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Lak i

N:o 883

Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Melbournessa 20 päivänä marraskuuta
2006 Suomen hallituksen ja Australian halli-
tuksen välillä tuloveroja koskevan kaksinker-
taisen verotuksen välttämiseksi ja veron kier-
tämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvat määräykset ovat
lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on nii-
hin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
HE 31/2007
VaVM 7/2007
EV 20/2007

137—2007 895043
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Lak i

N:o 884

Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttä-
miseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-

vien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Jerevanissa 16 päivänä lokakuuta 2006
Suomen tasavallan hallituksen ja Armenian
tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen vero-
tuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen es-
tämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voi-
massa sellaisina kuin Suomi on niihin sitou-
tunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

HE 32/2007
VaVM 8/2007
EV 21/2007
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Valtioneuvoston asetus

N:o 885

vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä,
muutetaan vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta 11 päivänä maaliskuuta 1997 annetun

asetuksen (210/1997) 1 a ja 2 §, 3 §:n 2 momentti, 4, 5, 6, 7, 14 ja 15 §, 17 §:n 3 momentti,
17 a §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 momentti sekä 19 ja 20 §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 a ja 2 §, 3 §:n 2 momentti, 4, 5, 7, 14 ja 15 §, 17 §:n 3 momentti,
17 a §:n johdantokappale ja 3 momentti sekä 19 ja 20 § asetuksessa 429/2005, 6 § asetuksessa
527/2001 ja mainitussa asetuksessa 429/2005, sekä
lisätään asetukseen uusi 19 a § seuraavasti:

1 a §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) VAK-lailla vaarallisten aineiden kulje-
tuksesta annettua lakia (719/1994);
2) ICAO-TI:llä Kansainvälisen siviili-

ilmailujärjestön kansainvälisen siviili-ilmai-
lun yleissopimuksen (SopS 11/1949) nojalla
standardeina julkaisemia vaarallisten ainei-
den ilmakuljetusta koskevia teknisiä mää-
räyksiä;
3) vaarallisella aineella ainetta, joka räjäh-
dys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaarallisuu-
tensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä
taikka muun sellaisen ominaisuutensa vuoksi
saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäris-
tölle tai omaisuudelle; mitä tässä asetuksessa
säädetään vaarallisesta aineesta, sovelletaan
myös vaarallisiin seoksiin, esineisiin, välinei-
siin, tavaroihin, tyhjiin pakkauksiin, muunto-
geenisiin organismeihin ja mikro-organismei-
hin;
4) ilma-aluksen päälliköllä ilma-aluksen
omistajan, haltijan tai käyttäjän määräämää
ohjaajaa, jolla on ylin käskyvalta ilma-aluk-
sessa ja vastuu lennon turvallisuudesta;

5) kuljetuksen suorittajalla henkilöä tai yh-
teisöä taikka muuta oikeushenkilöä, joka har-
joittaa lentotoimintaa tai tarjoutuu harjoitta-
maan sitä;
6) kuljetuksen suorittajan kotivaltiolla val-
tiota, jonka alueella kuljetuksen suorittajalla
on päätoimipaikkansa tai, jos sillä ei ole pää-
toimipaikkaa, pysyvä olinpaikkansa;
7) maahuolintapalvelujen tarjoajalla hen-
kilöä tai yhteisöä taikka muuta oikeushenki-
löä, joka toimittaa kuljetuksen suorittajalle
vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäi-
seen säilytykseen liittyviä maahuolinta-alan
palveluita;
8) vaarallisten aineiden kuljetusonnetto-

muudella vaarallisten aineiden kuljetuksen
yhteydessä sattuvaa ja siihen liittyvää tapah-
tumaa, josta aiheutuu henkilön kuolema tai
vakava vammautuminen tai merkittäviä
omaisuusvahinkoja;
9) vaarallisten aineiden kuljetusvaarati-

lanteella vaarallisten aineiden kuljetuksen
yhteydessä ilma-aluksessa tai muualla sattu-
vaa ja kuljetukseen liittyvää muuta tapahtu-
maa kuin onnettomuutta, kun tapahtumasta
aiheutuu henkilön vammautuminen, omai-
suusvahinko, tulipalo, pakkauksen rikkoutu-
minen, vaarallisen aineen läikkyminen, nes-
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teen tai säteilyn vuoto tai muuta, josta ilme-
nee, ettei pakkaus ole säilynyt ehjänä; vaaral-
listen aineiden kuljetusvaaratilanteeksi katso-
taan myös mikä tahansa vaarallisten aineiden
kuljetukseen liittyvä tapahtuma, joka saattaa
ilma-aluksen tai siinä olevat henkilöt vaka-
vaan vaaraan;
10) ilmailuonnettomuudella kansainvälisen
siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 13
tarkoitettua ilmailuonnettomuutta;
11) vakavalla vaaratilanteella kansainväli-
sen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä
13 tarkoitettua vakavaa vaaratilannetta.

2 §

Sovellettavat standardit

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja
tilapäisessä säilytyksessä noudatetaan Suo-
men tekemin varaumin ICAO-TI:tä sellaisena
kuin se on hyväksytty sovellettavaksi vuosina
2007 ja 2008 siten kuin siitä tässä asetuk-
sessa säädetään ja Ilmailuhallinto määrää.
Ilmailuhallinto antaa tietoja ICAO-TI:stä.

3 §

Vaarallisten aineiden luokitus

— — — — — — — — — — — — —
Tarkemmat määräykset vaarallisten ainei-
den luokituksesta ovat Ilmailuhallinnon pää-
töksessä.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Vaaralliset aineet matkatavarana

Matkustaja ja miehistön jäsen eivät saa
viedä vaarallisia aineita ilma-alukseen matka-
tavaroissaan eikä muutenkaan mukanaan, el-
lei Ilmailuhallinto joistakin vaarallisista ai-
neista ICAO-TI:n mukaisesti määrää toisin.
Niitä vaarallisia aineita, joita saadaan kuljet-
taa ilma-aluksessa, mutta joiden kuljetukseen
vaaditaan ICAO-TI:n mukaan kuljetuksen
suorittajan hyväksyntä, matkustaja tai miehis-
tön jäsen ei kuitenkaan saa viedä ilma-aluk-
seen ennen kuin kuljetuksen suorittaja on hy-
väksynyt kuljetuksen.
Kuljetuksen suorittajan, lentopaikanpitäjän

ja matkan järjestäjän on varmistettava, että
matkustajille tiedotetaan ICAO-TI:n kohdan
7;5 mukaisesti, millaisten aineiden kuljetus
ilma-aluksessa on kielletty.

5 §

Vaaralliset aineet lentorahtina

Vaarallisen aineen ilmakuljetukseen on ol-
tava Ilmailuhallinnon myöntämä VAK-lain
14 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kuljetuksen
hyväksyntä tai poikkeuslupa, jos vaarallisen
aineen ilmakuljetus on ICAO-TI:n mukaan
kielletty ilman hyväksyntää tai poikkeuslu-
paa. Hyväksyntää ja poikkeuslupaa koske-
vassa hakemuksessa on esitettävä ainakin
seuraavat seikat:
a) lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja

osoite;
b) lähtö- ja määrälentopaikka sekä esitys

kuljetusajankohdaksi ja reitiksi;
c) syyt, joiden perusteella hakija pitää ky-

seisen aineen ilmakuljetusta välttämättö-
mänä;
d) hakijan näkemys siitä, miten ICAO-

TI:ssä edellytetty turvallisuustaso saavute-
taan;
e) hakijan mahdollisesti määrittelemät tur-

vallisuuden tarkkailutoimet;
f) aineen nimi, vaarallisuusluokka ja YK-

numero sekä aineeseen liittyvät tekniset tie-
dot;
g) tiedot pakkauksesta;
h) tieto kuljetettavan aineen määrästä;
i) tiedot tarvittavasta erityiskäsittelystä;
j) erityiset ohjeet toimenpiteistä hätätilan-

teissa.
Kuljetuksen suorittajan ja maahuolintapal-

velujen tarjoajan on varmistettava, että pai-
koissa, joissa lentorahtia jätetään kuljetetta-
vaksi, tiedotetaan ICAO-TI:n mukaisesti vaa-
rallisten aineiden kuljetusta koskevista sään-
nöksistä ja määräyksistä.

6 §

Lähettäjän velvollisuudet

Ennen kuin lähettäjä jättää vaarallista ai-
netta kuljetettavaksi lentorahtina, hänen on
varmistauduttava, että aineen ilmakuljetus ei
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ole kielletty ja että kuljetuksen suorittajalle
on annettu ICAO-TI:ssä tarkoitetut asiakirjat.
Lähettäjän on annettava henkilöstölleen
riittävät ohjeet, joita noudattaen henkilöstö
kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kul-
jetukseen liittyvät tehtävänsä.
Lähettäjän on varmistettava, että pakkauk-
set soveltuvat niille vaarallisille aineille, joita
on tarkoitus kuljettaa. Tieto siitä, miten pak-
kauksen soveltuvuus on varmistettu, on pyy-
dettäessä toimitettava radioaktiivisten ainei-
den kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten
osalta Säteilyturvakeskukselle ja muiden ai-
neiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten
osalta Ilmailuhallinnolle.
Edellä 1—3 momentissa tarkoitettujen vel-
vollisuuksien lisäksi lähettäjän on noudatet-
tava, mitä hänen velvollisuuksistaan muuten
säädetään ja määrätään.

7 §

Kuljetuksen suorittajan ja maahuolintapalve-
lujen tarjoajan velvollisuudet

VAK-lain 9 §:n 2 momentissa säädetään
vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa edel-
lytettävästä luvasta. Lupaa ei kuitenkaan vaa-
dita, jos kyseessä on:
1) ilma-aluksen lennolla käyttämä poltto-
aine;
2) ilma-aluksen lentokelpoisuutta tai lento-
toimintaa koskevien määräysten mukaan
ilma-aluksessa kuljetettavaksi määrätty aine;
3) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu, kuljetet-
tavaksi sallittu aine;
4) ICAO-TI:ssä tarkoitettu, matkustajille
lennon aikana myytäväksi tarkoitettu aine;
5) ICAO-TI:ssä tarkoitettu, lennon aikana
potilaan hoitamiseen tarkoitettu aine;
6) muu ICAO-TI:ssä tarkoitettu vaaralli-
nen aine, joka on jätetty ICAO-TI:n sovelta-
misalan ulkopuolelle erityisen käyttötarkoi-
tuksensa vuoksi.
VAK-lain 6 a §:ssä tarkoitettu ulkomaisen
viranomaisen kuljetuksen suorittajalle myön-
tämä lupa vaarallisten aineiden ilmakuljetuk-
seen on voimassa Suomessa, jos kuljetuksen
suorittaja, jonka päätoimipaikka tai pysyvä
olinpaikka on muussa valtiossa kuin Suo-
messa, osoittaa täyttävänsä vastaavalle toi-
minnalle sanotussa valtiossa asetetut lupa-,
kelpoisuus- ja muut vastaavat vaatimukset.

Kuljetuksen suorittajan on noudatettava
ICAO-TI:n määräyksiä vaarallisten aineiden
ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä
sekä tiedottamisessa ja ohjeistuksessa henki-
löstölleen ja muille. Kuljetuksen suorittajan
toimintakäsikirjassa ja muissa soveltuvissa
ohjekirjoissa on oltava riittävät ohjeet, joita
noudattaen kuljetuksen suorittajan henkilöstö
kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kul-
jetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät
tehtävänsä. Rahtia kuljetukseen hyväksyvillä
henkilöillä ja matkustajien lähtöselvitystä
hoitavilla henkilöillä on oltava helposti saata-
villa tehtävään soveltuvat ohjeet sen välttämi-
seksi, että ilma-alukseen kuormattaisiin rah-
tina ilmoittamattomia vaarallisia aineita tai
että matkustajat veisivät ilma-alukseen sellai-
sia vaarallisia aineita, joiden kuljettaminen
on heiltä kielletty.
Kuljetuksen suorittajan, jonka käyttä-

mässä ilma-aluksessa kuljetetaan vaarallisia
aineita, on hyvissä ajoin ennen lentoa annet-
tava ilma-aluksen päällikölle kirjallisesti
ilma-aluksessa rahtina kuljetettavia vaaralli-
sia aineita koskevat, ICAO-TI:n mukaiset tie-
dot.
Jos lennon aikana syntyy hätätilanne, ilma-

aluksen päällikön on tilanteen salliessa ilmoi-
tettava lennonjohdolle tai vastaavalle toimi-
elimelle ilma-aluksessa kuljetettavista vaaral-
lisista aineista.
Edellä 1—5 momentissa tarkoitettujen vel-

vollisuuksien lisäksi kuljetuksen suorittajan
on noudatettava, mitä hänen velvollisuuksis-
taan muuten säädetään ja määrätään.
Mitä tässä asetuksessa säädetään kuljetuk-

sen suorittajan velvollisuuksista, koskee
myös maahuolintapalvelujen tarjoajaa.

14 §

Viranomaiset

Vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tila-
päistä säilytystä valvoo Ilmailuhallinto. Li-
säksi vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja
tilapäistä säilytystä valvovat tullilaitos, poliisi
ja rajavartiolaitos kukin toimialallaan. Sen
lisäksi, mitä VAK-lain 6 §:n 2 momentissa
säädetään, sotilasviranomaiset valvovat myös
muita sotilasilmailuna suoritettavia vaarallis-
ten aineiden ilmakuljetuksia.
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Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen ja
tilapäiseen säilytykseen liittyvissä asioissa
Suomessa valvontaviranomaisena toimii Sä-
teilyturvakeskus yhteistyössä 1 momentissa
mainittujen viranomaisten kanssa.
Jollei VAK-laissa tai sen nojalla toisin sää-
detä, ICAO-TI:ssä tarkoitettu vaarallisten ai-
neiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säily-
tyksessä toimivaltainen viranomainen Suo-
messa on Ilmailuhallinto sekä radioaktiivis-
ten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä
säilytyksessä Ilmailuhallinnon lisäksi Säteily-
turvakeskus.

15 §

Ilmoitus pakkauksen tai säiliön rikkoutumi-
sesta

Lähettäjä, kuljetuksen suorittaja ja vastaan-
ottaja ovat velvollisia ilmoittamaan Ilmailu-
hallinnolle tavanomaisissa kuljetusoloissa ta-
pahtuneesta hyväksytyn tai muuten vaatimus-
tenmukaiseksi osoitetun pakkauksen tai säi-
liön rakenteen rikkoutumisesta. Ilmoitus on
lisäksi tehtävä Säteilyturvakeskukselle, jos
rikkoutuminen on tapahtunut radioaktiivisten
aineiden kuljetuksessa, ja Turvatekniikan
keskukselle, jos rikkoutuminen on tapahtunut
muiden vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

17 §

Henkilöstön koulutus

— — — — — — — — — — — — —
Koulutuksen saaneelle henkilölle, joka
edelleen suorittaa vaarallisten aineiden kulje-
tukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä
tehtäviä, tulee antaa 1 ja 2 momentin vaati-
mukset täyttävä määräaikaiskoulutus ennen
kuin 24 kuukautta on kulunut edellisen kou-
lutuksen päättymisestä. Jos määräaikaiskou-
lutus suoritetaan sanotun 24 kuukauden jak-
son päättymistä edeltävien kolmen kuukau-
den aikana, seuraava määräaikaiskoulutus on
suoritettava 24 kuukauden kuluessa edellisen
määräaikaiskoulutuksen voimassaolon päät-
tymispäivästä.
— — — — — — — — — — — — —

17 a §

Koulutusta koskevat hyväksynnät ja ilmoituk-
set

VAK-lain 11 a §:ssä tarkoitettua hyväk-
syntää haetaan kirjallisesti Ilmailuhallinnolta
hyvissä ajoin ennen koulutuksen aloittamista.
Hakemuksessa on annettava seuraavat tiedot:
— — — — — — — — — — — — —
Jos koulutusta koskevan hakemuksen hy-

väksymisen tai ilmoituksen jättämisen jäl-
keen 1 momentissa tarkoitetut tiedot muuttu-
vat, muutosten hyväksymistä tulee hakea tai
muuttuneista tiedoista tulee ilmoittaa Ilmailu-
hallinnolle viipymättä.
— — — — — — — — — — — — —

19 §

Onnettomuus- ja vaaratilanneilmoitukset

Kuljetuksen suorittajan on viipymättä il-
mailuonnettomuuden jälkeen tai sellaisen va-
kavan vaaratilanteen jälkeen, johon rahtina
kuljetettavat vaaralliset aineet ovat saattaneet
olla osallisena, ilmoitettava pelastusviran-
omaisille ilma-aluksessa rahtina kuljetetta-
vista vaarallisista aineista. Kuljetuksen suo-
rittajan on ilmoitettava vaarallisista aineista
mahdollisimman nopeasti myös kuljetuksen
suorittajan kotivaltion toimivaltaiselle viran-
omaiselle ja sen valtion toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle, jonka alueella ilmailuonnetto-
muus tai vakava vaaratilanne tapahtui.
Vakavaa vaaratilannetta lievemmän vaara-

tilanteen jälkeen kuljetuksen suorittajan on
pyynnöstä viipymättä ilmoitettava pelastusvi-
ranomaisille ja sen valtion toimivaltaiselle
viranomaiselle, jonka alueella vaaratilanne
tapahtui, ilma-aluksessa rahtina kuljetetta-
vista vaarallisista aineista.
Kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava

vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuu-
desta tai vaarallisten aineiden kuljetusvaarati-
lanteesta kuljetuksen suorittajan kotivaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen valtion
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueel-
la vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuus
tai vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanne
tapahtui.
Edellä 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus-
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velvollisuus koskee myös tapauksia, joissa
matkustajalta, miehistön jäseneltä, matkata-
varoista tai rahdista löydetään VAK-lain tai
sen nojalla annettujen säännösten tai mää-
räysten vastaisesti kuljetettavaksi jätettyjä tai
kuljetettavia vaarallisia aineita.

19 a §

Säteilyrajoitusten ylityksistä annettavat il-
moitukset muille radioaktiivisten aineiden il-
makuljetusten osapuolille sekä muut toimen-

piteet

Jos radioaktiivisten aineiden ilmakuljetuk-
sen tai tilapäisen säilytyksen yhteydessä huo-
mataan säteilyn annosnopeutta tai radioaktii-
vista saastetta koskevien ICAO-TI:n mukais-
ten raja-arvojen ylitys, vastaanottajan, kulje-
tuksen suorittajan ja lähettäjän on ilmoitet-
tava ylityksestä muille kuljetuksen osapuo-
lille ja Säteilyturvakeskukselle ICAO-TI:n

kohdan 1;1.4.5 mukaisesti sekä ryhdyttävä
muihin ICAO-TI:n kohdan 1;1.4.5 mukaisiin
toimenpiteisiin raja-arvojen ylityksestä aiheu-
tuvien vaarojen poistamiseksi.

20 §

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen ja tila-
päisen säilytyksen turvaaminen

VAK-lain 11 d §:n 5 momentissa tarkoitet-
tuina turvatoimina voidaan käyttää ICAO-
TI:n kohdan 1;5 suositusten mukaisia turva-
toimia.
Lentoasemien turvatoimista säädetään yh-

teisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista
säännöistä annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o
2320/2002 ja sen nojalla annetuissa komis-
sion täytäntöönpanoasetuksissa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2007.

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2007

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Seija Miettinen-Bellevergue
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Valtioneuvoston asetus

N:o 886

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun
asetuksen (806/1998) 25 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1395/2001, ja
lisätään asetukseen uusi 25 b § seuraavasti:

3 luku

Erinäiset säännökset

25 §

Valtionapuviranomainen eräissä tapauksissa

Opetushallitus on valtionapuviranomainen
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun lain 42 §:n 2 momentissa ja 43 a §:ssä
tarkoitettuja opetustoimen valtionavustuksia
koskevissa asioissa.

25 b §

Ilman valmistavaa koulutusta suoritettavien
näyttötutkintojen järjestämiseen myönnettävä

valtionavustus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain 43 a §:ssä tarkoitettu valtion-
avustus ilman valmistavaa koulutusta suori-
tettavien näyttötutkintojen järjestämiseen voi
olla tutkinnon osaa kohti enintään yhtä suuri
kuin ilman valmistavaa koulutusta suoritetta-
van kyseisen tutkinnon osan arvo on amma-
tillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoi-
tusta määrättäessä.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lo-
kakuuta 2007.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Opetusministeri Sari Sarkomaa

Opetusneuvos Jorma Ahola
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 887

eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa,
munissa ja munavalmisteissa

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta
2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n nojalla:

1 §

Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neu-
voston direktiivien 76/895/ETY,
86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY
liitteiden muuttamisesta desmedifaamin, fen-
medifaamin ja klorfenvinfossin jäämien
enimmäismäärien osalta 12 päivänä heinä-

kuuta 2006 annettu komission direktiivi
2006/62/EY.

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä
tammikuuta 2008.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja Vesa Tuomaala

Komission direktiivi 2006/62/EY (32006L0062); EYVL N:o L 206; 27.7.2006, s. 27
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 888

hiilidioksidipäästöjen todentajien hyväksymismenettelystä ja todentamistehtävän suorit-
tamisesta päästökauppakaudella 2008—2012

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä heinäkuuta
2004 annetun päästökauppalain (683/2004) 59 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan päästökauppalain
(683/2004) 7 luvussa säädettyyn todentajan
hyväksymismenettelyyn ja todentamistehtä-
vien suorittamiseen päästökauppakaudella
2008—2012.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) todentajalla päästökauppalain 55 tai
55 a §:ssä säädettyjen vaatimusten mukaisesti
hyväksyttyä oikeushenkilöä;
2) johtavalla todentajalla todentamistapah-
tumasta vastuussa olevaa henkilöä, jolla on
todentamisen kokonaisvastuun edellyttämä
pätevyys;
3) todennuksen tekijällä yhtä tai useampaa
henkilöä, joiden pätevyys yhteensä kattaa ky-
seessä olevan pätevyysalueen todentamiselle
asetetut vaatimukset;

4) todentajan lausunnon vahvistajalla hen-
kilöä, joka vahvistaa todentajan puolesta lau-
sunnon ja tarkastaa, että todentaminen on
tehty ammattimaisella huolella todentamista
koskevien säännösten ja todentajan hyväksy-
mien menettelytapojen mukaisesti;
5) pätevyysalueella päästökauppalain so-

veltamisalaan kuuluvaa toimintoa, jonka tark-
kailumenetelmien ja päästöselvityksen toden-
tamiseen todentajalla on tämän asetuksen
mukainen hyväksyntä;
6) tarkkailusuunnitelmalla päästökauppa-

lain 8 §:n ja päästökaupasta annetun valtio-
neuvoston asetuksen (194/2007) 3 §:n mu-
kaista suunnitelmaa vuosien 2008—2012
päästöjen tarkkailusta;
7) päästöselvityksellä hiilidioksidipäästö-

jen tarkkailusta ja päästöistä laadittavasta sel-
vityksestä annetun kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön asetuksen (647/2007) 19 §:n mu-
kaista selvitystä;
8) kokonaispäästöillä päästökauppalain so-

veltamisalaan kuuluvan laitoksen hiilidioksi-
dipäästöjä, jotka eivät kuitenkaan sisällä hii-
lidioksidineutraalien aineiden päästöjä;
9) EY:n tarkkailuohjeella Komission pää-

töstä 2007/589/EY Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisten
ohjeiden vahvistamisesta kasvihuonekaasu-
päästöjen tarkkailua ja raportointia varten.
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2 luku

Todentajan hyväksyminen

3 §

Hakemus

Todentajan hyväksymistä haetaan kirjalli-
sesti päästökauppaviranomaiselta päästö-
kauppaviranomaisen vahvistamalla lomak-
keella. Hakemuksessa on ilmoitettava:
1) hakijan nimi, yritys- ja yhteisötunnus,
kotipaikka ja yhteystiedot;
2) johtavana todentajana, todennuksen te-
kijänä ja todentajanlausunnon vahvistajana
toimivien nimet, syntymäajat ja yhteystiedot;
sekä
3) mihin 4 §:ssä tarkoitettuun pätevyysalu-
eeseen hyväksymistä haetaan.
Kansallisen päästökaupparekisterin käyttöä
varten hakemuksessa on lisäksi ilmoitettava:
1) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, joka
organisaatiossa on valtuutettu kansallisen
päästökaupparekisterin käyttöön;
2) kansalliseen päästökaupparekisteriin
kirjauduttaessa käytettävä tunnistautumis-
tapa; sekä
3) valtuutetun henkilön henkilötunnus, jos
tunnistautumistapa perustuu henkilötunnuk-
seen.

4 §

Pätevyysalueet

Todentajalla tulee olla riittävä pätevyys
toimia todentajana yhdessä tai useammassa
seuraavista pätevyysalueista:
1) polttolaitokset;
2) öljynjalostamot;
3) koksaamot;
4) metallimalmien pasutus- ja sintrauslai-
tokset;
5) raakarautaa tai terästä tuottavat laitok-
set;
6) sementtiklinkkeriä tuottavat laitokset;
7) kalkkia tuottavat laitokset;
8) lasia tai lasikuituja valmistavat laitokset;
9) keraamisia tuotteita valmistavat laitok-
set;
10) massaa, paperia tai kartonkia valmista-
vat laitokset;

11) petrokemian laitosten eteeniä ja pro-
peenia valmistavat yksiköt sekä niihin kiin-
teästi sidoksissa olevan butadieeniyksikön
polttoprosessit; sekä
12) kivivillaa tai nokimustaa valmistavat

polttoprosessit.

5 §

Akkreditointielimen akkreditointipäätös tai
lausunto hakijan pätevyydestä

Edellä 3 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen
on liitettävä Mittatekniikankeskuksen akkre-
ditointiyksikön lausunto tai akkreditointipää-
tös liitteineen tai, jos kyseessä on muussa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa akkreditoitu todentaja, tämän valtion
akkreditointiyksikön akkreditointipäätös,
josta käy ilmi, että hakija täyttää päästökaup-
palain 55 tai 55 a §:ssä säädetyt vaatimukset.
Akkreditointipäätöksestä tai lausunnosta

on käytävä ilmi ne 4 §:n mukaiset pätevyys-
alueet, joille todentaja on todettu päteväksi.

6 §

Hyväksymispäätös

Päästökauppaviranomainen hyväksyy ha-
kemuksen, jos hakija täyttää päästökauppa-
lain 55 ja 55 a §:ssä säädetyt edellytykset ja
hakemus on 3 §:ssä säädetyn mukainen.
Päästökauppaviranomainen ilmoittaa hy-

väksymispäätöksessään johtavana todenta-
jana, todennuksen tekijänä ja vahvistajana
toimivien henkilöiden nimet sekä määrää pä-
tevyysalueet, joille hakija katsotaan päte-
väksi.
Päästökauppaviranomainen hyväksyy to-

dentajan määräajaksi.
Päästökauppaviranomainen ylläpitää jul-

kista luetteloa Suomessa hyväksytyistä to-
dentajista.

7 §

Hyväksymispäätöksen muuttaminen

Päästökauppalain 56 §:n mukainen ilmoi-
tus sellaisesta toiminnan muutoksesta, joka
voi vaikuttaa todentajan hyväksymiseen, on
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toimitettava päästökauppaviranomaiselle
kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta.
Päästökauppaviranomainen voi tarvittaessa
edellyttää, että todentaja toimittaa uuden
5 §:n mukaisen akkreditointipäätöksen tai
lausunnon pätevyydestään.
Päästökauppaviranomainen voi todentajan
muutoshakemuksen tai 5 §:n mukaisen ak-
kreditointielimen uuden akkreditointipäätök-
sen tai lausunnon perusteella muuttaa aikai-
sempaa päätöstään.

3 luku

Todentamistehtävän suorittaminen

8 §

Todentamistehtävän sisältö

Sen toteuttamiseksi, mitä päästökauppalain
52 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 58 §:ssä
säädetään todentamisesta, todentaja tarkastaa,
että:
1) laitoksen kaikki päästökauppalain sovel-
tamisalaan kuuluvat päästöt ovat tarkkailun
kohteena;
2) toiminnanharjoittaja tarkkailee päästöjä
päästökauppaviranomaisen myöntämän pääs-
töluvan ja luvan myöntämisen yhteydessä hy-
väksytyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti;
sekä
3) toiminnanharjoittajan laitoksen päästö-
selvityksessä esittämät tiedot perustuvat hy-
väksytyssä tarkkailusuunnitelmassa esite-
tyillä menetelmillä määriteltyihin lähtöarvoi-
hin eivätkä näihin perustuvat päästölaskelmat
sisällä oleellisia puutteita, väärintulkintoja tai
virheitä.

9 §

Todentamissuunnitelma

Todentamistehtävän asianmukaiseksi suo-
rittamiseksi todentajan on:
1) muodostettava itselleen selkeä kuva to-
dentamisen kohteena olevan laitoksen toi-
minnoista, lähdevirroista, päästölähteistä ja
näiden suuruusluokista sekä laitoksen ympä-
ristöhallinnon järjestelmistä (strategia-ana-
lyysi); sekä
2) tunnistettava ne kohteet, jotka saattaisi-

vat olla mahdollisten virheiden, puutteiden
tai väärinkäsitysten kohteina (riskianalyysi).
Strategia-analyysin ja riskianalyysin poh-

jalta todentajan on laadittava jokaista toden-
nettavaa laitosta koskeva todentamissuunni-
telma, joka sisältää kyseisellä laitoksella tar-
kastettavat kohteet ja tarkkailumenetelmät
sekä suunnitelman siitä, mitkä asiakirjat ja
mitkä asiakirjojen sisältämät tiedot laitoksella
tarkastetaan.

10 §

Tarkkailumenetelmien todentaminen

Todentaja tarkastaa todentamissuunnitel-
maan tukeutuen, ovatko laitoksen hiilidioksi-
dipäästöjen määrittämiseen käytetyt toiminto-
tiedot, päästökertoimet, hiilipitoisuus- ja
koostumustiedot sekä hapettumis- ja muunto-
kertoimet määritetyt ja dokumentoidut taikka,
jos päästöjen tarkkailu perustuu mittaukseen,
onko mittausmenetelmien valinta ja käyttö
suoritettu ja tulokset dokumentoitu päästö-
kauppaviranomaisen hyväksymän tarkkailu-
suunnitelman mukaisesti.

11 §

Päästöselvityksen todentaminen

Todentaja arvioi toiminnanharjoittajan
päästöselvityksen sekä siihen mahdollisesti
sisältyvät puutteet, virheet ja väärintulkinnat.
Todentaja antaa lausunnossaan perustellun

arvion siitä, missä määrin selvitykseen sisäl-
tyvät puutteet, virheet ja väärintulkinnat vai-
kuttavat toiminnanharjoittajan ilmoittamaan
laitoksen hiilidioksidipäästöjen kokonaismää-
rään.
Jos laitoksen lupapäätöksessä hyväksyttyä

tarkkailusuunnitelmaa ei ole noudatettu eikä
hyväksytyn suunnitelman vaatimuksia voida
takautuvasti noudattaa, todentajan on otettava
yhteyttä päästökauppaviranomaiseen päästö-
kauppalain 54 a §:ssä säädetyn menettelyn
toteuttamiseksi.

12 §

Todentajan työraportti

Todentaja laatii toiminnastaan ja sen tulok-
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sista työraportin, johon tallennetaan 9-11
§:ssä säädetyn todentamismenettelyn kulku ja
todetut tulokset sekä havaitut puutteet, vir-
heet ja väärintulkinnat.
Työraportin tulee sisältää kaikki sellainen
todentamisen valmistelun, suunnittelun ja to-
teutuksen yhteydessä kerätty, johtopäätösten
teon kannalta oleellinen tieto, että sen poh-
jalta voidaan laatia ja vahvistaa todentajan-
lausunto.
Todentajan on pyydettäessä toimitettava
työraportti päästökauppaviranomaiselle pääs-
tökauppalain noudattamisen valvontaa var-
ten.

13 §

Toiminnanharjoittajalle tehtävä ilmoitus

Todentajan on viivytyksettä ilmoitettava
toiminnanharjoittajalle todentamisen aikana
havaituista puutteista, virheistä, epäselvyyk-
sistä, virhetulkinnoista ja poikkeamisista
päästökauppaviranomaisen hyväksymästä
tarkkailusuunnitelmasta sekä kehotettava tätä
korjaamaan tilanne.

14 §

Päästöselvityksen tyydyttäväksi toteaminen

Todentaja toteaa toiminnanharjoittajan
päästöselvityksessä ilmoittamat tiedot tyydyt-
täviksi, jos:
1) selvitys kattaa kaikki todentamisen koh-
teena olevan laitoksen päästökauppalain so-
veltamisalaan kuuluvat päästöt mukaan lu-
kien tuotteeseen tai toiseen laitokseen siir-
retty hiilidioksidi tai hiiliyhdiste EY:n tark-
kailuohjeen määrittelyjen mukaisesti;
2) päästöjen laskemiseen tarvittavat tiedot
on määritetty hyväksytyn tarkkailusuunnitel-
man mukaisesti; ja
3) kyseessä olevan laitoksen hiilidioksidi-
päästöjen kokonaismäärää ei ole ilmoitettu
oleellisesti väärin.
Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärää ei
ole ilmoitettu oleellisesti väärin, jos todentaja
voi todeta, että toiminnanharjoittajan päästö-
selvitys ja sen sisältämät tiedot eivät sisällä
sellaisia puutteita, virheitä tai väärintulkin-
toja, joiden yhteisvaikutus:

1) korkeintaan 500 kilotonnia fossiilisista
polttoaineista, raaka-aineista ja turpeesta pe-
räisin olevaa hiilidioksidia vuodessa päästä-
vän laitoksen päästökaupan soveltamisalaan
kuuluviin kokonaispäästöihin on korkeintaan
viisi prosenttia; ja
2) yli 500 kilotonnia fossiilisesta polttoai-

neesta, raaka-aineesta ja turpeesta peräisin
olevaa hiilidioksidia päästävän laitoksen ko-
konaispäästöihin on korkeintaan kaksi pro-
senttia.

15 §

Todentajan lausunto

Päästökauppalain 54 §:n mukainen toden-
tajan lausunto annetaan päästökauppaviran-
omaisen vahvistamalla lomakkeella. Lausun-
nosta on käytävä ilmi:
1) todentajana toimiva organisaatio ja tä-

män yhteystiedot;
2) tiedot todentajaorganisaation hyväksy-

misestä;
3) tiedot henkilöistä, jotka ovat osallistu-

neet todentamiseen sekä näiden tehtävät ja
vastuut todentamistapahtumassa;
4) todentamisen kohteena olleen laitoksen

nimi, toimiala sekä laitoksen päästöluvan nu-
mero;
5) tieto vuodesta, jota päästöselvitys kos-

kee;
6) tieto todennetusta kokonaispäästöjen

määrästä mukaan lukien 11 §:n 2 momentissa
tarkoitettu arvio;
7) tieto 14 §:n mukaisesta päästöselvityk-

sen tyydyttäväksi toteamisesta;
8) tiedot todentamistapahtumasta, kuten

laitoksella käyntien lukumäärä ja päivämää-
rät; sekä
9) päästökauppalain 70 §:ssä edellytetyt

lausunnon oikaisuvaatimusohjeet.
Johtavan todentajan ja lausunnon vahvista-

jan on allekirjoitettava lausunto.
Tarvittaessa todentaja voi lausuntoon liite-

tyssä muistiossa esittää kohteita, joissa toi-
minnanharjoittajan tarkkailu- ja tiedonhallin-
tamenetelmiä tulisi kehittää.
Toiminnanharjoittaja huolehtii todentajan

lausunnon ja sen liitteiden toimittamisesta
päästökauppaviranomaiselle.
Päästökauppaviranomainen voi tarvittaessa

pyytää todentajalta lausunnon täydentämistä.
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4 luku

Voimaantulo

16 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä lo-
kakuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan todentajan hy-
väksymismenettelystä ja todentamistehtävän
suorittamisesta 10 päivänä helmikuuta 2005
annettu kauppa- ja teollisuusministeriön ase-
tus (85/2005). Kumottua asetusta sovelletaan
kuitenkin tämän asetuksen sijasta päästö-
kauppakauden 2005—2007 päästöjen toden-
tamiseen.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies Seppo Oikarinen
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 889

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa kasvilajikkeiden lajikeluettelosta
annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51/07 11.10.2007 31.10.2007

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 772 005.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Onerva Keränen
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