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L a k i

N:o 1446

maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun

lain (1559/2001) 26 §,
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 5, 9 ja 10 kohta, 3 §:n 1 momentti ja 2 momentin 1 kohta,

6 §:n 3 kohta, 7 §:n 4 momentti, 9 §:n 2—4 momentti, 10 §:n 2 momentin 1 kohta ja 5
momentti, 16 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta ja 3 momentti, 17 §:n 2 ja 5 momentti sekä 19 §:n
1 ja 2 momentti, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 11—14 kohta, lakiin uusi 2 a §, 7 §:ään uusi 5 momentti, lakiin uusi
10 a §, 16 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta, lakiin uusi 16 a §, 17 §:ään uusi 5 momentti, jolloin
muutettu 5 momentti ja nykyinen 6 momentti siirtyvät 6 ja 7 momentiksi sekä lakiin uusi 24 a §
seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Tätä lakia ei sovelleta maa- ja puutarha-

taloudelle myönnettävään Euroopan yhteisön
kokonaan rahoittamaan suoraan tukeen, maa-
seutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999),

porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitus-
lain (45/2000), kolttalain (253/1995), maa-
seudun kehittämiseen myönnettävistä tuista
annetun lain (1443/2006) tai luonnonhaitta-
korvauksesta, maatalouden ympäristötuesta
sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun
tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun
lain (1440/2006) perusteella maksettaviin
tukiin.
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2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

5) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuu-
luvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä
kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota ke-
sannoidaan, jota pidetään hoidettuna viljele-
mättömänä tai jota käytetään muihin tarkoi-
tuksiin;
— — — — — — — — — — — — —

9) kasvintuotannon tuella tukea, jota myön-
netään avomaalla tapahtuvalle maatalous- ja
puutarhakasvien tuotannolle;

10) kotieläintalouden tuella tukea, jota
myönnetään eläinten lukumäärän, tuotanto-
määrän tai muulla vastaavalla perusteella;

11) kasvihuoneella puutarhakasvien vilje-
lyyn tarkoitettua pysyväluonteista rakennusta,
joka on katettu valoa läpäisevällä materiaa-
lilla ja jossa on lämmityslaitteisto;

12) luonnonhaittakorvauksella korvausta,
jota tarkoitetaan 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, jäl-
jempänä maaseutuasetus I, II osaston V lu-
vussa ja vuodesta 2007 Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahaston (maaseutura-
haston) tuesta maaseudun kehittämiseen an-
netun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1698/2005, jäljempänä maaseutuasetus II, 36
artiklassa ja jota maksetaan Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman mukaisena
tukena;

13) maatalouden ympäristötuella tukea,
josta säädetään maaseutuasetus I:n II osaston
VI luvussa ja vuodesta 2007 alkaen maaseu-
tuasetus II:n 39 artiklassa ja jota maksetaan
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
man mukaisena perus- ja lisätoimenpiteen
tukena; ja

14) maataloudella maatilalla tapahtuvaa
maatalous-, puutarha- ja energiakasvien vil-
jelyä, kotieläintuotteiden tuotantoa, tuotanto-
eläinten pitoa, hevostaloutta, porotaloutta,
mehiläistaloutta, velvoitekesannointia sekä
viljelemättömän pellon säilyttämistä hoidet-
tuna yhteisen maatalouspolitiikan suoria tu-

kijärjestelmiä 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 mukaisesti.

2 a §

Maatila

Maatilalla tarkoitetaan tässä laissa viljelijän
johtamaa yhden tai useamman kiinteistön tai
kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja
sen maapohjan muodostamaa, maatalouden
harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja
taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä,
jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omis-
tuksen tai vuokrauksen perusteella. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäiseksi
katsottavan maatilan tunnusmerkeistä.

3 §

Hakijat

Tukea voidaan myöntää Suomessa harjoi-
tettavaan tuotantoon tai toimintaan viljelijälle,
jäljempänä hakija, joka on luonnollinen hen-
kilö tai oikeushenkilö taikka luonnollisten
henkilöiden tai oikeushenkilöiden yhteenliit-
tymä.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) hakija tai hänen puolisonsa on tukivuotta

edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päi-
vänä vähintään 18-vuotias, mutta ei yli
68-vuotias, eivätkä hakija ja hänen puolisonsa
saa maatalousyrittäjien eläkelainsäädännössä
tarkoitettua vanhuuseläkettä; tai
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Tukimuodot

Tämän lain nojalla voidaan maa- ja puu-
tarhataloudelle myöntää kansallisena tukena:
— — — — — — — — — — — — —

3) luonnonhaittakorvauksen ja maatalou-
den ympäristötuen kansallisia lisäosia; sekä
— — — — — — — — — — — — —
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7 §

Tuen määrä ja tukialueet

— — — — — — — — — — — — —
Tukea ei makseta, jos myönnetty määrä

tukivuodelta on hakijaa ja tukimuotoa tai
tukityyppiä kohti pienempi kuin 100 euroa.
Tuen ennakkoa ei kuitenkaan makseta, jos
maksettava ennakon määrä on pienempi kuin
500 euroa.

Yksikkötuen taso ja tuen kokonaismäärä
voidaan porrastaa maatilan tuotannon laajuu-
den ja tuotantotavan perusteella. Porrastuk-
sesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

9 §

Kasvintuotannon tuet

— — — — — — — — — — — — —
Kasvintuotannon tuen myöntämisen edel-

lytyksenä on, että:
1) hakijalla on hallinnassaan vähintään

kolme hehtaaria viljelykseen soveltuvaa pel-
toa tai, jos on kysymys puutarhakasvien
tuesta, vähintään puoli hehtaaria puutarhakas-
vien viljelyssä olevaa peltoa, ja pelto ilmoi-
tetaan kyseisen tukivuoden tukihakemuk-
sessa;

2) maatalous-, puutarha- ja energiakasvien
viljelyn tavoitteena on tuottaa korjuu- ja
markkinakelpoinen sato paikkakunnan tuo-
tanto-olosuhteet huomioon otettavalla tavalla;

3) kesantoa ja muuta viljelemätöntä peltoa
hoidetaan; sekä

4) hakija on viljelyssä noudattanut kansal-
lisia tukia koskevissa Euroopan yhteisöjen
komission päätöksissä tai niiden täytäntöön
panemiseksi annetuissa kansallisissa säädök-
sissä tukimuoto- ja tukityyppikohtaisesti sää-
dettyjä ympäristöehtoja.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tu-
kikelpoisista kasveista, tukimuodoista ja tu-
kityypeistä, joissa on noudatettava 2 momen-
tin 4 kohdassa tarkoitettuja ympäristöehtoja,
näiden ehtojen sisällöstä sekä muista tuen
ehdoista ja määräytymisperusteista.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
säädetään viljelykseen soveltuvan pellon
määritelmästä, hallinta-ajasta, paikkakunnan

tuotanto-olosuhteiden mukaisesta viljelyta-
vasta, kesannon ja muun viljelemättömän
pellon hoitovaatimuksista.

10 §

Kotieläintalouden tuet

— — — — — — — — — — — — —
Kotieläintalouden tukien myöntämisen

edellytyksenä on, että:
1) hakijalla on hallinnassaan vähintään

kolme hehtaaria viljelykseen soveltuvaa pel-
toa ja pelto ilmoitetaan kyseisen tukivuoden
tukihakemuksessa; sekä
— — — — — — — — — — — — —

Jos eläinmäärä tuen määräytymisajankoh-
tana on tulipalon, eläintaudin tai muun vas-
taavan hakijasta riippumattoman syyn takia
tilapäisesti vähintään kolmasosan pienempi
kuin vakiintunut eläinmäärä, tuen myöntä-
misperusteena voidaan käyttää tuen määräy-
tymisajankohtana vakiintunutta eläinmäärää.
Tämä edellyttää kuitenkin, että tuotanto jat-
kuu.
— — — — — — — — — — — — —

10 a §

Luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden
ympäristötuen kansalliset lisäosat

Luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden
ympäristötuen kansallisiin lisäosiin ei sovel-
leta 3 §:n, 7 §:n 4 momentin sekä 9 ja
17—20 §:n säännöksiä.

Kansallisten lisäosien saamisen edellytyk-
senä on, että hakija noudattaa luonnonhaitta-
korvauksen ja maatalouden ympäristötuen
saannille asetettuja tukiehtoja sekä täyttää
tuen saajaa, viljelijän ikää, tuen myöntämistä
ja sitoumuksen tekemistä koskevat yleiset
edellytykset. Kansallisiin lisäosiin sovelletaan
samoja alentamis- ja valvontaseuraamuksia
kuin luonnonhaittakorvaukseen ja maatalou-
den ympäristötukeen.

Kansallinen lisäosa voidaan maksaa mui-
den tukiehtojen täyttyessä samalta sitoumus-
kaudelta ja enintään samalle pinta-alalle kuin
luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ym-
päristötukea maksetaan.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään kan-
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sallisten lisäosien määräytymisen ja myöntä-
misen tarkemmista perusteista, lisäosan mää-
rästä ja lisäosasitoumuksen antamisesta.

4 luku

Tukien alentaminen ja epääminen

16 §

Yleiset alentamisperusteet

Tässä laissa tarkoitettua tukea alennetaan
tai se voidaan jättää myöntämättä, jos:
— — — — — — — — — — — — —

3) hakemus on saapunut viranomaiselle
myöhästyneenä;

4) tuen saamiseksi olosuhteelle tai toimen-
piteelle on annettu sellainen muoto, joka ei
vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoi-
tusta; tai

5) järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena on
tukiehtojen tai tukijärjestelmän tavoitteiden
kiertäminen.
— — — — — — — — — — — — —

Jos hakija tai hänen perheyrityksensä jäsen
on tuomittu rikoslain (39/1889) 17 luvun
14 tai 15 §:n mukaisesta rikoksesta taikka
hakija tai hänen perheyrityksensä jäsen on
tuomittu eläinsuojelulain (594/1998) 54 §:n
mukaisesta rikkomuksesta sekä samalla mää-
rätty rikoslain 17 luvun 23 §:n mukaiseen
eläintenpitokieltoon, kotieläintalouden tukea
ei myönnetä eikä mahdollisesti myönnettyä
tukea makseta siltä tukivuodelta, jonka aikana
asianomainen viranomainen on todennut tuo-
mioon johtaneen teon. Jos hakija tai hänen
perheyrityksensä jäsen on tuomittu eläinten-
pitokieltoon, kotieläintalouden tukea ei mak-
seta eläintenpitokieltoajalta eikä tekovuoden
ja lainvoimaisen tuomion antamisen väliseltä
ajalta. Kotieläintalouden tukien maksatus on
kyseisen eläinlajin tukien osalta keskeytet-
tävä, kun asiassa on aloitettu syyteharkinta.
— — — — — — — — — — — — —

16 a §

Tuen saajan ilmoitusvelvollisuus

Tuen saajan on viipymättä ilmoitettava
tuen myöntävälle viranomaiselle sellaisesta
tuen saajaa, maatilaa, kotieläintuotantoa, tuo-

tantoeläimiä tai tuettavaa toimintaa koske-
vasta olosuhteiden muutoksesta, joka vaikut-
taa tuen määrään tai saattaa aiheuttaa tuen
takaisinperimisen taikka tuen lakkauttamisen.

17 §

Myöhästymisseuraamukset

— — — — — — — — — — — — —
Jos puutarhatuotteiden varastoinnille

myönnettävässä tuessa varastomääriä kos-
keva ilmoitus tehdään myöhästyneenä, alen-
netaan kyseisen ilmoituksen osalta tuen
myöntämisperusteena olevaa varastomäärää
yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä
työpäivää kohti. Jos ilmoitus myöhästyy yli
25 kalenteripäivää, katsotaan ilmoitusajan-
kohtaa koskeva varastomäärä nollaksi.
— — — — — — — — — — — — —

Osallistumisilmoituksen ja viljelystarkas-
tuspäätöksen myöhästymiseen sovelletaan sa-
moja myöhästymisseuraamuksia kuin hake-
muksen myöhästymiseen.

Jollei hakija toimita hakemuksen tai osal-
listumisilmoituksen liitteitä tai muita tukiha-
kemukseen liittyviä lomakkeita tuen myön-
tävälle viranomaiselle tämän asettamassa
määräajassa, viranomainen voi ratkaista asian
ilman edellä mainittuja liitteitä ja lomakkeita.
— — — — — — — — — — — — —

19 §

Valvontaseuraamukset kasvintuotannon
tuissa viljelytavan ja ympäristöehtojen osalta

Jos kasvulohkon viljelytapa ei täytä 9 §:n
2 momentin 2 kohdassa säädettyä paikkakun-
nan tuotanto-olosuhteet huomioon otettavan
viljelytavan vaatimusta, kyseistä lohkoa ei
oteta huomioon tuen myöntämisen perusteena
olevaa pinta-alaa määrättäessä. Jos tukimuo-
don tai tukityypin viljelytapaa koskevien
laiminlyöntien johdosta hylättyjen lohkojen
kokonaisala ylittää 50 prosenttia todetusta
pinta-alasta, tukea ei myönnetä.

Jos hakija ei noudata 9 §:n 2 momentin
4 kohdassa tarkoitettuja ympäristöehtoja, tu-
kea alennetaan määrällä, joka on suhteessa
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todettujen puutteiden tai laiminlyöntien mää-
rään ja vakavuuteen. Seuraamus voi tukimuo-
dosta tai tukityypistä riippuen kohdistua joko
yksittäisen perus- tai kasvulohkon tukeen tai
hakijan kaikkiin kyseiseen tukimuotoon tai
-tyyppiin kuuluvien perus- ja kasvulohkojen
tukeen.
— — — — — — — — — — — — —

24 a §

Muut tuen maksamisen edellytykset

Tässä laissa tarkoitettua kasvituotannon tai
kasvihuonetuotannon tukea ei saa maksaa
ennen kuin kyseistä tukea koskevat tilakoh-
taiset tarkastukset on loppuun suoritettu.

Tämän estämättä hakijalle voidaan maksaa
kasvihuonetuotannon tuen ennakkoa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007. Sen 3 §:n 2 momentin 1 kohta
tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä
tammikuuta 2008.

Lain 3 §:n 2 momentin 1 kohtaa sovelle-
taan kuitenkin sellaisena kuin se oli tämän
lain voimaan tullessa, jos hakija tai hänen
puolisonsa ei ole yli 65-vuotias ja hakija ja
hänen puolisonsa saavat maatalousyrittäjien
eläkelainsäädännössä tarkoitettua van-
huuseläkettä 31 päivänä joulukuuta 2007.

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

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja
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L a k i

N:o 1447

Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle
myönnettävistä tuista

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa
Euroopan kalatalousrahastosta osarahoitettu-
jen elinkeinokalatalouden kehittämiseen
suunnattujen tukien asianmukainen hallinto ja
toimeenpano.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan elinkeinokalatalou-
den kehittämiseen sekä Euroopan kalatalous-
rahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1198/2006 (kalatalousrahastoasetus)
mukaisesti kansallisen strategiasuunnitelman
ja kalatalousrahastosta osarahoitettavan toi-
mintaohjelman laatimiseen, arvioimiseen, toi-

meenpanoon, hallinnointiin, valvontaan ja
seurantaan.

Tuen hakemiseen, myöntämiseen, maksa-
miseen, valvontaan, tarkastukseen, palautta-
miseen ja takaisinperintään sovelletaan val-
tionavustuslakia (688/2001), jollei tässä laissa
toisin säädetä.

3 §

Suhde Euroopan yhteisön lainsäädäntöön

Tätä lakia sovelletaan kansallisen strate-
giasuunnitelman ja toimintaohjelman laatimi-
seen, arvioimiseen, toimeenpanoon, hallin-
nointiin, valvontaan ja seurantaan siltä osin
kuin Euroopan yhteisön lainsäädännöstä ei
muuta johdu.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) toimintaohjelmalla Euroopan yhteisön ja

HE 220/2006
MmVM 13/2006
EV 205/2006

Neuvoston asetus (EY) N:o 1198/2006 (32006R1198); EUVL N:o L 223, 15.8.2006, s. 1-44
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kansallisista varoista rahoitettavaa elinkeino-
kalatalouden kehittämiseen liittyvää ohjel-
maa, josta säädetään kalatalousrahastoasetuk-
sen 17—20 artiklassa; ja

2) kalatalousryhmällä paikallisista elinkei-
nokalatalouden kehittämiseen osallistuvista
tahoista koostuvaa, rajatulla maantieteellisellä
alueella toimivaa yhteisöä, joka toteuttaa
kalatalousrahastoasetuksen 44 artiklan mu-
kaisia toimia.

2 luku

Kansallinen strategiasuunnitelma ja
toimintaohjelma

5 §

Kansallinen strategiasuunnitelma

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa ka-
latalousrahastoasetuksen 15 artiklassa tarkoi-
tetun kansallisen strategiasuunnitelman laati-
misesta, toteuttamisesta ja seurannasta sekä
siihen sisältyvien tavoitteiden yhteensovitta-
misesta Euroopan yhteisön yhteisen kalastus-
politiikan tavoitteiden sekä yhteisön muiden
politiikkojen kanssa.

Valtioneuvosto hyväksyy suunnitelman en-
nen sen toimittamista Euroopan yhteisöjen
komissiolle.

6 §

Toimintaohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö laatii 5 §:ssä
tarkoitetun strategiasuunnitelman perusteella
ehdotuksen Suomen elinkeinokalatalouden
toimintaohjelmaksi sekä vastaa sen yhteen-
sovittamisesta Euroopan yhteisön muiden
rahoitusvälineiden ja ohjelmien kanssa.

Euroopan yhteisön varoista rahoitettavaa
toimintaohjelmaa koskevan ehdotuksen hy-
väksymisestä päättää valtioneuvosto ennen
ehdotuksen toimittamista Euroopan yhteisö-
jen komission hyväksyttäväksi.

Toimintaohjelman muuttamisessa noudate-
taan soveltuvin osin, mitä ohjelman laatimi-
sesta ja hyväksymisestä säädetään. Merkityk-
seltään vähäisestä muutoksesta päättää kui-
tenkin 7 §:ssä tarkoitettu hallintoviranomai-
nen.

3 luku

Toimintaohjelman hallinnointi

7 §

Hallintoviranomainen

Maa- ja metsätalousministeriö toimii kala-
talousrahastoasetuksen 58 artiklassa tarkoitet-
tuna hallintoviranomaisena.

Hallintoviranomaisen tehtävistä säädetään
kalatalousrahastoasetuksen 59 artiklassa.

8 §

Todentamisviranomainen

Maa- ja metsätalousministeriö toimii kala-
talousrahastoasetuksen 58 artiklassa tarkoitet-
tuna todentamisviranomaisena.

Todentamisviranomaisen tehtävistä sääde-
tään kalatalousrahastoasetuksen 60 artiklassa.

9 §

Tarkastusviranomainen

Maa- ja metsätalousministeriö toimii kala-
talousrahastoasetuksen 58 artiklassa tarkoitet-
tuna tarkastusviranomaisena.

Tarkastusviranomaisen tehtävistä sääde-
tään kalatalousrahastoasetuksen 61 artiklassa.

10 §

Seurantakomitea

Valtioneuvosto asettaa kalatalousrahasto-
asetuksen 63 artiklassa tarkoitetun seuranta-
komitean ottaen huomioon, mitä sen perus-
tamisesta ja kokoonpanosta säädetään Euroo-
pan yhteisön lainsäädännössä. Valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään tarkemmin seuran-
takomitean asettamisesta, kokoonpanosta ja
sen jäsenistä.

Seurantakomitean tehtävänä on hoitaa sille
Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaan
kuuluvat tehtävät. Seurantakomitean toimi-
kausi päättyy, kun Euroopan yhteisöjen ko-
missio on hyväksynyt kalatalousrahastoase-
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tuksen 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
viimeisen täytäntöönpanoa koskevan loppu-
kertomuksen.

Seurantakomitean työjärjestyksessä määrä-
tään seurantakomitean kokouksista, asioiden
käsittelystä seurantakomiteassa sekä sen mah-
dollisuudesta kuulla asiantuntijoita.

Seurantakomitean toiminnassa noudatetaan
hallintolakia (434/2003), kielilakia
(423/2003), saamen kielilakia (1086/2003) ja
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia (621/1999). Seurantakomitean pää-
töksentekoon osallistuvien henkilöiden toi-
mintaan sovelletaan rikosoikeudellista virka-
vastuuta koskevia säännöksiä. Seurantakomi-
tean tehtäviä hoidettaessa aiheutetun vahin-
gon korvaamisesta on voimassa, mitä vahin-
gonkorvauslaissa (412/1974) säädetään.

4 luku

Toimintaohjelman toimeenpano

11 §

Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa:
1) toimintaohjelman varojen käytön suun-

nittelusta ja varojen jaon valmistelusta tässä
laissa säädettyjä tehtäviä hoitavien viran-
omaisten ja kalatalousryhmien käyttöön;

2) toimintaohjelman Ahvenanmaan maa-
kuntaa koskevan yhteisön rahoitusosuuden
ohjaamisesta maakunnan hallitukselle;

3) toimintaohjelman ja sen toimeenpanon
suunnittelusta ja kehittämisestä;

4) varojen käytön riittävän valvonnan
järjestämisestä;

5) ohjelman arvioinnin, seurannan ja tie-
dotuksen järjestämisestä, sekä

6) kalatalousryhmien valinnasta.
Ohjelman yhtenäisen ja tehokkaan toi-

meenpanon varmistamiseksi maa- ja metsä-
talousministeriö ohjaa ja valvoo työvoima- ja
elinkeinokeskuksia sekä kalatalousryhmiä
niiden hoitaessa 12—14 §:ssä tarkoitettuja
tehtäviä.

12 §

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tehtävät

Työvoima- ja elinkeinokeskus vastaa toi-

mialueellaan tuen myöntämisestä, maksami-
sesta, paikan päällä tehtävistä todentamisista,
seurannasta, takaisinperinnästä ja tiedottami-
sesta samoin kuin 15 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta toimenpiteiden alueellisesta yh-
teensovittamisesta.

Työvoima- ja elinkeinokeskus pyytää ka-
latalousrahastoasetuksen IV osaston IV luvun
mukaista tukea koskevasta hakemuksesta lau-
sunnon siltä kalatalousryhmältä, jonka toimi-
alueella tuettava toimenpide pääosin toteute-
taan. Työvoima- ja elinkeinokeskus voi päät-
täessään tuen myöntämisestä poiketa lausun-
nosta, jos tuen myöntäminen on Euroopan
yhteisön tai kansallisen lainsäädännön taikka
toimintaohjelman tai kalatalousrahastoasetuk-
sen 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun pai-
kallisen kehittämisstrategian vastaista. Työ-
voima- ja elinkeinokeskus voi lisäksi poiketa
lausunnosta, jos hankkeiden rahoittamiseen
varatussa kalatalousryhmän rahoituskehyk-
sessä ei ole määrärahaa hankkeen rahoitta-
miseksi.

13 §

Maa- ja metsätalousministeriön ja työvoima-
ja elinkeinokeskusten yhteiset ratkaisut

Maa- ja metsätalousministeriö tekee yh-
dessä työvoima- ja elinkeinokeskusten kanssa
ratkaisun kalatalousrahastoasetuksen IV osas-
ton I luvun 23 ja 24 artiklan ja 26 artiklan 4
kohdan c alakohdan mukaisten palkkioiden
myöntämisestä sekä III luvun mukaisesti
rahoitettavaksi valittavista 15 000 euron ko-
konaiskustannukset ylittävistä kehittämis-
hankkeista. Työvoima- ja elinkeinokeskus
tekee edellä mainittuun ratkaisuun perustuvat
päätökset 12 §:n 1 momentin mukaisesti.
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätökseen
voi hakea muutosta 27 §:n 3 momentin
mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää
määräaikaisen hakumenettelyn 1 momentissa
tarkoitettujen kehittämishankkeiden osalta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen palkkioi-
den osalta maa- ja metsätalousministeriö
järjestää hakumenettelyn vain toimintaohjel-
man tavoitteiden saavuttamiseen ja ammatti-
kalastuksen toimintaedellytyksiin liittyvästä
erityisestä syystä.
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14 §

Kalatalousryhmän tehtävät

Kalatalousryhmä vastaa oman alueensa
elinkeinokalatalouden kehittämistä koskevan,
kalatalousrahastoasetuksen 45 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitetun paikallisen kehittämisstra-
tegian toteuttamisesta, seurannasta ja siitä
tiedottamisesta.

Kalatalousryhmän tulee antaa 12 §:n 2
momentissa tarkoitettu lausunto tukihake-
muksen myöntämisen tarkoituksenmukaisuu-
desta paikallisen kehittämisstrategian tavoit-
teiden kannalta.

Kalatalousryhmän toiminnassa noudate-
taan hallintolakia, kielilakia ja viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Ka-
latalousryhmän päätöksentekoon osallistu-
vien henkilöiden toimintaan sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä heidän hoitaessaan kalatalousryhmälle
säädettyjä tehtäviä. Tehtäviä hoidettaessa ai-
heutetun vahingon korvaamisesta on voi-
massa, mitä vahingonkorvauslaissa sääde-
tään.

15 §

Toimintaohjelman yhteensovittaminen

Kalatalousrahaston toimet sovitetaan yh-
teen rakennerahastojen sekä Euroopan maa-
seudun kehittämisen maatalousrahaston ja
Euroopan maatalouden tukirahaston kanssa
rakennerahastoja koskevan kansallisen lain-
säädännön mukaisesti.

Toimintaohjelmassa määriteltyjen toimen-
piteiden toimeenpano sovitetaan yhteen mui-
den alueella toteutettavien yhteisön osarahoit-
teisten ohjelmien ja tukitoimenpiteiden
kanssa.

5 luku

Tuen hakeminen, myöntäminen ja
kustannusten tukikelpoisuus

16 §

Tukimuodot ja tuettava toiminta

Kalatalousrahaston varoista voidaan myön-

tää tukia seuraaviin kalatalousrahastoasetuk-
sessa säädettyihin ja toimintaohjelmassa tar-
kemmin määriteltyihin toimenpiteisiin:

1) kalastuksen, vesiviljelyn, kalan jalos-
tuksen ja kalan tukkukaupan investointeihin;

2) elinkeinokalatalouden yritysten toimin-
taympäristön investointeihin ja kehittämis-
hankkeisiin;

3) kalatalousryhmien toimintaan; sekä
4) muihin kalatalousrahastoasetuksen mu-

kaisiin toimenpiteisiin.

17 §

Tuen hakeminen

Kirjallinen, allekirjoitettu hakemus on toi-
mitettava ennen tuettavan toimenpiteen aloit-
tamista siihen työvoima- ja elinkeinokeskuk-
seen, jonka toimialueella tuettava toimenpide
pääosin toteutetaan tai jonka toimialueella
hakijan kotipaikka sijaitsee.

18 §

Tuen myöntäminen ilman hakemusta

Maa- ja metsätalousministeriö ja työvoima-
ja elinkeinokeskukset voivat myöntää tukea
kalatalousrahastoasetuksen 46 artiklan mu-
kaiseen tekniseen apuun ilman hakemusta.

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää
tukea kalatalousrahastoasetuksen IV osaston
III luvun mukaisiin toimenpiteisiin ilman
hakemusta toimintaohjelman tavoitteiden saa-
vuttamiseen liittyvästä erityisestä syystä.

19 §

Tuen saajaa koskevat edellytykset

Tuen saaja voi olla oikeushenkilö tai
luonnollinen henkilö.

Investointeihin tukea voidaan myöntää
vain sille, joka on arvonlisäverolaissa
(1501/1993) tarkoitettu arvonlisäverovelvol-
linen. Lisäedellytyksenä kalastuksen inves-
toinneissa on, että tuen hakija on kalastuslain
(286/1982) 6 a §:n 1 momentissa tarkoitettu
ammattikalastaja.

Hakijalle, joka ei tukea haettaessa täytä 2
momentissa säädettyjä vaatimuksia, voidaan
myöntää tukea kalastuksen investointeihin,
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jos hakija esittää hakemuksen liitteenä toteut-
tamiskelpoisen suunnitelman vaatimusten
täyttämiseksi kolmen vuoden kuluessa vii-
meisen maksuerän maksamisesta.

20 §

Kustannusten tukikelpoisuus

Tukea voidaan myöntää tuettavasta toi-
menpiteestä aiheutuviin kustannuksiin, jotka
ovat syntyneet tukihakemuksen vireilletulon
jälkeen.

Tukea voidaan myöntää vain investointi-
hankkeeseen, jonka kokonaiskustannukset
ovat vähintään 3 000 euroa, jollei tuen myön-
tämiselle ole elinkeinokalatalouden kehittä-
miseen liittyvää painavaa syytä.

Yksinomaan julkisesti rahoitettuun hank-
keeseen liittyvissä hankinnoissa, jotka jäävät
julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön
soveltamisalan ulkopuolelle, on pyydettävä
tarjous vähintään kolmelta eri toimittajalta,
jos hankinnan arvo ylittää 1 000 euroa.

Kehittämishankkeissa syntyvät yleiskus-
tannukset ovat tukikelpoisia, jos ne kohdis-
tuvat hankkeeseen perustellulla tavalla ja
niiden kohdistuminen hankkeeseen on luotet-
tavasti osoitettu.

Luontaissuoritukset ovat tukikelpoisia kus-
tannuksia osana hankkeen yksityistä rahoi-
tusosuutta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin hyväksyttävistä yleiskustannuksista
ja luontaissuorituksista sekä niiden erittelystä,
osoittamisesta ja enimmäismäärästä.

21 §

Kehittämissuunnitelma

Investointituen hakija voi esittää hakemuk-
sen yhteydessä yrityksen tai ammatinharjoit-
tajan toiminnan kehittämisen kannalta olen-
naiset seikat sisältävän kehittämissuunnitel-
man. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tulee
ottaa kehittämissuunnitelma huomioon korot-
tavana tekijänä tuen tasosta päättäessään.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin kehittämissuunnitelman sisällöstä.

6 luku

Erinäiset säännökset

22 §

Tuen myöntäjään ja tuen saajaan kohdistuvat
tarkastukset

Maaseutuvirasto tarkastaa tuen saajan to-
teuttamat toimenpiteet sekä tuen myöntämi-
seen liittyvät menettelyt tarkastusviranomai-
sen laatiman ja komission hyväksymän tar-
kastusstrategian mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö voi tarvitta-
essa tehdä tuen myöntämiseen, maksamiseen
ja käyttöön liittyvien edellytysten ja ehtojen
noudattamisen valvomiseksi tuen myöntäjiin
ja saajiin kohdistuvia tarkastuksia. Vastaava
oikeus on tuen saajien osalta työvoima- ja
elinkeinokeskuksilla.

23 §

Seurantajärjestelmä

Tukien rahoituksen, myöntämisen, maksa-
misen, tarkastuksen ja takaisinperinnän sekä
niiden vaikutusten seurannan tietojärjestel-
mänä toimii elinkeinokalatalouden rakenne-
tukirekisteri.

Elinkeinokalatalouden rakennetukirekiste-
rin rakentamisesta ja kehittämisestä vastaa
maa- ja metsätalousministeriö. Rekisterin yl-
läpidosta vastaavat maa- ja metsätalousmi-
nisteriö ja työvoima- ja elinkeinokeskukset
yhdessä.

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavat tie-
dot:

1) hakijan nimi ja yhteystiedot sekä hen-
kilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hakijan yhteyshenkilön nimi ja yhteys-
tiedot,

3) tuettavan toimenpiteen sisältöä, tavoit-
teita ja tuloksia koskevat tiedot;

4) tuettavan toimenpiteen kustannuksia ja
kokonaisrahoitusta koskevat arviot sekä näi-
den toteutumista koskevat tiedot;

5) tuki- tai maksuhakemusta ja sen ratkai-
semista sekä tuen yksilöintiä koskevat tiedot;

6) hankkeen ohjausryhmän jäsenten nimi-
ja yhteystiedot;
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7) tiedot tuensaajalle myönnetyistä ja mak-
setuista tuista;

8) tuettavaan toimenpiteeseen käytettävän
julkisen ja yksityisen rahoituksen määrä;

9) tiedot paikan päällä tehtävistä todenta-
misista;

10) tiedot tarkastuksesta ja siinä tehdyistä
havainnoista;

11) tiedot tuen saajalta takaisinperittävistä
tuista sekä takaisinperinnän toteutumisesta;

12) seurantaa varten kerättävät, toiminta-
ohjelmassa määriteltyjen indikaattorien mu-
kaiset tiedot; sekä

13) kehittämissuunnitelmaa koskevat tie-
dot.

24 §

Tietojen julkisuus, tietojensaantioikeus ja
tietojen luovuttaminen

Elinkeinokalatalouden rakennetukirekiste-
riin sisältyvien tietojen julkisuudesta on voi-
massa, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään.

Maa- ja metsätalousministeriöllä, työ-
voima- ja elinkeinokeskuksilla ja maaseutu-
virastolla on salassapitosäännösten estämättä
oikeus saada muulta viranomaiselta, julkista
tehtävää hoitavalta taholta ja kalatalousryh-
mältä hakijaa tai tuen saajaa, tämän tervey-
dentilaa, taloudellista asemaa ja liike- tai
ammattitoimintaa, julkisista varoista myön-
nettyä rahoitusta tai muuta tuen kannalta
merkityksellistä olosuhdetta koskevia tietoja,
jotka ovat välttämättömiä tukea koskevan
asian käsittelemiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriöllä, työ-
voima- ja elinkeinokeskuksella ja Maaseutu-
virastolla on salassapitosäännösten estämättä
oikeus luovuttaa muulle viranomaiselle tai
julkista tehtävää hoitavalle taikka Euroopan
yhteisön toimielimelle tässä laissa säädettyä
tehtävää hoidettaessa saatuja, tuen saajaa
koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä
viranomaiselle, julkista tehtävää hoitavalle tai
toimielimelle säädetyn tarkastustehtävän suo-
rittamiseksi tai sen valvomiseksi, että Euroo-
pan yhteisön lainsäädäntöä on noudatettu.

Edellä 2 ja 3 momentin perusteella saatuja
tietoja ei saa käyttää muuhun kuin siihen
tarkoitukseen, johon niitä on pyydetty.

25 §

Tietojen säilyttäminen ja rekisteröidyn
tarkastusoikeus

Elinkeinokalatalouden rakennetukirekiste-
riin sisältyviä tietoja säilytetään kolme vuotta
siitä, kun toimintaohjelma on kalatalousra-
hastoasetuksen 86 artiklan mukaisesti pää-
tetty. Rekisteröidyn oikeuteen tarkastaa häntä
koskevat elinkeinokalatalouden rakennetuki-
rekisteriin sisältyvät tiedot, tiedoissa olevien
virheiden tai puutteiden oikaisuun sekä van-
hentuneiden ja tarpeettomien tietojen poista-
miseen sovelletaan, mitä henkilötietolaissa
(523/1999) säädetään.

26 §

Kalatalousryhmän hyväksyminen

Kalatalousryhmäksi voidaan hyväksyä re-
kisteröity yhdistys tai muu yksityisoikeudel-
linen yhteisö, joka täyttää ryhmälle yhteisön
lainsäädännössä säädetyt toiminnalliset ja
hallinnolliset edellytykset.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin kalatalousryhmien valintaperusteista,
hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä
sekä kalatalousryhmille jaettavan rahoituksen
määräytymisperusteista.

27 §

Muutoksenhaku

Valtioneuvoston päätökseen, joka koskee
5 §:ssä tarkoitetun kansallisen strategiasuun-
nitelman tai 6 §:ssä tarkoitetun toimintaoh-
jelman hyväksymistä tai muuttamista, ei saa
valittamalla hakea muutosta. Hallintoviran-
omaisen 6 §:n 3 momentissa tarkoitetusta
päätöksestä ei saa valittamalla hakea muu-
tosta.

Maa- ja metsätalousministeriön tämän lain
nojalla tekemään päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tämän
lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen
valituslautakuntaan siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään.
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Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan
päätökseen, joka koskee tuen maksamisen
keskeyttämistä tai takaisinperintää, saa hakea
muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Valituslautakunnan
antamaan päätökseen saa muutoin hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan.

28 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007.

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

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1448

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1316/2006)
nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen
tehtävät

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen
tehtävänä on sen lisäksi, mitä Rikosseuraa-
musalan koulutuskeskuksesta annetussa laissa
(1316/2006) säädetään:

1) osallistua koulutusta ja työelämää pal-
velevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan
sekä kehittää alan henkilöstökoulutusta;

2) tuottaa ja julkaista koulutukseen tarvit-
tavaa opetusaineistoa;

3) antaa vuosittain kertomus toiminnas-
taan;

4) osallistua rikosseuraamusalan ammatti-
korkeakouluopetuksen järjestämiseen; sekä

5) huolehtia muista tehtävistä, jotka sille on
erikseen säädetty.

Koulutuskeskus voi tuottaa rikosseuraa-
musalan opetuspalveluja muille oppilaitok-
sille.

2 luku

Hallinto

2 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä
laissa säädetään:

1) päättää koulutuskeskuksen toimintalin-
joista sekä neuvottelutavoitteista oikeusmi-
nisteriön kanssa käytäviä tulosneuvotteluja
varten;

2) seurata ja edistää koulutuskeskukselle
asetettujen tulostavoitteiden toteutumista;
sekä

3) käsitellä ja ratkaista muut laajakantoiset
ja tärkeät koulutuskeskuksen toimialaan kuu-
luvat asiat.

3 §

Asian käsittely johtokunnassa

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai
koulutuskeskuksen johtajan kutsusta.

Johtokunta käsittelee toimivaltaansa kuu-
luvat asiat koulutuskeskuksen johtajan tai
hänen määräämänsä virkamiehen esittelystä.
Johtajan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimuk-
set esittelee johtokunnalle muu koulutuskes-
kuksen työjärjestyksessä määrätty virkamies.

Johtokunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja
sihteerille maksettavista palkkioista ja mat-
kakustannusten korvaamisesta päättää oikeus-
ministeriö.

4 §

Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä
laissa säädetään:

1) tehdä esitys oikeusministeriölle koulu-
tuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitel-
maksi sekä talousarvioksi;
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2) päättää koulutuskeskuksen resurssien
käytöstä;

3) valmistella ja esitellä koulutuskeskuksen
johtokunnassa käsiteltävät asiat johtajan pää-
töksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia lukuun
ottamatta;

4) päättää henkilökunnan tehtävistä ja
työnjaosta;

5) käsitellä ja ratkaista ne koulutuskeskuk-
sen toimialaan kuuluvat asiat, joiden käsitte-
lystä tai ratkaisemisesta ei ole muulla tavoin
säädetty tai määrätty.

5 §

Työjärjestys

Koulutuskeskuksen työjärjestyksessä mää-
rätään tarkemmin koulutuskeskuksen tehtä-
vistä, organisaatiosta, johtamisesta, virka-
miesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden
valmistelusta ja ratkaisemisesta koulutuskes-
kuksessa.

3 luku

Ammatillinen tutkintokoulutus

6 §

Ammatilliseen tutkintoon johtava koulutus

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa
järjestettävä ammatillinen tutkinto on van-
keinhoidon perustutkinto. Vankeinhoidon pe-
rustutkinto antaa ammatillisen koulutuksen
vankeinhoitoalan ohjaus- ja valvontatehtä-
viin.

7 §

Vankeinhoidon perustutkinnon tavoitteet

Vankeinhoidon perustutkintoon johtavien
opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

1) käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä
niiden teoreettiset perusteet vankeinhoidon
ohjaus- ja valvontatehtävissä toimimista var-
ten;

2) edellytykset rikosseuraamusalan kehi-
tyksen seuraamiseen ja edistämiseen;

3) yleiskuva vankeinhoidon asemasta ja
merkityksestä yhteiskunnassa;

4) valmiudet jatkuvaan koulutukseen; sekä
5) riittävä viestintä- ja kielitaito.

8 §

Tutkinnon laajuus ja rakenne

Vankeinhoidon perustutkinnon laajuus on
53 opintoviikkoa.

Vankeinhoidon perustutkintoon kuuluu:
1) perus- ja ammattiopintoja;
2) ammattitaitoa edistävää harjoittelua;

sekä
3) opinnäytetyö.

9 §

Tutkintosääntö

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen
tutkintosäännössä määrätään tarkemmin tut-
kinnosta, opetussuunnitelmasta, opetukseen
osallistumisesta, muiden opintojen ja osaa-
misen hyväksi lukemisesta, harjoittelusta,
opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista.

10 §

Opetussuunnitelma

Vankeinhoidon perustutkinnon opetus-
suunnitelmassa määrätään kunkin opintojak-
son tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus,
laajuus opintoviikkoina, opetuksen ja harjoit-
telun määrä sekä vaadittavat suoritukset. Osa
opetuksesta voidaan järjestää työpaikalla sen
mukaan kuin koulutuskeskuksen tutkinto-
säännössä määrätään.

4 luku

Erinäiset säännökset

11 §

Koulutuskeskuksen henkilöstö

Koulutuskeskuksessa on johtajan viran li-
säksi muita koulutuskeskuksen tehtävien hoi-
tamiseksi tarpeellisia virkoja.

4438 N:o 1448



12 §

Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksena on:
1) johtajalla lisensiaatin tutkinto tai tohto-

rin tutkinto, perehtyneisyys henkilöstökoulu-
tukseen ja koulutuskeskuksen toimialaan sekä
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johta-
miskokemus;

2) yliopettajalla opetusalaan soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto;

3) opettajalla opetustehtävään soveltuva
korkeakoulututkinto tai vankeinhoitoalan tut-
kinto;

4) koulutuspäälliköllä ja koulutussuunnit-
telijalla ylempi korkeakoulututkinto;

5) kirjastonhoitajalla ylempi korkeakoulu-
tutkinto ja kirjasto- tai informaatioalan kou-
lutus, sekä

6) talousjohtajalla korkeakoulututkinto.
Yliopettajan ja opettajan virkaan voidaan

nimittää pysyvästi vain henkilö, joka on
suorittanut vähintään 35 opintoviikon laajui-
sen opettajankoulutuksen. Opettajankoulutus
on suoritettava kolmen vuoden kuluessa
virkasuhteen alkamisesta.

13 §

Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön
ottaminen

Muut koulutuskeskuksen virkamiehet kuin
johtajan nimittää johtaja. Johtaja ottaa myös
työsopimussuhteisen henkilökunnan. Sivutoi-
misen henkilöstön ottamisesta päättää johtaja
tai työjärjestyksessä määrätty virkamies.

Nimittämisestä määräaikaiseen virkasuh-
teeseen päättää se, jonka toimivaltaan kuuluu
nimittää virkamies kyseiseen virkaan.

14 §

Virkavapaus

Virkavapauden johtajalle myöntää oikeus-

ministeriön kriminaalipoliittinen osasto ja
muulle virkamiehelle johtaja.

15 §

Kirjasto

Koulutuskeskus ylläpitää kriminologista
kirjastoa, joka toimii valtakunnallisena eri-
koiskirjastona. Kirjaston tehtävät ja tavoitteet
määrätään työjärjestyksessä.

5 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

16 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

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

17 §

Siirtymäsäännös

Tämän asetuksen tullessa voimaan Van-
keinhoidon koulutuskeskuksen virat ja sinne
sijoitetut virat muuttuvat Rikosseuraamus-
alan koulutuskeskuksen viroiksi.

Tämän asetuksen tullessa voimaan koulu-
tuskeskuksen virkaan nimitettynä oleva säi-
lyttää kelpoisuutensa virkaan asetuksen voi-
maan tulon jälkeen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloi-
tetut vankeinhoidon perustutkinnon opinnot
suoritetaan loppuun tämän asetuksen voimaan
tullessa voimassa olleiden säännösten ja
määräysten mukaan.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Hallitusneuvos Leena Kuusama
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1449

ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 51 b §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen
(1598/1995) 51 b §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1334/2004, seuraavasti:

51 b §

Ajoneuvo työtehtävissä

1. Suomessa vakituisesti asuva luonnolli-
nen henkilö, jonka työpaikka sijaitsee muussa
valtiossa kuin Suomessa, saa käyttää autove-
rolain 34 b §:ssä tarkoitettua ajoneuvoa
pykälässä tarkoitetulla tavalla Suomessa re-
kisteröimättä ajoneuvoa täällä, jos hänellä on
pykälän mukaan oikeus käyttää ajoneuvoa
liikenteessä veroa suorittamatta. Käyttämisen
edellytyksenä on lisäksi, mitä tämän asetuk-
sen 51 §:n 5 momentissa säädetään. Ajoneu-
vossa tulee ajon aikana olla mukana autove-
rolain 34 b §:ssä tarkoitettu tulliviranomaisen
vastaanotetuksi vahvistama ilmoitus.

2. Suomessa vakituisesti asuva luonnolli-
nen henkilö saa käyttää autoverolain 34 c
§:ssä tarkoitettua ulkomailla rekisteröityä ajo-
neuvoa tilapäisesti Suomessa rekisteröimättä
ajoneuvoa täällä, jos hänellä on mainitun
pykälän 3 momentissa tarkoitettu tulliviran-
omaisen lupa ajoneuvon verottomaan käyt-
töön. Käyttämisen edellytyksenä on lisäksi,
mitä tämän asetuksen 51 §:n 5 momentissa
säädetään. Verottomaan käyttöön oikeuttava
lupa on pidettävä ajon aikana mukana.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri Leena Luhtanen

Liikenneneuvos Matti Roine
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