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L a k i

N:o 1310

Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tallinnassa 5 päivänä kesäkuuta 2007 Suo-

men tasavallan ja Viron tasavallan välillä tur-
vallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta
suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina
voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin si-
toutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva
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L a k i

N:o 1311

ajoneuvoverolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun ajoneuvoverolain (1281/2003) 10 § ja
lisätään lakiin uusi liite seuraavasti:

10 §

Perusvero

Perusveroa määrätään henkilö- ja paketti-
autolle (M1-, N1-, M1G- ja N1G -luokka)
sekä erikoisautolle, jonka suurin sallittu ko-
konaismassa on enintään 3 500 kilogrammaa.
Lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kaksi-
käyttöautosta (N1 -luokka) määrätään perus-
veroa samoin perustein kuin henkilöautosta
(M1-luokka).

Henkilöauton (M1- ja M1G -luokka) ja
11 §:n 2 momentissa tarkoitetun kaksikäyttö-
auton (N1-ja N1G -luokka) perusveron päivä-
kohtaisesta määrästä säädetään liitteenä ole-
vissa verotaulukoissa. Taulukkoa 1 sovelle-
taan autoihin, joiden yhdistettyä kulutusta
vastaavat hiilidioksidipäästöt on määritelty
auton ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana
voimassa olleessa yhteisön lainsäädännössä
säädettyjen vaatimusten mukaisesti, jos kysy-

myksessä on henkilöauto, jonka kokonais-
massa on enintään 2 500 kilogrammaa ja joka
on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1 päi-
vänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen, tai
henkilöauto, jonka kokonaismassa on yli
2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensim-
mäistä kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta
2002 tai sen jälkeen, taikka kaksikäyttöauto,
joka on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1
päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen.
Taulukkoa 2 sovelletaan muihin autoihin.
Taulukkoa 2 sovelletaan myös silloin, kun
ajoneuvoliikennerekisterissä ei ole edellä
mainitut edellytykset täyttävää tietoa auton
hiilidioksidipäästöistä.

Pakettiauton (N1- ja N1G -luokka), matkai-
luauton ja erikoisauton perusveron määrä päi-
vää kohden on 35 senttiä.

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

HE 146/2007
VaVM 24/2007
EV 130/2007
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 N:o 1311  
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Liite 
 

VEROTAULUKKO 1 
 

Ajoneuvon hiili- Ajoneuvon hiili- 
dioksidipäästöjen dioksidipäästöjen 

määrä määrä 

Veron määrä Veron määrä 

g/km g/km senttiä/ senttiä/ 
päivä päivä 

euroa/ euroa/ 
365 päivää 365 päivää 

enintään 66 5,3 19,345 
67 5,5 20,075 
68 5,6 20,440 
69 5,8 21,170 
70 6,0 21,900 
71 6,1 22,265 
72 6,3 22,995 
73 6,4 23,360 
74 6,6 24,090 
75 6,8 24,820 
76 6,9 25,185 
77 7,1 25,915 
78 7,3 26,645 
79 7,4 27,010 
80 7,6 27,740 
81 7,8 28,470 
82 8,0 29,200 
83 8,1 29,565 
84 8,3 30,295 
85 8,5 31,025 
86 8,7 31,755 
87 8,9 32,485 
88 9,1 33,215 
89 9,3 33,945 
90 9,5 34,675 
91 9,6 35,040 
92 9,8 35,770 
93 10,0 36,500 
94 10,2 37,230 
95 10,5 38,325 
96 10,7 39,055 
97 10,9 39,785 
98 11,1 40,515 
99 11,3 41,245 

100 11,5 41,975 
101 11,7 42,705 
102 11,9 43,435 

103 12,2 44,530 
104 12,4 45,260 
105 12,6 45,990 
106 12,8 46,720 
107 13,1 47,815 
108 13,3 48,545 
109 13,5 49,275 
110 13,8 50,370 
111 14,0 51,100 
112 14,2 51,830 
113 14,5 52,925 
114 14,7 53,655 
115 15,0 54,750 
116 15,2 55,480 
117 15,4 56,210 
118 15,7 57,305 
119 15,9 58,035 
120 16,2 59,130 
121 16,5 60,225 
122 16,7 60,955 
123 17,0 62,050 
124 17,2 62,780 
125 17,5 63,875 
126 17,8 64,970 
127 18,0 65,700 
128 18,3 66,795 
129 18,6 67,890 
130 18,9 68,985 
131 19,1 69,715 
132 19,4 70,810 
133 19,7 71,905 
134 20,0 73,000 
135 20,3 74,095 
136 20,5 74,825 
137 20,8 75,920 
138 21,1 77,015 
139 21,4 78,110 
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Ajoneuvon hiili- 
dioksidipäästöjen 

määrä 
g/km senttiä/ 

päivä 
euroa/ 

Ajoneuvon hiili- 
dioksidipäästöjen 

määrä 
g/km senttiä/ 

päivä 
euroa/ 

Veron määrä Veron määrä 

365 päivää 365 päivää 
140 21,7 79,205 
141 22,0 80,300 
142 22,3 81,395 
143 22,6 82,490 
144 22,9 83,585 
145 23,2 84,680 
146 23,5 85,775 
147 23,8 86,870 
148 24,1 87,965 
149 24,4 89,060 
150 24,8 90,520 
151 25,1 91,615 
152 25,4 92,710 
153 25,7 93,805 
154 26,0 94,900 
155 26,4 96,360 
156 26,7 97,455 
157 27,0 98,550 
158 27,3 99,645 
159 27,7 101,105 
160 28,0 102,200 
161 28,3 103,295 
162 28,7 104,755 
163 29,0 105,850 
164 29,4 107,310 
165 29,7 108,405 
166 30,0 109,500 
167 30,4 110,960 
168 30,7 112,055 
169 31,1 113,515 
170 31,5 114,975 
171 31,8 116,070 
172 32,2 117,530 
173 32,5 118,625 
174 32,9 120,085 
175 33,3 121,545 
176 33,6 122,640 
177 34,0 124,100 
178 34,4 125,560 
179 34,7 126,655 

180 35,1 128,115 
181 35,5 129,575 
182 35,9 131,035 
183 36,2 132,130 
184 36,6 133,590 
185 37,0 135,050 
186 37,4 136,510 
187 37,8 137,970 
188 38,2 139,430 
189 38,6 140,890 
190 39,0 142,350 
191 39,3 143,445 
192 39,7 144,905 
193 40,1 146,365 
194 40,5 147,825 
195 41,0 149,650 
196 41,4 151,110 
197 41,8 152,570 
198 42,2 154,030 
199 42,6 155,490 
200 43,0 156,950 
201 43,4 158,410 
202 43,8 159,870 
203 44,3 161,695 
204 44,7 163,155 
205 45,1 164,615 
206 45,5 166,075 
207 46,0 167,900 
208 46,4 169,360 
209 46,8 170,820 
210 47,3 172,645 
211 47,7 174,105 
212 48,1 175,565 
213 48,6 177,390 
214 49,0 178,850 
215 49,5 180,675 
216 49,9 182,135 
217 50,3 183,595 
218 50,8 185,420 
219 51,2 186,880 
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Ajoneuvon hiili- 
dioksidipäästöjen 

määrä 
g/km senttiä/ 

päivä 
euroa/ 

Ajoneuvon hiili- 
dioksidipäästöjen 

määrä 
g/km senttiä/ 

päivä 
euroa/ 

Veron määrä Veron määrä 

365 päivää 365 päivää 
220 51,7 188,705 
221 52,2 190,530 
222 52,6 191,990 
223 53,1 193,815 
224 53,5 195,275 
225 54,0 197,100 
226 54,5 198,925 
227 54,9 200,385 
228 55,4 202,210 
229 55,9 204,035 
230 56,4 205,860 
231 56,8 207,320 
232 57,3 209,145 
233 57,8 210,970 
234 58,3 212,795 
235 58,8 214,620 
236 59,2 216,080 
237 59,7 217,905 
238 60,2 219,730 
239 60,7 221,555 
240 61,2 223,380 
241 61,7 225,205 
242 62,2 227,030 
243 62,7 228,855 
244 63,2 230,680 
245 63,7 232,505 
246 64,2 234,330 
247 64,7 236,155 
248 65,2 237,980 
249 65,7 239,805 
250 66,3 241,995 
251 66,8 243,820 
252 67,3 245,645 
253 67,8 247,470 
254 68,3 249,295 
255 68,9 251,485 
256 69,4 253,310 
257 69,9 255,135 
258 70,4 256,960 
259 71,0 259,150 

260 71,5 260,975 
261 72,0 262,800 
262 72,6 264,990 
263 73,1 266,815 
264 73,7 269,005 
265 74,2 270,830 
266 74,7 272,655 
267 75,3 274,845 
268 75,8 276,670 
269 76,4 278,860 
270 77,0 281,050 
271 77,5 282,875 
272 78,1 285,065 
273 78,6 286,890 
274 79,2 289,080 
275 79,8 291,270 
276 80,3 293,095 
277 80,9 295,285 
278 81,5 297,475 
279 82,0 299,300 
280 82,6 301,490 
281 83,2 303,680 
282 83,8 305,870 
283 84,3 307,695 
284 84,9 309,885 
285 85,5 312,075 
286 86,1 314,265 
287 86,7 316,455 
288 87,3 318,645 
289 87,9 320,835 
290 88,5 323,025 
291 89,0 324,850 
292 89,6 327,040 
293 90,2 329,230 
294 90,8 331,420 
295 91,5 333,975 
296 92,1 336,165 
297 92,7 338,355 
298 93,3 340,545 
299 93,9 342,735 
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Ajoneuvon hiili- 
dioksidipäästöjen 

määrä 
g/km senttiä/ 

päivä 
euroa/ 

Ajoneuvon hiili- 
dioksidipäästöjen 

määrä 
g/km senttiä/ 

päivä 
euroa/ 

Veron määrä Veron määrä 

365 päivää 365 päivää 
300 94,5 344,925 
301 95,1 347,115 
302 95,7 349,305 
303 96,4 351,860 
304 97,0 354,050 
305 97,6 356,240 
306 98,2 358,430 
307 98,9 360,985 
308 99,5 363,175 
309 100,1 365,365 
310 100,8 367,920 
311 101,4 370,110 
312 102,0 372,300 
313 102,7 374,855 
314 103,3 377,045 
315 104,0 379,600 
316 104,6 381,790 
317 105,2 383,980 
318 105,9 386,535 
319 106,5 388,725 
320 107,2 391,280 
321 107,9 393,835 
322 108,5 396,025 
323 109,2 398,580 
324 109,8 400,770 
325 110,5 403,325 
326 111,2 405,880 
327 111,8 408,070 
328 112,5 410,625 
329 113,2 413,180 
330 113,9 415,735 
331 114,5 417,925 
332 115,2 420,480 
333 115,9 423,035 
334 116,6 425,590 
335 117,3 428,145 
336 117,9 430,335 
337 118,6 432,890 
338 119,3 435,445 
339 120,0 438,000 

340 120,7 440,555 
341 121,4 443,110 
342 122,1 445,665 
343 122,8 448,220 
344 123,5 450,775 
345 124,2 453,330 
346 124,9 455,885 
347 125,6 458,440 
348 126,3 460,995 
349 127,0 463,550 
350 127,8 466,470 
351 128,5 469,025 
352 129,2 471,580 
353 129,9 474,135 
354 130,6 476,690 
355 131,4 479,610 
356 132,1 482,165 
357 132,8 484,720 
358 133,5 487,275 
359 134,3 490,195 
360 135,0 492,750 
361 135,7 495,436 
362 136,5 498,130 
363 137,2 500,831 
364 138,0 503,539 
365 138,7 506,255 
366 139,4 508,978 
367 140,2 511,708 
368 140,9 514,446 
369 141,7 517,190 
370 142,5 519,943 
371 143,2 522,702 
372 144,0 525,469 
373 144,7 528,243 
374 145,5 531,024 
375 146,3 533,813 
376 147,0 536,608 
377 147,8 539,412 
378 148,6 542,222 
379 149,3 545,040 
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Ajoneuvon hiili- 
dioksidipäästöjen 

määrä 
g/km senttiä/ 

päivä 
euroa/ 

Ajoneuvon hiili- 
dioksidipäästöjen 

määrä 
g/km senttiä/ 

päivä 
euroa/ 

Veron määrä Veron määrä 

365 päivää 365 päivää 
380 150,1 547,865 
381 150,9 550,697 
382 151,7 553,537 
383 152,4 556,384 
384 153,2 559,238 
385 154,0 562,100 
386 154,8 564,969 
387 155,6 567,845 
388 156,4 570,729 
389 157,2 573,619 
390 158,0 576,518 

391 158,7 579,423 
392 159,5 582,336 
393 160,3 585,256 
394 161,1 588,183 
395 162,0 591,118 
396 162,8 594,059 
397 163,6 597,009 
398 164,4 599,965 
399 165,2 602,929 

400 tai enemmän 166,0 605,900 
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VEROTAULUKKO 2 

Veron määrä Ajoneuvon kokonaismassa 
kilogrammaa senttiä/päivä euroa/365 päivää 

enintään 1 300 20,8 75,92 
1 301—1 400 23,8 86,87 
1 401—1 500 27,0 98,55 
1 501—1 600 30,4 110,96 
1 601—1 700 34,0 124,10 
1 701—1 800 37,8 137,97 
1 801—1 900 41,8 152,57 
1 901—2 000 46,0 167,90 
2 001—2 100 50,4 183,96 
2 101—2 200 55,0 200,75 
2 201—2 300 59,8 218,27 
2 301—2 400 64,8 236,52 
2 401—2 500 70,0 255,50 
2 501—2 600 75,4 275,21 
2 601—2 700 81,0 295,65 
2 701—2 800 86,8 316,82 
2 801—2 900 92,8 338,72 
2 901—3 000 99,0 361,35 
3 001—3 100 105,4 384,71 
3 101—3 200 112,0 408,80 
3 201—3 300 118,8 433,62 
3 301—3 400 125,8 459,17 
3 401 tai enemmän 133,0 485,45 

 
 
 



L a k i

N:o 1312

arvonlisäverolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 21 §:n 1 mo-

mentti, 22 §:n 1 momentti, 73 §:n 1 momentti ja 73 a §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 21 §:n 1 momentti osaksi laissa 1486/1994 sekä 22 §:n 1 momentti

ja 73 a §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä
lisätään lakiin uusi 73 c—73 e § seuraavasti:

21 §
Tavaran ottamisella omaan käyttöön tar-

koitetaan sitä, että elinkeinonharjoittaja:
1) ottaa tavaran yksityiseen kulutukseen;
2) luovuttaa tavaran vastikkeetta;
3) siirtää tai muulla tavalla ottaa tavaran

muuhun kuin 10 luvussa tarkoitettuun vähen-
nykseen oikeuttavaan käyttöön.
— — — — — — — — — — — — —

22 §
Palvelun ottamisella omaan käyttöön tar-

koitetaan sitä, että elinkeinonharjoittaja:
1) suorittaa, luovuttaa tai muulla tavalla

ottaa palvelun vastikkeetta omaan tai henki-
löstönsä yksityiseen kulutukseen taikka muu-
toin muuhun kuin liiketoiminnan tarkoituk-
seen;

2) suorittaa tai muulla tavalla ottaa palve-
lun 114 §:ssä tarkoitettuun vähennysrajoitus-
ten alaiseen käyttöön;

3) ottaa ostetun palvelun muutoin muuhun
kuin 10 luvussa tarkoitettuun vähennykseen
oikeuttavaan käyttöön.
— — — — — — — — — — — — —

Yleissäännökset

73 §
Myynnistä suoritettavan veron peruste on

vastike ilman veron osuutta, ellei 73 c §:ssä
toisin säädetä. Vastikkeella tarkoitetaan myy-
jän ja ostajan väliseen sopimukseen perustu-
vaa hintaa, joka sisältää kaikki hinnanlisät.
— — — — — — — — — — — — —

73 a §
Tavaran yhteisöhankinnasta suoritettavan

veron peruste on vastike ilman veron osuutta,
ellei 73 c §:ssä toisin säädetä.
— — — — — — — — — — — — —

73 c §
Jos vastike ilman veron osuutta on huo-

mattavasti 73 e §:ssä tarkoitettua käypää
markkina-arvoa alempi, myynnistä tai 26 a
§:n 1 momentissa tarkoitetusta yhteisöhan-
kinnasta suoritettavan veron perusteena pide-
tään käypää markkina-arvoa.

Pykälän 1 momenttia sovelletaan vain, jos:
1) käypää markkina-arvoa huomattavasti

HE 110/2007
VaVM 18/2007
EV 97/2007

Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, EUVL N:o L 347, 11.12.2006, s. 1
(neuvoston direktiivi 2006/69/EY; EUVL-)

5115
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alempi vastike on aiheutunut myyjän ja osta-
jan välisestä 73 d §:ssä tarkoitetusta etuyh-
teydestä; ja

2) ostajalla ei ole 10 luvun mukaan oikeut-
ta vähentää hankintaan sisältyvää veroa täysi-
määräisesti.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei so-
velleta, jos myyjän ei olisi suoritettava veroa
kyseisen tavaran tai palvelun vastikkeetto-
masta luovuttamisesta omaan käyttöön otta-
mista koskevien säännösten perusteella.

73 d §
Edellä 73 c §:n 2 momentin 1 kohdassa

tarkoitettu etuyhteys on olemassa, jos:
1) ostajana oleva yksityishenkilö kuuluu

perhe- tai sukulaisuussuhteen perusteella
myyjän lähipiiriin taikka on tähän muutoin
läheisessä henkilökohtaisessa suhteessa;

2) ostajana oleva yksityishenkilö omistaa
osan myyjän pääomasta tai ostaja on tällai-
seen omistajaan 1 kohdassa tarkoitetussa suh-
teessa;

3) ostajana oleva yksityishenkilö kuuluu
myyjän henkilökuntaan tai osallistuu myyjän
johtoon tai valvontaan taikka ostaja on tällai-
seen henkilöön 1 kohdassa tarkoitetussa suh-
teessa;

4) ostajana oleva elinkeinonharjoittaja on
verotusmenettelystä annetun lain
(1558/1995) 31 §:n 2 momentissa tarkoite-
tussa etuyhteydessä myyjään; tai

5) ostaja ja myyjä ovat muutoin läheiseen

henkilökohtaiseen suhteeseen taikka johto-,
omistus-, jäsenyys-, rahoitus- tai oikeussuh-
teeseen perustuvassa läheisessä yhteydessä.

73 e §
Käyvällä markkina-arvolla tarkoitetaan sitä

täyttä määrää, jonka ostaja siinä vaihdannan
vaiheessa, jossa tavara tai palvelu myydään,
joutuisi kyseisen tavaran tai palvelun saadak-
seen samana ajankohtana maksamaan vapaan
kilpailun vallitessa riippumattomalle myy-
jälle sen jäsenvaltion alueella, jossa myynti
tai yhteisöhankinta on veronalainen.

Jos 1 momentissa tarkoitettua vertailukel-
poista myyntiä ei voida määrittää, käypänä
markkina-arvona pidetään:

1) sitä täyttä määrää, jolla tavaran tai pal-
velun myynyt elinkeinonharjoittaja tavan-
omaisesti myy vastaavia tavaroita tai palve-
luita ja joka on vähintään 2 kohdassa tarkoi-
tetun määrän suuruinen;

2) jos 1 kohdassa tarkoitettua määrää ei
ole, 74 tai 75 §:ssä tarkoitettua määrää.

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu
määrä ei sisällä veron osuutta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.

Tätä lakia sovelletaan, jos myyty tavara on
toimitettu, palvelu on suoritettu, yhteisöhan-
kinta on tehty, tavara tai palvelu on otettu
omaan käyttöön taikka tavara on siirretty va-
rastointimenettelystä lain tultua voimaan.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1313

energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esitte-
lystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n
nojalla:

1 §

Soveltamisala ja tukiviranomainen

Tässä asetuksessa säädetään energiatuen
valtion talousarvion mukaisesta myöntämi-
sestä, maksamisesta ja käytöstä.

Tuen myöntämisestä päättää työ- ja elin-
keinoministeriö tai työvoima- ja elinkeino-
keskus. Työvoima- ja elinkeinokeskus voi
myöntää tukea investointihankkeeseen, jos
sen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään
3 000 000 euroa ja selvityshankkeeseen, jos
sen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään
250 000 euroa. Jos kustannukset ylittävät
edellä mainitut summat tai jos hanke liittyy
uuden energiateknologian käyttöönottoon, tu-
esta päättää työ- ja elinkeinoministeriö. Työ-
ja elinkeinoministeriö voi erityisistä syistä
siirtää itselleen päätösvallan tämän momentin
mukaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toi-
mivaltaan kuuluvassa asiassa.

2 §

Tuettavat hankkeet

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin il-
masto- ja ympäristömyönteisiin investointi-
ja selvityshankkeisiin, jotka:

1) edistävät uusiutuvan energian tuotantoa
tai käyttöä;

2) edistävät energiansäästöä tai energian
tuotannon tai käytön tehostamista; taikka

3) vähentävät energian tuotannon tai käy-
tön ympäristöhaittoja.

Energiatukea voidaan myöntää myös sel-
laisiin investointi- ja selvityshankkeisiin,
jotka edistävät energiahuollon varmuutta ja
monipuolisuutta.

Investointihankkeella tarkoitetaan inves-
tointia käyttöomaisuuteen sekä siihen liitty-
vää valmistelua, seurantaa ja tiedotusta.

Selvityshankkeella tarkoitetaan energiakat-
selmuksia ja -analyysejä, muita investointei-
hin liittyviä selvityksiä sekä selvityksiä uu-
den menetelmän tai palvelun kehittämiseksi.
Selvityshankkeina ei tueta yksittäisten yritys-
ten tavanomaisia liiketoiminnan perustamis-,
laajennus-, kannattavuus-, kehitys-, suunnit-
telu-, markkinointi- ja testausselvityksiä eikä
muita vastaavia selvityksiä.

Tukea ei myönnetä Suomessa toteutetta-
viin ilmastonmuutosta koskevan Yhdistynei-
den Kansakuntien puitesopimuksen Kioton
pöytäkirjan (SopS 13/2005) 6 artiklassa tar-
koitettuihin hankkeisiin (yhteistoteutushank-
keet). Jos investointihanke kuuluu päästö-
kauppalain (683/2004) soveltamisalan piiriin,
hanketta voidaan tukea siltä osin kuin se si-
sältää uutta teknologiaa taikka jos se kuuluu
energiatehokkuussopimusjärjestelmään.

3 §

Tuen saaja

Energiatukea voidaan myöntää yrityksille,
kunnille ja muille yhteisöille. Tukea ei myön-
netä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille,
valtionosuutta saaville perustamishankkeille
eikä maatiloille tai niiden yhteyteen toteutet-
taville hankkeille.
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Jos hankkeen toteuttamiseen osallistuu
useampi kuin yksi yritys, kunta tai muu yh-
teisö, tuki voidaan myöntää ja maksaa yrityk-
selle, kunnalle tai muulle yhteisölle, joka on
sitoutunut vastaamaan tuen käytöstä koko
hankkeeseen.

4 §

Tuen enimmäismäärä

Hankekohtaisen harkinnan perusteella,
myönnettävän tuen osuus hyväksyttävistä
kustannuksista voi olla enintään:

1) 40 prosenttia energiakatselmuksissa,
-analyyseissä ja muissa investointeihin liitty-
vissä selvityshankkeissa;

2) 40 prosenttia tuulivoimatuotantoa tai
aurinkoenergian käyttöä edistävissä inves-
tointihankkeissa;

3) 40 prosenttia investointihankkeissa,
jotka sisältävät energiaa säästävää taikka
uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
edistävää uutta teknologiaa;

4) 30 prosenttia investointihankkeissa,
jotka sisältävät energiaa säästävää taikka
uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
edistävää tavanomaista tekniikkaa;

5) 30 prosenttia investointihankkeissa,
jotka vähentävät energian tuotannon tai käy-
tön ympäristöhaittoja;

6) 25 prosenttia energiahuollon varmuutta
ja monipuolisuutta edistävissä investointi-
hankkeissa.

Edellä 1 momentin 1 kohdan mukaisissa
hankkeissa tukeen voidaan myöntää kymme-
nen prosenttiyksikön korotus kunnille ja mik-
royritysten sekä pienten ja keskisuurten yri-
tysten määritelmästä annetun komission suo-
situksen 2003/361/EY mukaisille pienille ja
keskisuurille yrityksille. Kuntien toteutta-
missa uusiutuvan energian katselmuksissa tu-
keen voidaan myöntää vielä tämän lisäksi
kymmenen prosenttiyksikön korotus.

Edellä 1 momentin 2—6 kohdan mukais-
ten hankkeiden osarahoituksena voidaan
käyttää Euroopan aluekehitysrahaston varoja.
Rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnin me-
nettelyihin sovelletaan rakennerahastolakia
(1401/2006).

Sellaiselle 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulle
yritykselle, kunnalle tai muulle yhteisölle,

joka toimii koordinaattorina tuettavassa
hankkeessa, voidaan korvata kokonaan sille
koordinaatiosta aiheutuneet kustannukset jos
koko hankkeessa noudatetaan tukipäätök-
sessä mainittuja enimmäismääriä. Koordinaa-
tiosta aiheutuneet korvattavat kustannukset
voivat olla kuitenkin enintään kymmenen
prosenttia tuettavan hankkeen hyväksyttä-
vistä kokonaiskustannuksista. Koordinaatto-
rina toimivan on tehtävä valtionavustuslain
(688/2001) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu
sopimus hankkeen toteuttavien tahojen
kanssa.

Edellä 1 momentin 6 kohdan mukaisiin
tukiin sovelletaan perustamissopimuksen 87
ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen annettua komission asetusta (EY)
N:o 1998/2006.

Energiatuella tuetuissa hankkeissa tuen
saajan omarahoitusosuuden tulee olla vähin-
tään 25 prosenttia hankkeen kokonaisrahoi-
tuksesta.

5 §

Tukihakemus

Tukihakemus toimitetaan siihen työvoima-
ja elinkeinokeskukseen, jonka toiminta-alu-
eella investointi- tai selvityshanke taikka pää-
osa hankkeesta toteutetaan, ja muissa tapauk-
sissa hakijan kotipaikan työvoima- ja elinkei-
nokeskukseen. Investointitukea on haettava
ennen käyttöomaisuuden hankkimista taikka
tuella rahoitettavan rakentamis-, muutos- tai
parannustyön aloittamista. Työn aloittami-
seksi katsotaan lopullisen ja sitovan inves-
tointipäätöksen tekeminen. Selvitystukea on
haettava ennen selvityshankkeen aloittamista.
Selvityshankkeen aloittamiseksi katsotaan si-
tovan tilauksen tekeminen. Hakemus tulee
tehdä työ- ja elinkeinoministeriön vahvista-
malla lomakkeella.

Hakemuksesta ja sen liitteistä tulee ilmetä
ainakin seuraavat tiedot:

1) hakijan virallinen nimi, osoitetiedot,
mahdollinen sähköpostiosoite sekä yritys- ja
yhteisötunnus;

2) hankkeen tavoite, toteuttamissuunni-
telma ja -aikataulu;

3) arvio hankkeen energiataloudellisista
vaikutuksista sekä hankkeen ympäristövaiku-
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tuksista, erityisesti kasvihuonekaasujen pääs-
töistä;

4) investointihankkeen kannattavuuslas-
kelma;

5) uutta teknologiaa sisältävissä hank-
keissa selvitys teknologian uutuusarvosta ja
hankkeen hyödyntämismahdollisuuksista;

6) arvio työllisyysvaikutuksista;
7) hankkeen kustannusarvio, rahoitussuun-

nitelma ja tiedot mahdollisista leasing-sopi-
muksista;

8) kaupparekisteriote;
9) viimeksi päättynyttä tilikautta koskeva

toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkas-
tuskertomus;

10) selvitys hankkeeseen haetuista ja
myönnetyistä muista julkisista tuista mukaan
lukien Euroopan unionin myöntämät tuet;

11) selvitys tuen vaikutuksista hankkeen
toteuttamiseen.

6 §

Investointihankkeen hyväksyttävät
kustannukset

Investointihankkeen hyväksyttävät kustan-
nukset ovat:

1) valmistelu- ja suunnittelukustannukset;
2) rakennusten, koneiden ja laitteiden han-

kinnasta ja asennuksesta sekä niiden muutos-
ja korjaustöistä aiheutuvat kustannukset;

3) välittömästi investointiin liittyvien maa-
alueiden hankinnasta, sähköjohtojen rakenta-
misesta ja jakeluverkonhaltijan sähkön tuo-
tannolta veloittamasta liittymismaksusta ai-
heutuvat kustannukset; maa-alueiden hankin-
nasta aiheutuvat kustannukset voivat olla
enintään kymmenen prosenttia hankkeen hy-
väksyttävistä kokonaiskustannuksista;

4) rakennettavan kaukolämpölaitoksen
kaukolämpöverkkoon liittämiseksi tarvitta-
van runkoputken rakentamiskustannukset;

5) rakennusteknisistä töistä ja rakennustöi-
den valvonnasta aiheutuvat kustannukset;

6) raivaus ja maanrakennusteknisistä töistä
aiheutuvat kustannukset;

7) käyttöönotosta ja käyttöönoton edellyt-
tämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta
aiheutuvat kustannukset;

8) hankkeen tiedottamisesta aiheutuvat
kustannukset;

9) investoinnin seurannasta aiheutuvat kus-
tannukset, enintään vuoden ajalta investoin-
nin käyttöönotosta.

7 §

Investointihankkeen hyväksyttävien
kustannusten tarkennukset ja rajaukset

Tuen saajan tulee pitää hankkeesta projek-
tikirjanpitoa osana tuen saajan kirjanpitolain
(1336/1997) mukaista kirjanpitoa erillisellä
kustannuspaikalla tai tilillä taikka muulla ta-
valla siten, että tuen käytön valvonta on vai-
keudetta mahdollista. Tuen saajan on säilytet-
tävä kaikki tuettavan hankkeen toteuttami-
seen liittyvät tositteet.

Palkkakustannuksina hyväksytään tuen
saajan työajanseurannan perusteella laskettu-
jen hankkeeseen käytetyn työajan palkkojen
ja välillisten työvoimakustannusten yhteis-
määrä. Välillisistä työvoimakustannuksista
hyväksytään kuitenkin enintään 50 prosenttia
hankkeeseen käytetyn työajan palkoista.

Kaukolämpöverkon rakentamisesta aiheu-
tuvat kustannukset hyväksytään vain uutta
teknologiaa sisältävissä verkkohankkeissa.

Osamaksu- ja leasing-sopimuksessa me-
noina voidaan hyväksyä enintään hankinnan
ostohintaa vastaavat kustannukset. Tuen saa-
jan maksama käsiraha hyväksytään menoksi.
Menoiksi ei hyväksytä hallinto-, rahoitus-,
vakuutus-, korjaus- tai huoltokustannuksia
taikka muita vastaavia kustannuksia.

Investointihankkeen hyväksyttäviä kustan-
nuksia eivät ole tuen saajan yleiskustannuk-
set, edustusmenot, rakennusaikaiset korot,
muut kuin 6 §:n 3 kohdassa tarkoitetut liitty-
mismaksut eivätkä tuen saajan maksamat ar-
vonlisäverot.

8 §

Selvityshankkeen hyväksyttävät kustannukset

Selvityshankkeen hyväksyttävät kustan-
nukset ovat:

1) hankkeen suorittamiseen osallistuneiden
henkilöiden palkat ja niihin liittyvät välilliset
työvoimakustannukset;

2) laite-, tarvike- ja ohjelmistokustannuk-
set;

5119N:o 1313



3) matkakustannukset;
4) hankkeen aiheuttamat tiedotuskustan-

nukset;
5) muut hankkeen aiheuttamat välittömät

kustannukset;
6) yleiskustannukset.

9 §

Selvityshankkeen hyväksyttävien
kustannusten tarkennukset ja rajaukset

Tuen saajan tulee pitää hankkeesta projek-
tikirjanpitoa osana tuen saajan kirjanpitolain
(1336/1997) mukaista kirjanpitoa erillisellä
kustannuspaikalla tai tilillä taikka muulla ta-
valla siten, että tuen käytön valvonta on vai-
keudetta mahdollista. Tuen saajan on säilytet-
tävä kaikki tuettavan hankkeen toteuttami-
seen liittyvät tositteet.

Palkkakustannuksina hyväksytään tuen
saajan työajanseurannan perusteella laskettu-
jen hankkeeseen käytetyn työajan palkkojen
ja välillisten työvoimakustannusten yhteis-
määrä. Välillisistä työvoimakustannuksista
hyväksytään kuitenkin enintään 50 prosenttia
käytetyn työajan palkoista.

Laite- ja tarvikekustannuksista voidaan hy-
väksyä vain hankkeeseen kohdistuvat kustan-
nukset todellisten nettohankintahintojen mu-
kaan. Hankkeeseen kohdistuvat kustannukset
on voitava todentaa laskuista ja varastokirjan-
pidosta. Jos pelkästään hankkeen toteuttami-
seen käytetyillä koneilla, laitteilla tai ohjel-
mistoilla ei ole jäännösarvoa, ne hyväksytään
todellisten nettohankintakustannusten mu-
kaan. Muussa tapauksessa hyväksytään vain
kohtuullisiksi katsottavat käyttökustannukset,
vuokra tai leasing-maksut.

Matkakustannuksista hyväksytään enintään
määrä, joka vastaa kulloinkin voimassa ole-
vaa verohallituksen päätöksen mukaista vero-
vapaata korvausta. Ulkomaanmatkat sekä
osallistumismatkat konferensseihin, seminaa-
reihin ja kansainvälistymistä edistäviin tapah-
tumiin tulee eritellä hakemuksen kustannus-
arviossa.

Muina välittöminä kustannuksina hyväksy-
tään hankkeen edellyttämät vieraat palvelut,
kuten konsultti- ja asiantuntijapalvelut, tieto-
hallintopalvelut, konevuokrat, käännös- ja
tulkkauskustannukset sekä tulosten julkista-
miseen liittyvät kustannukset.

Yleiskustannuksista hyväksytään enintään
kymmenen prosenttia palkkojen ja välillisten
työvoimakustannusten yhteismäärästä. Yleis-
kustannusten tulee perustua hankkeen tosi-
asiallisiin kustannuksiin ja niiden yhteys
hankkeeseen pitää voida todentaa luotetta-
valla tavalla.

Selvityshankkeen hyväksyttäviä kustan-
nuksia eivät ole edustusmenot, vapaaehtoiset
henkilövakuutukset, pankki- ja rahoituskus-
tannukset, toimistolaitteiden, autojen ja mui-
den vastaavien kestokulutushyödykkeiden
hankintakustannukset eivätkä tuen saajan
maksamat arvonlisäverot.

10 §

Tuen maksaminen

Tuki maksetaan hakemuksesta jälkikäteen
hankkeen edistymisen ja toteutuneiden mak-
settujen kustannusten perusteella yhdessä tai
useammassa erässä, jotka mainitaan myöntö-
päätöksessä. Viimeinen maksuerä on vähin-
tään 20 prosenttia myönnetystä tuesta. Hank-
keessa, jossa on leasing- tai osamaksukustan-
nuksia taikka muita vastaavia kustannuksia,
tuki voidaan maksaa yhdessä erässä hank-
keen valmistumisen jälkeen.

Tuen maksatusta haetaan lomakkeella. Ha-
kemus viimeisen tukierän maksamiseksi (lop-
putilitys) tulee toimittaa tuen myöntäjälle kol-
men kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on
saatettu päätökseen. Maksuhakemus ja loppu-
tilitys tehdään työ- ja elinkeinoministeriön
vahvistamalla lomakkeella.

Investointihankkeissa jokaisen maksuhake-
muksen yhteydessä tulee esittää tuen saajan
edustajan tai valvojan lausunto siitä, että
hanke on siinä vaiheessa, mikä on tuen
myöntöpäätöksessä määrätty tuen maksami-
sen edellytykseksi. Tuen saajan tulee esittää
myös selvitys hankkeen siihen mennessä to-
teutuneista kustannuksista. Tuen ensimmäi-
sen erän maksuhakemuksessa tulee lisäksi
esittää selvitys hankkeen kokonaisrahoituk-
sesta sekä selvitys tuen kohteena olevan
omaisuuden vakuuttamisesta vahingon va-
ralta.

Selvityshankkeissa tuen saaja on velvolli-
nen lopputilityksen yhteydessä antamaan lop-
puraportin hankkeen tuloksista ja niiden hyö-
dyntämismahdollisuuksista.

5120 N:o 1313



Lopputilityksestä tulee hyväksytyn tilintar-
kastajan (KHT, HTM, JHTT) antaa lausunto,
jollei tuen myöntäjä tukipäätöksessään toisin
määrää. Jos tuen saaja on kunta, kuntayhtymä
tai seurakunta, lausunnon antaa sen tilintar-
kastaja. Hankkeissa, joissa maksutositteiden
määrä on alle kymmenen, tuen myöntäjä voi
hyväksyä vaihtoehtona tilintarkastajan lau-
sunnolle, että hakija liittää tilitykseen yrityk-
sen kirjanpitoon sisältyvät oikeaksi todistetut
tositejäljennökset hankkeen aiheuttamista
kustannuksista.

Toteutuneiden hyväksyttävien kustannus-
ten jäädessä alle tuen myöntöpäätöksessä
mainitun määrän, lopullisen tuen suuruus on
tukiprosentin mukainen osuus toteutuneista
hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksytty-
ään lopputilityksen tuen myöntäjä maksaa
viimeisen maksuerän ja vahvistaa samalla
energiatuen lopullisen määrän.

Erityisestä syystä työ- ja elinkeinoministe-
riö voi yksittäistapauksessa poiketa tämän
pykälän tuen maksamista sekä tilityksen tar-
kastamista ja hyväksymistä koskevista eh-
doista. Poikkeukset on mainittava tuen myön-
töpäätöksessä.

11 §

Omaisuuden käyttörajoitus ja ilmoitus-
velvollisuus

Jollei tuen myöntäjä erityisestä syystä toi-
sin päätä, investointituen kohteena ollutta
omaisuutta tulee käyttää tukipäätöksessä
määrättyyn tarkoitukseen viiden vuoden ajan
tuen viimeisen erän maksamisesta eikä omai-
suutta saa tuona aikana luovuttaa toiselle
taikka siirtää toisen omistukseen tai hallin-
taan. Energiapuun tuotantoon tarkoitettujen

työkoneiden osalta vastaava aika on kolme
vuotta. Investointituen kohteena olleella
omaisuudella tuotetun sähkön, lämmön tai
energiansäästön alkuperä-takuita ei saa luo-
vuttaa toiselle taikka siirtää toisen omistuk-
seen tai hallintaan ennen kuin kolme vuotta
on kulunut alkuperätakuun kaupallisesta
käyttöönotosta.

Tuen saajan on ilmoitettava tuen myöntä-
jälle käyttörajoituksen noudattamiseen tai
omaisuuden käyttöön tukipäätöksessä mää-
rättyyn tarkoitukseen vaikuttavasta olosuhtei-
den muutoksesta välittömästi tapahtuman jäl-
keen, kuitenkin viimeistään kahden kuukau-
den kuluttua. Tuen saajan on ilmoitettava
mainitun määräajan kuluessa tuen myöntä-
jälle hankkeen tulosta päästökauppalain so-
veltamisalan piiriin.

12 §

Tuen ehdot

Sen lisäksi mitä valtion talousarviossa, val-
tionavustuslaissa ja tässä asetuksessa sääde-
tään, tuen saaja on velvollinen noudattamaan
tuen myöntö- ja maksatuspäätöksissä mainit-
tuja muita tuen käyttämistä ja maksamista
koskevia ehtoja ja rajoituksia.

13 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2012.

Tukeen, joka on myönnetty ennen asetuk-
sen voimaantuloa, sovelletaan asetuksen voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja Nina Routti-Hietala
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