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Lak i

N:o 1039

yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain (240/2007) 4 §:n 1 mo-
mentti sekä 6 ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 1 momentti ja 10 § laissa 1532/2009 sekä
6 § osaksi laissa 1532/2009, seuraavasti:

4 §

Asiakastietojärjestelmä

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä on
työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä tieto-
järjestelmä, jossa välitetään asiakasta koske-
via 6 §:ssä tarkoitettuja tietoja yrityspalveluja
hoitavien viranomaisten sekä valtion erityis-
rahoitusyhtiön välillä.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Asiakastietojärjestelmän kautta saatavissa
olevat tiedot

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän
kautta voidaan käsitellä tietoja, joista ilmene-
vät:
1) yrityksen nimi, yritys- ja yhteisötunnus

sekä muut yksilöinti- ja yhteystiedot;
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2) tiedot siitä, ketkä toimivat yrityksen
vastuuhenkilöinä;
3) yrityksen toimialaa, osakepääomaa, ti-

linpäätöstä tai muutoin yritystä koskevat ja
sen toimintaa yleisesti kuvaavat viranomais-
ten julkisista rekistereistä saatavat tiedot;
4) yrityksestä ja sen vastuuhenkilöistä
luottotietorekisteriin, konkurssi- ja yrityssa-
neerausrekisteriin sekä ulosottorekisteriin tal-
letetut tiedot.
Asiakastietojärjestelmän kautta voidaan li-
säksi välittää salassapitosäännösten estä-
mättä:
1) tiedot siitä, onko yritys ollut työ- ja
elinkeinoministeriön, valtion erityisrahoitus-
yhtiön, Tekes — teknologian ja innovaatioi-
den kehittämiskeskuksen, maa- ja metsäta-
lousministeriön, Maaseutuviraston, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai
työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaana, sekä
tiedot henkilöistä, jotka yritys on nimennyt
yhteyshenkilöikseen tässä laissa tarkoitettuja
yrityspalveluja varten;
2) tiedot yrityksen saamista yrityspalve-
luista;
3) arviot yrityksen edellytyksistä kannatta-
vaan toimintaan;
4) yritystä koskevat muut tiedot, jotka ovat
tarpeen päätettäessä yritystuen myöntämi-
sestä ja maksamisesta sekä käytön valvon-
nassa.

10 §

Asiakastietojärjestelmän tietojen luovuttami-
nen

Edellä 6 §:ssä tarkoitettuja tietoja saa luo-
vuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle, maa- ja
metsätalousministeriölle, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle, työ- ja elin-
keinotoimistolle, Tekes — teknologian ja in-
novaatioiden kehittämiskeskukselle, valtion
erityisrahoitusyhtiölle ja Maaseutuvirastolle
yrityspalvelujen toteuttamista varten.
Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja

tietoja saa tämän pykälän 1 momentissa sää-
detyn lisäksi luovuttaa ulkoasiainministeri-
ölle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetus-
hallitukselle ja Finpro ry:lle.
Ulosottorekisteristä saatuja tietoja saa luo-

vuttaa vain sille, jolla on ulosottoa koskevien
säännösten mukaan oikeus saada tiedot suo-
raan ulosottorekisteristä.
Tietoja saa luovuttaa myös teknisen käyt-

töyhteyden avulla.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulu-
kuuta 2010.
Tätä lakia sovelletaan myös niihin tietoi-

hin, jotka viranomainen tai valtion erityisra-
hoitusyhtiö on saanut ennen lain voimaatu-
loa.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen
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Lak i

N:o 1040

julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain
(1137/1996) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 5 kohta, 4 ja 5 §, 6 b §:n 1 momentin 4 kohta, 6 c §:n
1 momentti ja 7 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti laissa 1138/2008, 2 §:n 5 kohta laissa 1099/1999,
4 § laissa 549/2000, 5 § osaksi laissa 1119/1997 sekä 6 b §:n 1 momentin 4 kohta, 6 c §:n
1 momentti ja 7 §:n 1 momentti laissa 946/2005, seuraavasti:

1 §
Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus
määräämillään ehdoilla antaa julkisesti tuet-
tujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhti-
ölle, jäljempänä korontasausyhtiö, sitoumuk-
sia siitä, että korontasausyhtiö voi tehdä
luotto- ja rahoituslaitosten kanssa julkisesti
tuettuja vienti- ja alusluottoja koskevia ko-
rontasaussopimuksia vuosina 1997—2015
enintään 5 000 miljoonan euron pääoma-ar-
vosta.
— — — — — — — — — — — — —

2 §
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
5) korontasaussopimuksella korontasaus-
yhtiön ja luotto- tai rahoituslaitoksen kesken
tehtävää tässä laissa tarkoitetun luoton kor-
koa koskevaa sopimusta, jonka mukaisesti
luotto- tai rahoituslaitos maksaa valtiolle ky-
symyksessä olevan julkisesti tuetun koronta-
sausluoton OECD-vientiluottoehtojen mu-

kaista korkoa ja valtio maksaa luotto- tai
rahoituslaitokselle kyseisen valuutan yleisesti
käytettävää OECD-ehtoisen luoton korkojak-
soa vastaavaa, yleensä kuuden kuukauden
viitekorkoa, lisättynä työ- ja elinkeinominis-
teriön päätöksen mukaisesti enintään 0,50
prosenttiyksiköllä;
— — — — — — — — — — — — —

4 §
Valtio maksaa korontasausyhtiölle hallin-

nointipalkkiota, joka määräytyy korontasaus-
toiminnan hallinnosta aiheutuneiden kulujen
ja saatujen tulojen erotuksena. Hallinnointi-
palkkiota maksetaan, kun yhtiön vuositilin-
päätökseen perustuva korontasaustoiminnan
hallinnollinen tulos on alijäämäinen.

5 §
Työ- ja elinkeinoministeriön ja korontasa-

usyhtiön on valvottava korontasausluottojen
käyttöä, kustannuksia ja vaikuttavuutta sekä
korontasausluottopäätösten muiden ehtojen
täyttymistä.
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Työ- ja elinkeinoministeriöllä tai sen edus-
tajalla on oikeus salassapitosäännösten estä-
mättä saada luotto- ja rahoituslaitokselta ja
korontasausluoton saajalta tarkastettavakseen
kaikki valvonnan kannalta tarpeelliseksi kat-
somansa asiakirjat ja muut tallenteet sekä
oikeus päästä tarkastusta varten luotto- ja ra-
hoituslaitoksen ja korontasausluoton saajan
toimitiloihin. Valvottavan on lisäksi ilman
aiheetonta viivytystä toimitettava työ- ja elin-
keinoministeriölle tai sen määräämälle tar-
kastajalle ministeriön tai tarkastajan pyytä-
mät valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja
selvitykset.

6 b §
Korontasaussopimukseen perustuvan kor-
kotuen maksaminen päättyy, jos:
— — — — — — — — — — — — —
4) korontasausluotto siirretään uudelle luo-
tonsaajalle tai korontasausluotolla rahoitettu
vienti- tai aluskaupan kohde siirretään uu-
delle omistajalle ilman työ- ja elinkeinomi-
nisteriön suostumusta.
— — — — — — — — — — — — —

6 c §
Työ- ja elinkeinoministeriön on 6 b §:ssä
tarkoitetuissa tapauksissa päätöksellään to-

dettava, mistä ajankohdasta lukien korkotuen
maksaminen lakkaa, ja määrättävä korkotuen
takaisin maksamisesta ja perimisestä sekä ko-
ron maksamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

7 §
Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella

annetaan tarkemmat säännökset korontasaus-
toiminnassa noudatettavista periaatteista,
jotka koskevat:
1) vienti- ja alusluottojen yleisiä ehtoja;
2) korontasausyhtiön valvonta- ja ilmoitus-

velvollisuutta;
3) luotto- ja rahoituslaitoksen ilmoitusvel-

vollisuutta korontasausyhtiölle ja Valtiokont-
torille;
4) korontasaussopimuksen ennenaikaista

purkamista; ja
5) Suomen Vientiluotto Oy:lle maksetta-

van hallinnointipalkkion määräytymisperus-
teita.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011. Lain 4 §:ää sovelletaan myös
ennen lain voimaantuloa tehtyihin korontasa-
ussopimuksiin.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

3300 N:o 1040



Lak i

N:o 1041

Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain (1136/1996) 1 §:n
3 momentti, 2 §, 4 §:n 2 momentti ja 6 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti laissa 947/2005 ja 2 § osaksi laissa 947/2005,
seuraavasti:

1 §

Toimiala ja tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa yh-
tiölle myös muita viennin ja alusrahoituksen
erityisrahoitustehtäviä.

2 §

Tietojen luovuttaminen

Yhtiön tulee antaa työ- ja elinkeinominis-
teriölle sen pyytämiä tietoja, jotka ovat tar-
peen käsiteltäessä julkisesti tuettujen vienti-
luottojen korontasausta ja korkotuen myöntä-
mistä koskevissa laeissa tarkoitettuja koron-
tasaus- ja korkotukihakemuksia sekä muita
yhtiön toimialaan kuuluvia selvityksiä ja tie-
toja. Samoin yhtiön tulee antaa Valtiokontto-
rille korkotuen tai -hyvityksen maksatukseen
tarpeellisia tietoja ja selvityksiä.

4 §

Taloudelliset toimintaperiaatteet

— — — — — — — — — — — — —
Yhtiön toiminnasta aiheutuvat kustannuk-

set katetaan yhtiön perimillä maksuilla, yh-
tiön oman pääoman tuotolla ja valtion maksa-
malla hallinnointipalkkiolla.

6 §

Salassapitovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Yhtiön toimielimen jäsen ja varajäsen sekä

yhtiön palveluksessa oleva henkilö on oikeu-
tettu edellä 1 momentissa sanotun estämättä
antamaan työ- ja elinkeinoministeriölle ja
Valtiokonttorille tietoja, joita hän on saanut
yhtiön asiakkaan tai muun henkilön taloudel-
lisesta asemasta tai yksityisestä olosuhteesta,
jos tietojen antaminen on julkisen rahoituk-
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sen yhteensovittamisen, korkotuen tai hyvi-
tyksen maksatuksen tai muun vastaavan syyn
kannalta tarpeellista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011. Ennen tämän lain voimaantuloa
voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

3302 N:o 1041



Tasavallan presidentin asetus

N:o 1042

Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

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

1 §
Pariisissa 23 päivänä kesäkuuta 2010 Suo-
men tasavallan hallituksen ja Monacon ruhti-
naskunnan hallituksen välillä veroasioita kos-
kevista tiedoista tehty sopimus on voimassa
20 päivästä marraskuuta 2010 niin kuin siitä
on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 28
päivänä syyskuuta 2010 ja tasavallan presi-
dentti 8 päivänä lokakuuta 2010. Hyväksy-
mistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päi-
vänä lokakuuta 2010.

2 §
Monacon kanssa veroasioita koskevista

tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta 8 päivänä lokakuuta 2010 annettu,
myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osal-
taan hyväksymä laki (859/2010) tulee voi-
maan 10 päivänä joulukuuta 2010.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä jou-

lukuuta 2010.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 114/2010)
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1043

tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
säädetään tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asettavista vaatimuksista
annetun lain (1005/2008) 7 §:n 2 momentin ja 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä
on 7 §:n 2 momentti laissa 1009/2010:

1 §

Energiaan liittyvän tuotteen vaatimusten-
mukaisuuden arviointi

Energiaan liittyvän tuotteen vaatimusten-
mukaisuus osoitetaan liitteen 1 mukaisella
sisäisen suunnittelun valvontamenettelyllä tai
liitteen 2 mukaisella vaatimustenmukaisuu-
den arvioinnin hallintajärjestelmällä taikka
muulla niihin verrattavalla menettelyllä.

2 §

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tulee
olla seuraavat tiedot:
1) valmistajan tai sen valtuutetun edustajan
nimi ja osoite;
2) tuotteen mallin kuvaus, joka on riittävän
yksiselitteinen tunnistamista varten;
3) viittaus energiaan liittyvien tuotteiden
ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaati-
musten puitteista annettuun Euroopan parla-

mentin ja neuvoston direktiiviin
2009/125/EY;
4) viittaus käytettyihin yhdenmukaistettui-

hin standardeihin;
5) viittaus muihin käytettyihin standardei-

hin ja eritelmiin;
6) viittaus muihin säädöksiin, joiden mu-

kaisesti energiaan liittyvään tuotteeseen on
kiinnitetty CE-merkintä;
7) valmistajan tai sen valtuutetun edustajan

puolesta vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen
allekirjoittavan henkilön yhteystiedot ja alle-
kirjoitus.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä jou-
lukuuta 2010.
Tällä asetuksella kumotaan tuotteiden eko-

logiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle
asetettavista vaatimuksista annettu valtioneu-
voston asetus (1/2009).

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja Outi Helander

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY (32009L0125); EUVL N:o L 285, 31.10.2009, s. 10
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Liite 1 

 
 

SISÄISEN SUUNNITTELUN VALVONTA 
 
1 Valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja, joka noudattaa 2 kohdan vaatimuksia, varmis-

taa ja vakuuttaa, että energiaan liittyvä tuote täyttää sitä koskevassa täytäntöönpanotoi-
menpiteessä tuotteelle asetetut vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi koskea 
yhtä tai useampaa energiaan liittyvää tuotetta ja valmistajan on säilytettävä vakuutus. 

 
 
2 Valmistajan on koottava yhteen tekninen asiakirja-aineisto, jonka avulla voidaan arvioi-

da, onko energiaan liittyvä tuote sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten 
mukainen. 

 
Teknisten asiakirjojen tulee sisältää: 
a) yleinen kuvaus energiaan liittyvästä tuotteesta ja sen käyttötarkoituksesta; 
b) valmistajan tekemän ympäristöarvioinnin tulokset tai viittaukset ympäristöarviointia 

koskevaan kirjallisuuteen tai tutkimuksiin, joita valmistaja käyttää arvioidessaan, 
dokumentoidessaan ja määrittäessään tuotteen suunnitteluratkaisuja; 

c) energiaan liittyvän tuotteen ekologinen profiili, jos se vaaditaan täytäntöönpanotoi-
menpiteessä; 

d) energiaan liittyvän tuotteen ympäristövaikutuksiin liittyvät tuotesuunnittelun osat; 
e) luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, joita on käytetty kokonaisuudessaan tai 

osittain. Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole käytetty tai jos ne eivät kata ko-
konaan sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimuksia, kuvaus valituista rat-
kaisuista täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten täyttämiseksi; 

f) kopio tuotteen ekologisen suunnittelun tiedoista; sekä 
g) tulokset ekologisessa suunnittelussa vaadituista mittauksista ja niiden vaatimusten-

mukaisuudesta verrattuna täytäntöönpanotoimenpiteessä esitettyihin kriteereihin. 
 
3  Valmistajan on huolehdittava, että tuote valmistetaan 2 kohdan tarkoittamien suunnitte-

lueritelmien ja täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukaisesti. 
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Liite 2 

 
 

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINNIN HALLINTAJÄRJESTELMÄ  
 
1 Valmistaja varmistaa ja vakuuttaa, että energiaan liittyvä tuote täyttää sitä koskevassa 

täytäntöönpanotoimenpiteessä tuotteelle asetetut vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusva-
kuutus voi koskea yhtä tai useampaa tuotetta. Valmistajan on säilytettävä vakuutus. 

 
2 Energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin voidaan käyttää tässä 

liitteessä kuvattua menettelyä edellyttäen, että valmistaja noudattaa tämän liitteen koh-
dassa 3 esitettyjä ympäristöhallintajärjestelmään kuuluvia osia. 

 
3 Hallintajärjestelmän ympäristöasioita koskevat osat 
 
3.1.  Tuotteen ympäristötehokkuus 
 

Valmistajan on kyettävä osoittamaan, että energiaan liittyvä tuote on sitä koskevan täy-
täntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukainen. Valmistajan on kyettävä esittämään 
myös puitteet, joilla voidaan asettaa ja tarkistaa tuotteen ympäristötehokkuuteen liittyvät 
tavoitteet ja mittarit tuotteen yleisen ympäristötehokkuuden parantamiseksi. 
 
Jos täytäntöönpanotoimenpiteessä edellytetään, valmistajan on dokumentoitava kaikki 
käyttöön ottamansa ratkaisut energiaan liittyvän tuotteen yleisen ympäristötehokkuuden 
parantamiseksi ja ekologisen profiilin laatimiseksi sekä suunnittelussa että valmistukses-
sa. 

 
Näissä asiakirjoissa tulee olla riittävästi kuvattu: 
a) luettelo asiakirjoista, jotka laaditaan energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukai-

suuden osoittamiseksi ja jotka on pidettävä saatavilla; 
b) tuotteen ympäristötehokkuuteen liittyvät tavoitteet ja mittarit sekä tiedot organisaa-

tiorakenteesta, vastuista, johdon valtuuksista ja resurssien hallinnasta toiminnan to-
teutuksessa ja ylläpidossa; 

c) tiedot valmistuksen jälkeen suoritettavista tarkastuksista ja testeistä, joilla varmiste-
taan tuotteen suorituskyky ympäristötehokkuutta koskevien mittareiden avulla; 

d) menettelyt, joilla varmistetaan asiakirja-aineiston seuranta ja pitäminen ajan tasalla; 
sekä 

e) menettely ympäristöasioiden hallintajärjestelmän osien täytäntöönpanon ja tehok-
kuuden varmistamiseksi. 

 
3.2  Suunnittelu 
 

Valmistajan on laadittava ja pidettävä ajan tasalla: 
a) menettelyt tuotteen ekologisen profiilin laatimiseksi; 
b) tuotteen ympäristötehokkuutta kuvaavat tavoitteet ja mittarit, joissa kuvataan tekno-

logiset vaihtoehdot ottaen huomioon tekniset ja taloudelliset vaihtoehdot; sekä 
c) ohjelman näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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3.3  Täytäntöönpano ja asiakirja-aineisto 
 

Hallintajärjestelmää koskevien asiakirjojen tulee sisältää: 
a) tiedot vastuista ja toimivallasta, jotta varmistetaan tuotteen asianmukainen ympäris-

tötehokkuus ja raportointi järjestelmän valvomiseksi ja parantamiseksi; 
b) tiedot tuotteen suunnittelun valvonnasta sekä suunnittelun yhteydessä käytetyistä 

varmistustekniikoista, prosesseista ja systemaattisista toimenpiteistä; sekä 
c) tiedot hallintajärjestelmän ympäristöasioiden keskeisistä seikoista ja menettelyt 

kaikkien vaadittavien asiakirjojen ylläpitämiseksi. 
 

Energiaan liittyviä tuotteita koskevien asiakirjojen tulee sisältää: 
a) yleinen kuvaus energiaan liittyvästä tuotteesta ja sen käyttötarkoituksesta; 
b) valmistajan tekemän ympäristöarvioinnin tulokset tai viittaukset ympäristöarviointia 

koskevaan kirjallisuuteen tai tutkimuksiin, joita valmistaja käyttää arvioidessaan, 
dokumentoidessaan ja määrittäessään tuotteen suunnitteluratkaisuja; 

c) tuotteen ekologinen profiili, jos se vaaditaan täytäntöönpanotoimenpiteessä; 
d) tulokset ekologisessa suunnittelussa vaadituista mittauksista ja niiden vaatimusten-

mukaisuudesta verrattuna täytäntöönpanotoimenpiteessä esitettyihin kriteereihin; 
e) eritelmät yhdenmukaistetuista standardeista, joita on käytetty kokonaisuudessaan tai 

osittain, taikka, jos niitä ei ole käytetty tai jos ne eivät kata kokonaan sovellettavan 
täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimuksia, kuvaus valituista ratkaisuista vaatimus-
tenmukaisuuden täyttämiseksi; sekä 

f) kopio tuotteen ekologisen suunnittelun tiedoista. 
 
3.4  Tarkistukset ja korjaavat toimenpiteet 
 

Valmistajan on: 
a) tarpeellisilla toimenpiteillä varmistettava, että energiaan liittyvä tuote valmistetaan 

sen suunnittelua koskevan eritelmän mukaisesti ja tuotetta koskevan täytäntöönpano-
toimenpiteen vaatimusten mukaisesti; 

b) laadittava ja pidettävä yllä menettelyt vaatimustenmukaisuuspoikkeamien havaitse-
miseksi ja korjaamiseksi sekä menettelyt ohjeistuksen muuttamiseksi korjaavien toi-
menpiteiden seurauksena; sekä 

c) tehtävä vähintään joka kolmas vuosi hallintajärjestelmän ympäristösuojelullisten osi-
en täydellinen sisäinen auditointi. 

 
 
 
 



Valtioneuvoston asetus

N:o 1044

alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa
liikennevälineissä annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä,
muutetaan alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä
kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen (1346/1994) 4 §:n 2 momentti, 6—8 §, 9 §:n
3 momentti, 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 14—17 §, 18 §:n 1 momentti, 19 §, 20 §:n
2 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 22 § seuraavasti:

4 §
— — — — — — — — — — — — —
Matkustajien mukanaan tuomien alkoholi-
juomien nauttiminen aluksessa tai muussa lii-
kennevälineessä on kielletty. Samoin annis-
kellun alkoholijuoman poisvieminen vesikul-
kuneuvon anniskelupaikasta tai ulkomaille
liikennöivän junan anniskelualueelta on kiel-
letty.

6 §

Erilliset rajoitukset

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto voi, milloin siihen on erityisiä syitä,
rajoittaa aluksen tai muun liikennevälineen
myyntitiloja tai myyntiaikoja taikka antaa
määräyksiä alkoholijuomien luovuttamisesta
matkustajille.

7 §

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rastolla on tämän asetuksen ja sen nojalla

annettujen määräysten valvontaa varten oi-
keus:
1) päästä tarkastamaan aluksen tai muun

liikennevälineen tiloja ja toimintaa sekä val-
vonnassa tarvittavia asiakirjoja;
2) saada käyttöönsä valvonnan kannalta

tarpeelliset ilmoitukset, tiedot ja muut asia-
kirjat; sekä
3) antaa määräyksiä valvonnan kannalta

tarpeellisen kirjanpidon pitämisestä ja tieto-
jen luovuttamisesta valvontatarkoituksiin.

8 §

Aluksia koskeva myynti-ilmoitus

Suomen ja ulkomaiden välillä liikennettä
harjoittavasta sellaisesta suomalaisesta aluk-
sesta, jossa alkoholijuomia myydään matkus-
tajille, on liikenteenharjoittajan ennen myyn-
titoiminnan aloittamista tehtävä Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastolle kirjal-
linen ilmoitus, josta tulee käydä selville lii-
kenteenharjoittaja ja myynnin harjoittaja sekä
muut viraston määräämät alusta ja sen myyn-
titiloja sekä myynnin valvontaa ja yleistä jär-
jestyksenpitoa koskevat tiedot.
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9 §
— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, voi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto erityisten syiden niin vaati-
essa määräämillään ehdoilla antaa luvan al-
koholijuomien myyntiin myös vesikulkuneu-
von ollessa satamassa tai sen kulkiessa Suo-
men alueella sen reittiin kuuluvan kahden
suomalaisen sataman välillä.

11 §
— — — — — — — — — — — — —
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto voi erityisten syiden niin vaatiessa lii-
kenteenharjoittajan hakemuksesta määräämil-
lään ehdoilla antaa luvan anniskeluun muuna-
kin aikana kuin 1 momentissa säädetään.

12 §

Alkoholijuomavaraston valvonta

Aluksen alkoholijuomavarastoa on valvot-
tava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
taviraston määräämällä tavalla.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Anniskelulupa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto voi myöntää kirjallisesta hakemuksesta
ulkomaille liikennöivän junan matkustajille
varattuihin tiloihin toistaiseksi tai tilapäisesti
anniskeluluvan sille, jolla harkitaan olevan
tähän toimintaan tarvittavat edellytykset ja
vaadittava luotettavuus.
Hakemukseen on liitettävä viraston mää-
räämät tiedot hakijasta sekä muut viraston
tarpeelliseksi katsomat selvitykset.

15 §

Anniskelualueen järjestys

Päihtyneelle tai häiritsevästi käyttäytyvälle
henkilölle ei saa anniskella. Asiakas, joka
käyttäytyy häiritsevästi tai jonka päihtymys

on selvästi havaittavissa, on poistettava an-
niskelualueelta.

16 §

Anniskeluajat

Anniskelua ulkomaille liikennöivän junan
anniskelualueella ei saa aloittaa ennen kello
viittä. Anniskelu on lopetettava viimeistään
kello puoli kaksi Suomen aikaa.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-

rasto voi erityisten syiden niin vaatiessa lu-
vanhaltijan hakemuksesta määräämillään eh-
doilla antaa luvan anniskeluun muunakin ai-
kana kuin 1 momentissa säädetään.

17 §

Anniskeluluvan peruuttaminen ja anniskelun
keskeyttäminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto voi korvauksetta peruuttaa myöntä-
mänsä luvan joko määräajaksi tai pysyvästi,
jos:
1) anniskelutoiminnassa on rikottu tätä

asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä
ja ohjeita;
2) luvan saajan katsotaan menettäneen lu-

van saamisen edellytykset tai luotettavuu-
tensa; tai
3) anniskelualueella on ilmennyt järjestys-

häiriöitä tai muita väärinkäytöksiä.
Poliisi tai asianomainen rautateiden toimi-

henkilö voi, milloin järjestyksen ylläpitämi-
nen anniskelualueella niin vaatii, keskeyttää
anniskelun siellä tilapäisesti, enintään siihen
saakka kunnes juna on pääteasemalla. Kes-
keyttämisestä on viipymättä ilmoitettava So-
siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
tolle.

18 §

Alkoholijuomavaraston valvonta

Anniskeluun tarkoitettua alkoholijuomava-
rastoa on valvottava Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontaviraston määräämällä ta-
valla.
— — — — — — — — — — — — —
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19 §

Anniskelulupa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto voi hakemuksesta erityisestä syystä
määräämillään ehdoilla antaa tilapäisesti lu-
van anniskeluun suljetuille seurueille ulko-
maille liikennöivässä korkeatasoisessa linja-
autossa edellyttäen, että liikennöitsijällä on
vaadittava luotettavuus.
Hakemukseen on liitettävä viraston mää-
räämät tiedot hakijasta sekä muut viraston
tarpeelliseksi katsomat selvitykset.

20 §

Anniskeluajat

— — — — — — — — — — — — —
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto voi erityisten syiden niin vaatiessa lii-
kenteenharjoittajan hakemuksesta määräämil-

lään ehdoilla antaa luvan anniskeluun muuna-
kin aikana kuin 1 momentissa säädetään.

21 §

Alkoholijuomavaraston valvonta

Linja-auton alkoholijuomavarastoa on val-
vottava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontaviraston määräämällä tavalla.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Rangaistukset

Joka rikkoo tätä asetusta tai sen nojalla
annettuja määräyksiä, tuomitaan rangais-
tukseen niin kuin alkoholilain (1143/94)
50 a §:ssä säädetään, jollei muualla laissa ole
säädetty teosta ankarampaa rangaistusta.

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä jou-
lukuuta 2010.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Ismo Tuominen
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1045

peruskoron vahvistaminen

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä viitekoroista annetun lain
(996/1998) 1 §:n nojalla:

1 §
Valtiovarainministeriö on vahvistanut pe-
ruskoroksi 1,50 prosenttia vuodessa 1 päi-
västä tammikuuta 2011 vuoden 2011 kesä-
kuun loppuun.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä jou-

lukuuta 2010.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli

Finanssineuvos Heikki Solttila
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 1046

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteita koskevan toiminnan har-
joittamisesta ja sen valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13/07

liitteen III muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta annetun lain
(188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimi

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMM:n asetus lannoitevalmisteita koskevan
toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta
annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen 13/07 liitteen III muuttamisesta . . . . . . . . 27/10 1.12.2010 10.12.2010

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta, osoite (Mariankatu 23,
Helsinki), PL 30, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 09 160 52313.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen

Hallitusneuvos Ritva Ruuskanen
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