahtikonemestari  
   1556 Kansipäällystön koulutusohjelma 10053 Vahtiperämies  
        
  Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto    
   1557 Kelloalan koulutusohjelma 10054 Kelloseppä  
   1558 Mikromekaniikan koulutusohjelma 10055 Mikromekaanikko  



 N:o 606 
  

 

1810

 
  Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto    
   1559 Kumitekniikan koulutusohjelma 10056 Kumituotevalmistaja  
   1560 Muovitekniikan koulutusohjelma 10057 Muovituotevalmistaja  
        
  Suunnitteluassistentin perustutkinto 10058 Suunnitteluassistentti  
   1561 Teknisen suunnittelun koulutusohjelma    
        
  Turvallisuusalan perustutkinto 10088 Turvallisuusvalvoja  
   1595 Turvallisuusalan koulutusohjelma    
        
     
 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA    
        
  Maatalousalan perustutkinto    
   1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä  
   1620 Maatalousteknologian koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä  
   1581 Hevostalouden koulutusohjelma 10075 Hevostenhoitaja  
     10076 Ratsastuksenohjaaja  
   1582 Turkistalouden koulutusohjelma 10077 Turkistarhaaja  
   1621 Eläintenhoidon koulutusohjelma 10124 Eläintenhoitaja  
        
  Puutarhatalouden perustutkinto 10078 Puutarhuri  
   1583 Puutarhatuotannon koulutusohjelma    
   1584 Viheralan koulutusohjelma    
   1585 Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma    
        
  Kalatalouden perustutkinto    
   1586 Kalatalouden koulutusohjelma 10105 Kalanjalostaja  
     10106 Kalanviljelijä  
     10107 Kalastaja  
     10108 Kalastuksenohjaaja  
        
  Metsäalan perustutkinto    
   1587 Metsätalouden koulutusohjelma 10080 Metsuri  
   1588 Metsäkonealan koulutusohjelma 10081 Metsäkoneenkuljettaja  
   1589 Metsien monikäytön koulutusohjelma 10082 Metsäluonnonhoitaja  
        
  Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto    
   1590 Ympäristöalan koulutusohjelma 10083 Ympäristönhoitaja  
   1591 Luontoalan koulutusohjelma 10084 Luontoyrittäjä  
   1592 Poro- ja luontaistalouden koulutusohjelma 10085 Porotalousyrittäjä  
     10086 Luontaistalousyrittäjä  
        
 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA    
        
  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 10008 Lähihoitaja  
   1508 Ensihoidon koulutusohjelma    
   1598 Kuntoutuksen koulutusohjelma    
   1509 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma   
   1510 Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma    
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   1511 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma   
   1512 Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma    
   1513 Vammaistyön koulutusohjelma    
   1514 Vanhustyön koulutusohjelma    
   1515 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma   
        
  Hammastekniikan perustutkinto 10089 Hammaslaborantti  
   1599 Hammastekniikan koulutusohjelma    
        
  Lääkealan perustutkinto 10090 Farmanomi  
   1600 Lääkealan koulutusohjelma    
   1615 Apteekkialan koulutusohjelma 10115 Lääketeknikko  
        
  Hiusalan perustutkinto 10072 Parturi-kampaaja  
   1578 Parturi-kampaajan koulutusohjelma    
        
  Kauneudenhoitoalan perustutkinto 10073 Kosmetologi  
   1579 Kosmetologin koulutusohjelma    
      
  Liikunnanohjauksen perustutkinto 10112 Liikuntaneuvoja  
   1611 Liikunnanohjauksen koulutusohjelma    
 
        
 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA    
        
  Matkailualan perustutkinto    
   1568 Matkailun ohjelmapalvelujen koulutusohjelma 10061 Matkailupalvelujen tuottaja  
   1569 Matkailun myynti- ja neuvontapalvelujen koulutus-

ohjelma 
10062 Matkailuvirkailija  

        
  Catering-alan perustutkinto    
   1570 Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma 10063 Palveluvastaava  
   1571 Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma 10064 Suurtalouskokki  
        
  Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto    
   1572 Hotellipalvelun koulutusohjelma 10065 Hotellivirkailija  
   1573 Ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma 10066 Ravintolakokki  
   1574 Ravintolapalvelun koulutusohjelma 10067 Tarjoilija  
        
  Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto    
   1596 Kotitalouspalvelujen koulutusohjelma 10068 Kotitalousyrittäjä  
   1597 Kuluttajapalvelujen koulutusohjelma  10069 Tuoteneuvoja  
        
  Puhdistuspalvelujen perustutkinto    
   1576 Siivousalan koulutusohjelma 10070 Toimitilahuoltaja  
   1577 Tekstiilihuollon koulutusohjelma 10071 Tekstiilihuoltaja  
        
 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä 

elokuuta 2006.  

Opetushallituksen ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain (630/1998) 13 §:n nojalla 
päättämien opetussuunnitelmien perusteiden  
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mukaisiin sirkusalan perustutkinnon sekä 
maatalousalan perustutkinnon maataloustek-
nologian ja eläintenhoidon koulutusohjelmi-
en koulutukseen ennen tämän asetuksen 

voimaan tuloa otetut opiskelijat voivat tut-
kinnon suoritettuaan käyttää tämän asetuksen 
mukaista tutkintonimikettä. 

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2006 

 
Opetusministeri Antti Kalliomäki 

 
 
 

Opetusneuvos Mika Tammilehto 
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