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Lak i

N:o 277

jätelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b §:n 1 momentin 5
kohta ja 2 momentti, 18 c §:n 2 momentti, 18 d, 18 e ja 18 n §, 50 b §:n 2 momentti, 57 §:n 2
ja 3 momentti, 58 §:n 1 momentti sekä 60 ja 65 §,
sellaisina kuin niistä ovat 18 b §:n 1 momentin 5 kohta ja 2 momentti, 18 c §:n 2 momentti,
18 d, 18 e ja 18 n §, 50 b §:n 2 momentti, 57 §:n 3 momentti sekä 58 §:n 1 momentti laissa
452/2004, 60 § laissa 747/2007 ja 65 § laissa 605/1997, sekä
lisätään 18 b §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 452/2004, uusi 6
kohta, 18 h §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 6 momentti, lakiin uusi
18 o §, 50 b §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa ja laissa 1040/2004, uusi 4
momentti ja 50 c §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 452/2004 ja 1040/2004, uusi 5
momentti seuraavasti:

3 a luku

Tuottajavastuu

18 b §

Tuottajavastuun piiriin kuuluvat tuotteet ja
tuottajat

Tuottajavastuu koskee seuraavia tuotteita
ja tuottajia:
— — — — — — — — — — — — —

5) sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden
tuottajat; tuottajana pidetään sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteen valmistajaa ja maahantuojaa
sekä sellaista myyjää, joka myy laitteita
omalla tuotemerkillään; tuottajavastuu ei kui-
tenkaan koske laitteita, jotka on suunniteltu
erityisesti sotilaalliseen käyttöön tai jotka
muutoin liittyvät valtion keskeisten turvalli-
suusetujen turvaamiseen;
6) paristot ja akut ja niiden tuottajat; tuot-

tajana pidetään sitä, joka ammattimaisesti

HE 176/2007
YmVM 2/2008
EV 27/2008

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY (32006L066); EYVL N:o L 266, 26.9.2006, s. 1

42—2008

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20070176.pdf


saattaa markkinoille paristoja tai akkuja, mu-
kaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin,
ajoneuvoihin tai muihin tuotteisiin sisältyvät
paristot ja akut; tuottajavastuu ei kuitenkaan
koske paristoja ja akkuja, joita käytetään:
a) valtion keskeisten turvallisuusetujen tur-
vaamiseen liittyvissä sähkö- ja elektroniikka-
laitteissa, aseissa, ammuksissa ja sotatarvik-
keissa, lukuun ottamatta tuotteita, joita ei ole
suunniteltu käytettäviksi erityisiin sotilaalli-
siin tarkoituksiin; tai
b) sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, jotka
on suunniteltu lähetettäviksi avaruuteen.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin, mitä 1 momentissa tarkoitetut tuot-
teet ja keitä 1 momentissa tarkoitetut tuottajat
ovat.

18 c §

Tuottajan vastuu

— — — — — — — — — — — — —
Tuottajan velvollisuus koskee tuottajan itse
markkinoille luovuttamia tuotteita ja markki-
noille luovutettujen tuotteiden määrään tai
markkinaosuuteen nähden kohtuulliseksi kat-
sottavaa osuutta kaikista niitä vastaavista
markkinoille luovutetuista tuotteista riippu-
matta tuotteiden markkinoille luovuttamisen
ajankohdasta.
— — — — — — — — — — — — —

18 d §

Tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden
keräys ja vastaanotto

Tuottajan on huolehdittava niin kattavan
keräys- ja vastaanottopaikkojen verkoston
järjestämisestä 18 b §:ssä tarkoitetuille käy-
töstä poistettaville tuotteille, että tuotteen vii-
meisellä haltijalla on koko maassa kohtuulli-
nen mahdollisuus luovuttaa käytöstä poistet-
tava tuote uudelleenkäyttöön, hyödynnettä-
väksi tai muuhun jätehuoltoon.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin 1 momentissa tarkoitettujen käy-
töstä poistettavien tuotteiden keräyksen ja
vastaanoton järjestämiselle asetettavista vaa-
timuksista.

18 e §

Tuotteen merkinnät ja tuotetta koskevat tiedot

Edellä 18 b §:ssä tarkoitetun ajoneuvon
tuottajan on huolehdittava siitä, että tuote tai
sen osat on asianmukaisesti merkitty vaaralli-
sia aineita sisältävien osien tunnistamiseksi.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteessa on oltava
tuottajan, markkinoillesaattamisajankohdan
ja erilliskeräysvelvollisuuden osoittava mer-
kintä.
Ajoneuvon ja sähkö- ja elektroniikkalait-

teen tuottajan on lisäksi huolehdittava siitä,
että tuotteen myyjät ja tarvittaessa muut toi-
mijat saavat tarvittavat tiedot ja ohjeet tuot-
teesta, sen uudelleenkäytöstä, purkamisesta ja
osien kierrätettävyydestä sekä vaarallisten ai-
neiden ja osien sijainnista tuotteessa.
Paristojen ja akkujen tuottajan on huoleh-

dittava siitä, että paristossa ja akussa on eril-
liskeräystä osoittava merkintä ja tarvittaessa
pariston ja akun sisältämän raskasmetallin
tunnus. Kannettavaan paristoon ja akkuun
sekä ajoneuvoparistoon ja -akkuun on lisäksi
merkittävä pariston tai akun teho.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin 1—3 momentissa tarkoitettujen tuot-
teiden merkitsemisestä sekä tuotteita ja nii-
den purkamista koskevista tiedoista ja oh-
jeista.

18 h §

Eräiden muiden toimijoiden velvollisuudet

— — — — — — — — — — — — —
Kannettavien paristojen ja akkujen myyjän

tai muun jakelijan on otettava käyttäjältä vas-
taan jätteenä käytöstä poistettavat kannettavat
paristot ja akut. Jakelijan on myös tiedotet-
tava käyttäjälle mahdollisuudesta toimittaa
käytöstä poistettavat kannettavat paristot ja
akut myyntipisteeseen. Vastaanoton on oltava
käyttäjälle maksutonta eikä sen edellytyksenä
saa vaatia uuden pariston tai akun ostamista.
Vastaavalla tavalla on järjestettävä vastaan-
otto, jos yksityiskäyttöön tarkoitettujen ajo-
neuvojen ajoneuvoparistojen ja -akkujen ja-
kelija ottaa vastaan vastaavia käytöstä pois-
tettuja paristoja ja akkuja.
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18 n §

Asetuksenantovaltuus Euroopan yhteisön
tuottajavastuuta koskevien säädösten täytän-

töönpanemiseksi

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
Euroopan yhteisön tuottajavastuuta koske-
vien säädösten täytäntöönpanemiseksi:
1) tässä luvussa tarkoitettujen käytöstä
poistettavien tuotteiden keräystä, merkitse-
mistä, lajittelua, varastointia, säilyttämistä,
kuljetusta, edelleen välittämistä, uudelleen-
käyttöä, hyödyntämistä, käsittelyä tai muuta
jätehuoltoa koskevista teknisistä vaatimuk-
sista, jätehuoltokustannusten ilmoittamisesta
tuotteen hinnassa sekä poikkeuksista velvolli-
suudesta merkitä tuote;
2) tuottajavastuuta koskevien säännösten
soveltamisesta, jos tuotteet hankitaan ulko-
mailta tai viedään maasta sähköisellä tai
muulla etäkaupalla taikka jos käytöstä pois-
tettavat tuotteet viedään maasta.

18 o §

Paristoja ja akkuja koskevat erityis-
säännökset

Edellä 18 c §:n 1 momentissa tarkoitettua
tuottajan velvollisuutta järjestää jätteenä käy-
töstä poistettavan tuotteen jätehuolto sekä
vastata siitä aiheutuvista kustannuksista so-
velletaan 18 h §:n 6 momentin mukaisesti
kerättyihin jätteenä käytöstä poistettuihin pa-
ristoihin ja akkuihin siitä lähtien, kun jäte on
otettu vastaan myyntipisteessä ja koottu kul-
jetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksen-
mukaisiksi eriksi.
Teollisuusparistojen ja -akkujen sekä muu-
hun kuin yksityiskäyttöön tarkoitettujen ajo-
neuvojen ajoneuvoparistojen ja -akkujen
tuottaja ja tällaisen pariston tai akun käyttäjä
voivat sopia muusta kuin 18 c §:n 1 momen-
tissa tarkoitetusta jätehuollon kustannusten
jaosta.
Paristojen ja akkujen, sähkö- ja elektro-
niikkalaitteiden sekä ajoneuvojen tuottajien
on tarpeellisin yhteistoimin huolehdittava,
että 18 c §:n 1 momentin täytäntöönpanosta
ei aiheudu toisen tuoteryhmän tuottajille kak-

sinkertaisia maksuja silloin, kun jätteenä käy-
töstä poistettavien mainittujen tuotteiden ke-
räys ja muu jätehuolto järjestetään yhteistoi-
minnassa.

50 b §

Ilmoitus tuottajatiedostoon

— — — — — — — — — — — — —
Ilmoituksessa on oltava riittävät tiedot ja

selvitykset tuottajasta ja toiminnasta sekä
käytöstä poistettujen tuotteiden uudelleen-
käytöstä, hyödyntämisestä ja muusta jäte-
huollosta, joiden perusteella voidaan arvioida
järjestelyjen asianmukaisuus. Sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteiden tuottajan on esitettävä sel-
vitys 18 m §:n 2 momentissa tarkoitetusta
vakuudesta. Tuottajayhteisöjen ilmoituksessa
on lisäksi esitettävä tarvittavat tiedot sopi-
muksista ja säännöistä, joiden perusteella
voidaan arvioida, täyttääkö toiminta 18 g §:n
2 ja 3 momentissa säädetyt vaatimukset.
— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin 1 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen sisällöstä. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan myös säätää tarkemmin ilmoituksen
tekemisessä noudatettavasta menettelystä.

50 c §

Tuottajatiedostoon merkitseminen ja hyväk-
syminen

— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää

tarkemmin tuottajatiedostoon merkitsemi-
sessä tai hyväksymisessä noudatettavasta me-
nettelystä ja 3 momentissa tarkoitettuun pää-
tökseen sisällytettävistä velvoitteista.

57 §

Kiellot, rajoitukset ja muut määräykset

— — — — — — — — — — — — —
Jos tuote tai sen merkinnät eivät täytä tässä

laissa tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia,
ympäristöministeriö tai, jos kysymys on
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sähkö- ja elektroniikkalaitteesta taikka paris-
tosta tai akusta, Turvatekniikan keskus voi:
1) velvoittaa tekemään tuotteeseen tai sen
merkintöihin sellaiset muutokset, että ne täyt-
tävät edellä mainitut vaatimukset, sekä osoit-
tamaan muutokset tehdyiksi;
2) kieltää tilapäisesti tai pysyvästi tuotteen
valmistuksen, maahantuonnin, välittämisen,
myymisen, luovuttamisen tai käytön taikka
määrätä ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotka
koskevat edellä mainituin tavoin markki-
noille jo luovutettua tuotetta;
3) määrätä, että tuote on käsiteltävä tai
hyödynnettävä jätteenä.
Jos tuottaja, tuottajayhteisö tai juomapak-
kausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä ei ole
järjestänyt tuottajavastuuseen perustuvaa uu-
delleenkäyttöä, hyödyntämistä ja muuta jäte-
huoltoa tämän lain tai sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten edellyttämällä ta-
valla, Pirkanmaan ympäristökeskus voi vel-
voittaa saattamaan toiminnan lain mukaiseksi
tai peruuttaa tuottajayhteisön tai juomapak-
kausten palautusjärjestelmän tuottajatiedos-
toon hyväksymistä koskevan päätöksensä.

58 §

Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämis-
uhka

Ympäristöministeriö, alueellinen ympäris-
tökeskus tai kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen voi tehostaa tämän lain tai sen no-
jalla annetun säännöksen taikka Pirkanmaan
ympäristökeskus tuottajavastuuta koskevien
säännösten noudattamiseksi tai Suomen ym-
päristökeskus jätteensiirtoasetuksen taikka
Turvatekniikan keskus 57 §:n 2 momentin
perusteella antamaansa kieltoa tai määräystä
uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty
toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuk-
sella tai että toiminta keskeytetään tai kielle-
tään.
— — — — — — — — — — — — —

60 §

Jäterikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta

1) rikkoo 5 §:n 1 momentin 1, 3 tai 4
kohdassa, 6 §:n 6 tai 8 kohdassa, 7 §:n 4
momentissa, 17 §:n 1 momentissa, 18 §:ssä,
18 c §:n 4 momentin 2 kohdassa, 18 d §:n 2
momentissa, 18 g §:n 4 momentissa, 18 n, 19
tai 50 §:ssä, 50 b §:n 4 momentissa taikka 57
tai 73 a §:ssä tarkoitettua kieltoa taikka mai-
nittujen säännösten nojalla annettua kieltoa
tai määräystä,
2) laiminlyö 7—9, 12 tai 14 §:ssä, 15 §:n 1

momentissa, 18 c—18 m tai 18 o §:ssä taikka
51 §:n 3 tai 4 momentissa tarkoitetun velvol-
lisuuden,
3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suo-

men alueen kautta jätettä tämän lain tai sen
nojalla annetun säännöksen tai yksittäista-
pausta koskevan määräyksen tai jätteensiirto-
asetuksen vastaisesti,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa

säädetä ankarampaa rangaistusta, jäterikko-
muksesta sakkoon.
Jäterikkomuksesta tuomitaan niin ikään se,

joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta rikkoo 13 §:n 1 momentin nojalla an-
nettua määräystä taikka laiminlyö 11 §:ssä,
20 §:n 1 tai 2 momentissa, 21 tai 49 §:ssä tai
50 b §:n 1—3 momentissa tarkoitetun velvol-
lisuuden.

65 §

Teettämisuhan kohteena olevan irtaimen
omaisuuden myynti

Jos irtaimeen omaisuuteen kohdistuva teet-
tämisuhka on määrätty pantavaksi täytäntöön
ja omaisuudella on rahallista arvoa, ympäris-
töministeriöllä, kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisella, alueellisella ympäristökeskuk-
sella ja Turvatekniikan keskuksella on oikeus
toimittaa tällainen omaisuus hyödynnettä-
väksi tai myydä se teettämisestä aiheutuvien
kustannusten kattamiseksi. Mahdollinen yli-
jäämä on palautettava omistajalle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2008.
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Tätä lakia sovelletaan 18 b §:n 1 momentin
6 kohdassa tarkoitettuihin paristoihin ja ak-
kuihin kuitenkin vasta valtioneuvoston ase-
tuksella säädettävästä ajankohdasta.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voi-
maantuloa.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki
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Valtioneuvoston asetus

N:o 278

Verohallinnosta

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään Verohallinnosta 18 päivänä huhtikuuta 2008 annetun lain (237/2008) 9 §:n 1 mo-
mentin ja 13 §:n sekä 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n
2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 281/2000, nojalla:

1 §

Pääjohtajan tehtävistä ja ratkaisuvallan
käyttämisestä

Johtaessaan Verohallinnon toimintaa ja ta-
loutta pääjohtaja vastaa niiden asianmukai-
sesta järjestämisestä ja tuloksellisuudesta
sekä erityisesti tulostavoitteiden saavuttami-
sesta samoin kuin toimintaa ja taloutta koske-
vasta raportoinnista. Pääjohtajan tulee seurata
Verohallinnon toimialan kehitystä sekä ryh-
tyä toimenpiteisiin tarpeellisten uudistusten
ja parannusten toteuttamiseksi.
Sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä
säädetään, pääjohtaja päättää
1) Verohallinnon yleisistä toimintalinjoista
sekä toimintaa ja taloutta koskevista yksityis-
kohtaisista tulostavoitteista valtiovarainmi-
nisteriön vahvistamien tulostavoitteiden poh-
jalta;
2) Verohallinnon toiminta- ja taloussuun-
nitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta; sekä
3) muista Verohallinnon kannalta laaja-
kantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä
asioista.
Pääjohtaja allekirjoittaa Verohallinnon ti-
linpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen.

2 §

Verohallinnon yksikön päällikön tulosvastuu

Yksikön päällikkö vastaa pääjohtajalle yk-
sikölle asetettujen tulostavoitteiden saavutta-
misesta ja siitä, että hänen johdettavakseen

kuuluvaa toimintaa ja taloutta hoidetaan asi-
anmukaisesti ja tuloksellisesti. Yksikön pääl-
likön tulee osaltaan seurata johdettavanaan
olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tehdä
aloitteita tarpeellisten uudistusten ja paran-
nusten toteuttamiseksi.

3 §

Verohallinnon neuvottelukunta

Verohallinnossa on viraston strategista
suunnittelua tukeva neuvottelukunta, joka kä-
sittelee Verohallinnon kehittämissuuntia ja
toimintalinjoja. Neuvottelukuntaan kuuluu
pääjohtaja ja enintään seitsemän muuta jä-
sentä, joista yksi on Verohallinnon henkilös-
tön keskuudestaan valitsema henkilö. Valtio-
varainministeriö nimeää Verohallinnon esi-
tyksestä neuvottelukunnan muut jäsenet mää-
räajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuo-
deksi.

4 §

Verotuksen oikaisulautakunta

Verohallinto pyytää kuntien ehdotukset ve-
rotuksen oikaisulautakunnan jäseniksi. Kun-
nan on ilmoitettava ehdottamansa henkilö
Verohallinnolle ja maakunnan liitolle, jonka
on annettava Verohallinnolle lausuntonsa
kuntien ehdottamista jäsenistä. Kunnan ehdo-
tus lautakunnan jäseneksi ja maakunnan lii-
ton lausunto on annettava hyvissä ajoin en-
nen lautakunnan toimikauden alkua. Verohal-
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linnon on varattava Ahvenanmaan maakunta-
hallitukselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen
Ahvenanmaan verotoimiston verotuksen oi-
kaisulautakunnan jäsenten määräämistä.
Verotuksen oikaisulautakunnan puheen-
johtajan tehtävä on ennen siihen määräämistä
ilmoitettava julkisesti haettavaksi, jollei eri-
tyisestä syystä muuta johdu.
Verotuksen oikaisulautakunnan järjestäy-
tymisestä kuten jaostojen lukumäärästä, teh-
täväjaosta niiden kesken, jaostojen puheen-
johtajista ja niiden jäsenistä päättää oikaisu-
lautakunta soveltaen, mitä Verohallinnosta
annetun lain (237/2008) 10 §:n 4 momentissa
säädetään. Oikaisulautakunta päättää, ketkä
oikaisulautakunnan jäsenistä yhdessä puheen-
johtajan kanssa ratkaisevat Verohallinnosta
annetun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun
oikaisuvaatimuksen.
Verotuksen oikaisulautakunnan ja sen
jaoston kokouksessa on pidettävä pöytäkir-
jaa. Oikaisuvaatimus ja siihen annettu päätös
perusteluineen muodostavat pöytäkirjan liit-
teen.

5 §

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön
yhteistyöryhmä

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikössä
on oikeudenvalvonnan tukena yhteistyö-
ryhmä, joka käsittelee veronsaajien oikeuden-
valvonnan kehittämissuuntia ja toimintalin-
joja sekä eri veronsaajien ja yksikön välistä
yhteistyötä oikeudenvalvontatehtävässä.
Yhteistyöryhmässä on puheenjohtaja ja
enintään kuusi muuta jäsentä, jotka valtiova-
rainministeriö nimeää Verohallinnon esityk-
sestä määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi
vuodeksi. Jäsenistä kahden tulee olla Suomen
Kuntaliitto ry:n nimeämiä.

6 §

Menettely Veronsaajien oikeudenvalvonta-
yksikön päällikön nimittämisessä

Ennen Veronsaajien oikeudenvalvontayk-
sikön päällikön nimittämistä Verohallinnon
on hankittava hakijoista Suomen Kuntaliitto
ry:n lausunto.

7 §

Veronsaajien oikeudenvalvonnan tulostavoit-
teet

Osana Verohallinnon tulostavoitteita val-
tiovarainministeriö asettaa, kuultuaan Veron-
saajien oikeudenvalvontayksikön yhteistyö-
ryhmää, vuosittain Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikön tulostavoitteet, määrärahat
ja muut resurssit.

8 §

Veronsaajien oikeudenvalvontatoimintaa
koskeva raportointi

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on
vuosittain laadittava oikeudenvalvontatoi-
minnastaan kertomus Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikön yhteistyöryhmälle.
Lisäksi Veronsaajien oikeudenvalvontayk-

sikön on kunnan, seurakunnan tai Kansanelä-
kelaitoksen pyynnöstä annettava kyseisen ve-
ronsaajan oikeudenvalvontatoimintaa koske-
via tietoja.

9 §

Virkojen sijoittaminen ja virkavapaudet

Verohallinto tekee Verohallinnon virkojen
perustamista, siirtämistä ja lakkauttamista
koskevat päätökset pääjohtajan virkaa lukuun
ottamatta.
Verohallinto tekee myös ne päätökset,

jotka valtion virkamieslain (750/1994), val-
tion virkamiesasetuksen (971/1994) ja valtion
virkaehtosopimuslain (644/1970) mukaan te-
kee asianomainen virasto.

10 §

Kelpoisuusvaatimukset

Verohallituksen ylijohtajan, johtajan ja
apulaisjohtajan sekä Verohallinnon yksikön
päällikön ja yksikön toimintayksikön päällik-
könä toimivan virkamiehen kelpoisuusvaati-
muksena on käytännössä osoitettu johtamis-
taito.
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Kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi:
1) Verohallituksen ylijohtajalla, johtajalla
ja apulaisjohtajalla ylempi korkeakoulutut-
kinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtävä-
alaan;
2) Verohallinnon yksikön päälliköllä
ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehty-
neisyys viran tehtäväalaan;
3) Verohallinnon yksikön toimintayksikön
päällikkönä toimivalla virkamiehellä korkea-
koulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtä-
väalaan.
Henkilö, joka tämän asetuksen voimaan
tullessa on Verohallinnon virassa, säilyttää
oikeutensa hakea ja säädettyjen perusteiden
mukaan saada sellaisia tässä asetuksessa mai-
nittuja tai niitä vastaavia virkoja, joihin hä-
nellä oli kelpoisuus ennen tämän asetuksen
voimaantuloa.

11 §

Nimittäminen

Valtioneuvosto nimittää pääjohtajan. Val-
tiovarainministeriö määrää pääjohtajan sijai-
sen hänen esityksestään.
Pääjohtaja nimittää Verohallinnon yksikön
päällikön ja määrää päällikön sijaisen päälli-
kön esityksestä. Asianomainen Verohallin-
non yksikön päällikkö nimittää muut virka-
miehet ja ottaa työsopimussuhteisen henki-
löstön, jollei tätä toimivaltaa ole yksikön työ-
järjestyksessä annettu muun virkamiehen rat-
kaistavaksi.

12 §

Työnantajavirkamiesten palkkauksen vahvis-
taminen

Pääjohtaja vahvistaa valtion virkaehtosopi-
musasetuksen (1203/1987) 10 §:ssä tarkoitet-
tujen työnantajavirkamiesten palkkaukset.

13 §

Palkkiot

Verohallinto määrää keskusverolautakun-
nan, verotuksen oikaisulautakunnan, Vero-
hallinnon neuvottelukunnan sekä Veronsaa-
jien oikeudenvalvontayksikön yhteistyöryh-
män jäsenten ja asiantuntijoiden palkkioiden
ja matkakustannusten korvausten perusteet.

14 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2008.
Poiketen siitä mitä 5 §:n 2 momentissa sää-

detään, Veronsaajien oikeudenvalvontayksi-
kön yhteistyöryhmän ensimmäinen toimi-
kausi on 1 päivästä toukokuuta 2008 joulu-
kuun 31 päivään 2010. Verohallituksen neu-
vottelukunta, siinä kokoonpanossa kuin se on
asetuksen voimaan tullessa, jatkaa Verohal-
linnon neuvottelukuntana 31 päivään joulu-
kuuta 2010.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Ylitarkastaja Panu Pykönen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 279

Verohallinnon yksiköistä

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään Verohallinnosta 18 päivänä huhtikuuta 2008 annetun lain (237/2008) 4 §:n 1 mo-
mentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Verohallinnon
yksiköistä, niiden lukumääristä, nimistä, toi-
mialueista ja pääasiallisista tehtävistä.

Verotus- ja esikuntayksiköt

2 §

Verohallitus

Verohallituksen tehtävänä on johtaa ja ke-
hittää verotuksen toimittamista ja veroval-
vontaa. Verohallituksen toimialueena on
koko maa.
Lisäksi Verohallitus vastaa koko Verohal-
lintoa koskevista esikuntatehtävistä, kuten
pitkän ja keskipitkän aikavälin suunnittelutoi-
mesta, turvallisuus- ja viestintätehtävistä sekä
sisäisestä tarkastuksesta.

3 §

Verovirastot

Verotuksen toimittamista ja verovalvontaa
varten on:
1) Uudenmaan verovirasto, jonka toimi-
alue muodostuu Itä-Uudenmaan ja Uuden-
maan maakunnista;
2) Lounais-Suomen verovirasto, jonka toi-
mialue muodostuu Ahvenanmaan, Satakun-
nan ja Varsinais-Suomen maakunnista;

3) Kaakkois-Suomen verovirasto, jonka
toimialue muodostuu Etelä-Karjalan, Etelä-
Savon ja Kymenlaakson maakunnista;
4) Savo-Karjalan verovirasto, jonka toimi-

alue muodostuu Pohjois-Karjalan ja Pohjois-
Savon maakunnista;
5) Sisä-Suomen verovirasto, jonka toimi-

alue muodostuu Kanta-Hämeen, Keski-Suo-
men, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakun-
nista;
6) Länsi-Suomen verovirasto, jonka toimi-

alue muodostuu Etelä-Pohjanmaan, Keski-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnista;
7) Pohjois-Suomen verovirasto, jonka toi-

mialue muodostuu Kainuun, Lapin ja Poh-
jois-Pohjanmaan maakunnista;
8) Konserniverokeskus, jonka toimi-

alueena on koko maa.

4 §

Veronkantokeskus

Verojen ja maksujen kantoa, perintää ja
tilittämistä sekä tietopalvelutehtäviä varten
on Veronkantokeskus, jonka toimialueena on
koko maa.

5 §

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön
toimialueena on koko maa.
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Tukiyksiköt

6 §

Hallintopalvelu

Verohallinnon yhteisiä henkilöstö-, talous-
ja yleishallintotehtäviä varten on Hallintopal-
velu, jonka toimialueena on koko maa.

7 §

Tietotekniikkapalvelu

Verohallinnon yhteisiä tietoteknisiä tehtä-
viä varten on Tietotekniikkapalvelu, jonka
toimialueena on koko maa.

8 §

Tuotantopalvelu

Verohallinnon yhteisiä tuotantotehtäviä
varten on Tuotantopalvelu, jonka toimi-
alueena on koko maa.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2008.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Ylitarkastaja Panu Pykönen
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Verohallinnon työjärjestys

N:o 280

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Verohallinnosta 18 päivänä huhtikuuta 2008 annetun lain (237/2008) 5 §:n 1 momentin,
7 §:n 2 momentin, 9 §:n 2 momentin, 24 §:n 1 momentin ja 28 §:n 6 momentin nojalla
Verohallitus antaa Verohallinnolle seuraavan työjärjestyksen:

Yleistä

1 §

Soveltaminen

Verohallinnon organisaatiosta, yksiköistä,
tehtävistä ja niiden järjestämisestä sekä yksi-
köiden toimivallasta ja päätoimipaikoista on,
sen lisäksi mitä muutoin on säädetty, voi-
massa tämän työjärjestyksen määräykset.
Verohallinnon taloushallinnon organisaa-
tiosta ja tehtävistä, menettelyistä ja vastuista
taloushallinnon tehtävissä sekä sisäisestä tar-
kastuksesta määrätään sen ohessa, mitä muu-
toin on säädetty, Verohallinnon taloussään-
nössä ja sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

Johtaminen ja organisaatio

2 §

Johtaminen

Verohallintoa johtaa pääjohtaja.
Verohallinnon yksikköä johtaa yksikön
päällikkö.

3 §

Verohallinnon johtoryhmä

Verohallinnon johtamisen tukena on johto-
ryhmä, joka avustaa pääjohtajaa ja Verohal-
linnon yksiköiden päälliköitä Verohallinnon
ja sen yksiköiden johtamisessa.
Johtoryhmään kuuluvat Verohallinnon yk-
siköiden päälliköt, Verohallituksen toimin-

tayksiköiden päälliköt, henkilöstön keskuu-
destaan valitsema edustaja sekä pääjohtajan
määräämät muut virkamiehet.

4 §

Tulosohjaus

Verohallinnolle asetettujen tulostavoittei-
den saavuttamiseksi pääjohtaja asettaa Vero-
hallinnon yksiköille ja Verohallituksen toi-
mintayksiköille tulostavoitteet.
Yksikölle asetettujen tulostavoitteiden saa-

vuttamiseksi yksikön päällikkö asettaa yksi-
kön toimintayksiköille tulostavoitteet.

5 §

Oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden ohjaus

Verohallinnon yksiköt huolehtivat tehtä-
viensä mukaisesti ja yhteistyössä muiden Ve-
rohallinnon yksiköiden kanssa Verohallinnon
ratkaisukäytännön sekä menettelyiden oikeel-
lisuudesta ja yhdenmukaisuudesta.

6 §

Yhteistoiminta ja työsuojelu

Kaikkien Verohallinnon esimiestehtävissä
toimivien virkamiesten on huolehdittava työ-
suojelusta ja siitä, että henkilöstöllä on mah-
dollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa
yhteistoimintaa ja työsuojelua koskevien sää-
dösten ja sopimusten edellyttämällä tavalla.
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7 §

Verohallinnon yksiköt

Verohallinnosta annetun lain (237/2008) ja
Verohallinnon yksiköistä 24 päivänä huhti-
kuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuk-
sen mukaan Verohallinnossa on
1) Verohallitus;
2) Kaakkois-Suomen verovirasto;
3) Lounais-Suomen verovirasto;
4) Länsi-Suomen verovirasto;
5) Pohjois-Suomen verovirasto;
6) Savo-Karjalan verovirasto;
7) Sisä-Suomen verovirasto;
8) Uudenmaan verovirasto;
9) Konserniverokeskus;
10) Veronkantokeskus;
11) Veronsaajien oikeudenvalvontayk-
sikkö;
12) Hallintopalvelu;
13) Tietotekniikkapalvelu; ja
14) Tuotantopalvelu.

8 §

Muut toimielimet

Verohallinnossa on viraston strategista
suunnittelua tukeva Verohallinnon neuvotte-
lukunta.
Verohallituksen yhteydessä on keskusve-
rolautakunta. Jokaisessa verovirastossa ja
Ahvenanmaan verotoimistossa on verotuksen
oikaisulautakunta.
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikössä
on oikeudenvalvontaa tukeva yhteistyö-
ryhmä.

Yksiköiden tehtävät ja organisaatio

Verohallitus

9 §

Verohallituksen tehtävät

Verohallitus johtaa ja kehittää verotuksen
toimittamista ja verovalvontaa sekä vastaa
koko Verohallintoa koskevasta strategisesta
suunnittelusta ja seurannasta, koko hallinnon
toimintaa tukevista muista esikuntatehtävistä,

kuten turvallisuus- ja viestintätehtävistä ja si-
säisestä tarkastuksesta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuina tehtä-

vinä Verohallitus muun muassa:
1) vastaa Verohallinnon yksiköille asetet-

tavien tulostavoitteiden valmistelusta ja seu-
raa niiden toteutumista;
2) vastaa Verohallinnon pitkän ja keskipit-

kän aikavälin suunnittelusta ja seurannasta
sekä viestinnästä;
3) vastaa Verohallinnon sisäisestä tarkas-

tuksesta sekä hallintokanteluiden valmiste-
lusta pääjohtajan ratkaistavaksi;
4) vastaa Verohallinnon tietoturvallisuu-

teen ja muuhun turvallisuuteen liittyvästä oh-
jeistuksesta ja seurannasta;
5) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi

tehtäväalueelleen kuuluvat oikeussäännöt
mukaan luettuna Verohallinnosta annetun
lain 25 §:n tarkoittamat verotusta koskevan
toimivallan siirtoa koskevat määräykset;
6) osallistuu tehtäväalueelleen kuuluvien

säännösten valmisteluun;
7) antaa tehtäväalueelleen kuuluvat yhte-

näistämis- ja muut ohjeet;
8) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi

tehtäväalueelleen kuuluvat julkisuus- ja tieto-
suojalainsäädäntöön liittyvät ohjeet;
9) vastaa tehtäväalueelleen kuuluvasta

kansallisesta ja kansainvälisestä viran-
omaisyhteystyöstä, tietojenvaihdosta, virka-
apuasioista sekä kansainvälisistä verosopi-
muksista johtuvista muista tehtävistä; ja
10) vastaa tehtäväalueelleen kuuluvien tie-

tojärjestelmien tilaamisesta, valmistamisesta
ja kehittämisestä.
Lisäksi Verohallitus toimii henkilötietolain

(523/1999) 3 §:n 4-kohdan tarkoittamana Ve-
rohallinnon verotuksen tietojärjestelmän re-
kisterinpitäjänä.

10 §

Verohallituksen organisaatio

Verohallitus on Helsingissä ja sen toimi-
alue on koko maa.
Verohallituksessa on seuraavat toimintayk-

siköt:
1) verotuskeskus, joka vastaa verotuksen

toimittamiseen ja sen yhteydessä tapahtuvaan
verovalvontaan liittyvistä johto- ja kehittä-
mistehtävistä sekä Verohallinnon verotuksen
tietojärjestelmän rekisterinpitäjän tehtävistä;
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2) verotarkastusyksikkö, joka vastaa vero-
tarkastukseen ja EU-sisäkaupan valvontaan
liittyvistä johto- ja kehittämistehtävistä;
3) johdon tuki ja viestintä, joka vastaa
Verohallinnon yhteisistä johdon tuen ja vies-
tinnän toiminnoista; ja
4) sisäisen tarkastuksen yksikkö, joka vas-
taa Verohallinnon sisäisestä tarkastuksesta ja
hallintokanteluiden valmistelusta pääjohtajan
ratkaistavaksi.

Verovirastot

11 §

Verovirastojen tehtävät

Verovirastot toimittavat verotuksen ja suo-
rittavat verovalvontaa sen mukaan kuin siitä
erikseen säädetään tai määrätään.
Asiakkaita ohjataan, neuvotaan ja palvel-
laan sekä ennakkoperintään liittyviä muutok-
sia käsitellään myös sähköisessä yhteyskes-
kustoiminnossa. Länsi-Suomen verovirasto
koordinoi yhteyskeskustoimintoa. Palveluita
tuottavat Kaakkois-Suomen, Lounais-Suo-
men, Länsi-Suomen, Pohjois-Suomen ja
Savo-Karjalan verovirastot.

12 §

Kaakkois-Suomen veroviraston organisaatio

Kaakkois-Suomen verovirastossa, jonka
päätoimipaikka on Kouvolassa, on ainakin
seuraavat toimintayksiköt (sulkeissa päätoi-
mipaikka):
1) Kaakkois-Suomen yritysverotoimisto
(Kouvola);
2) Etelä-Karjalan verotoimisto (Lappeen-
ranta);
3) Etelä-Savon verotoimisto (Mikkeli);
4) Kymenlaakson verotoimisto (Kouvola);
ja
5) Kaakkois-Suomen verotarkastusyksikkö
(Kouvola).

13 §

Lounais-Suomen veroviraston organisaatio

Lounais-Suomen verovirastossa, jonka
päätoimipaikka on Turussa, on ainakin seu-

raavat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimi-
paikka):
1) Lounais-Suomen yritysverotoimisto

(Turku);
2) Ahvenanmaan verotoimisto (Maarian-

hamina);
3) Satakunnan verotoimisto (Pori);
4) Varsinais-Suomen verotoimisto

(Turku); ja
5) Lounais-Suomen verotarkastusyksikkö

(Turku).

14 §

Länsi-Suomen veroviraston organisaatio

Länsi-Suomen verovirastossa, jonka pää-
toimipaikka on Vaasassa, on ainakin seuraa-
vat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimi-
paikka):
1) Länsi-Suomen yritysverotoimisto

(Vaasa);
2) Etelä-Pohjanmaan verotoimisto (Seinä-

joki);
3) Keski-Pohjanmaan verotoimisto (Kok-

kola);
4) Pohjanmaan verotoimisto (Vaasa); ja
5) Länsi-Suomen verotarkastusyksikkö

(Vaasa).

15 §

Pohjois-Suomen veroviraston organisaatio

Pohjois-Suomen verovirastossa, jonka pää-
toimipaikka on Rovaniemi, on ainakin seu-
raavat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimi-
paikka):
1) Pohjois-Suomen yritysverotoimisto

(Rovaniemi);
2) Jokilaaksojen verotoimisto (Yli-

vieska);
3) Kainuun verotoimisto (Kajaani);
4) Meri-Lapin verotoimisto (Kemi);
5) Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto

(Oulu);
6) Pohjois-Lapin verotoimisto (Kemijärvi);
7) Rovaniemen verotoimisto (Rovaniemi);

ja
8) Pohjois-Suomen verotarkastusyksikkö

(Oulu).
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16 §

Savo-Karjalan veroviraston organisaatio

Savo-Karjalan verovirastossa, jonka pää-
toimipaikka on Kuopiossa, on ainakin seuraa-
vat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimi-
paikka):
1) Savo-Karjalan yritysverotoimisto (Kuo-
pio);
2) Pohjois-Karjalan verotoimisto (Joen-
suu);
3) Pohjois-Savon verotoimisto (Kuopio);
ja
4) Savo-Karjalan verotarkastusyksikkö
(Joensuu).

17 §

Sisä-Suomen veroviraston organisaatio

Sisä-Suomen verovirastossa, jonka päätoi-
mipaikka on Hämeenlinnassa, on ainakin
seuraavat toimintayksiköt (sulkeissa päätoi-
mipaikka):
1) Sisä-Suomen yritysverotoimisto (Tam-
pere);
2) Kanta-Hämeen verotoimisto (Hämeen-
linna);
3) Keski-Suomen verotoimisto (Jyväs-
kylä);
4) Pirkanmaan verotoimisto (Tampere);
5) Päijät-Hämeen verotoimisto (Lahti); ja
6) Sisä-Suomen verotarkastusyksikkö (Hä-
meenlinna).

18 §

Uudenmaan veroviraston organisaatio

Uudenmaan verovirastossa, jonka päätoi-
mipaikka on Helsingissä, on ainakin seuraa-
vat toimintayksiköt (sulkeissa päätoimi-
paikka):
1) Uudenmaan yritysverotoimisto (Hel-
sinki);
2) Pääkaupunkiseudun verotoimisto (Van-
taa);
3) Uudenmaan verotoimisto (Järvenpää);
4) Uudenmaan verotarkastusyksikkö (Hel-
sinki); ja
5) Uudenmaan maksuvalvontayksikkö
(Helsinki).

19 §

Konserniverokeskuksen organisaatio

Konserniverokeskus on Helsingissä.
Yksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Veronkantokeskus

20 §

Veronkantokeskuksen tehtävät

Veronkantokeskus:
1) käsittelee Verohallinnosta annetussa

laissa (237/2008), veronkantolaissa
(609/2005), veronkantoasetuksessa
(747/2005), veronlisäyksestä ja viivekorosta
annetussa laissa (1556/1995), verontilitys-
laissa (532/1998), verontilitysasetuksessa
(804/1998) sekä muissa laeissa ja asetuksissa
Verohallinnon tehtäväksi säädetyt tai niiden
nojalla säädetyt tai määrätyt verojen ja mak-
sujen kantoon, perintään, palauttamiseen,
lykkäämiseen, huojentamiseen, verovarojen
kirjanpitoon, tilittämiseen ja verotuskustan-
nusten perintään liittyvät asiat;
2) käsittelee viranomaisten toiminnan jul-

kisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:n
tarkoittamat tietojen antamista koskevat lupa-
asiat;
3) vastaa tietojen antamisesta sähköisessä

muodossa Verohallinnon verotuksen tietojär-
jestelmästä;
4) vastaa verotusta ja Verohallinnon toi-

mintaa kuvaavien yhteisten tilastojen tuotta-
misesta;
5) käsittelee Verohallinnosta annetun lain

18 §:ssä tarkoitettuihin rikosasioihin sekä ve-
rotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
annetun lain (1346/1999) 18 §:ssä tarkoitet-
tuihin oma-aloitteisiin tietojen luovutuksiin
liittyvät asiat;
6) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi

tehtäväalueelleen kuuluvat oikeussäännöt;
7) osallistuu tehtäväalueelleen kuuluvien

säännösten valmisteluun;
8) antaa tehtäväalueelleen kuuluvat yhte-

näistämis- ja muut ohjeet;
9) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi

tehtäväalueelleen kuuluvat julkisuus- ja tieto-
suojalainsäädäntöön liittyvät ohjeet;
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10) vastaa tehtäväalueelleen kuuluvasta
kansallisesta ja kansainvälisestä viran-
omaisyhteystyöstä, tietojenvaihdosta ja virka-
apuasioista; ja
11) vastaa tehtäväalueelleen kuuluvien tie-
tojärjestelmien tilaamisesta, valmistamisesta
ja kehittämisestä.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa määrätään:
1) verovirastojen verotarkastusyksiköt voi-
vat käsitellä edellä 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitettuja asioita sekä ryhtyä veronkanto-
lain 35 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitet-
tuihin turvaamistoimiin silloin, kun asia on
tullut esille verotarkastusyksikön tehtävissä;
ja
2) Verohallituksen verotarkastusyksikkö
voi oma-aloitteisesti luovuttaa verotustietoja
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
annetun lain 18 § mukaisesti.

21 §

Veronkantokeskuksen organisaatio

Veronkantokeskuksessa, jonka päätoimi-
paikka on Helsingissä, on ainakin seuraavat
toimintayksiköt:
1) veronkanto- ja perintäyksikkö, joka vas-
taa veronkannon, perinnän ja tilittämisen teh-
tävistä;
2) ohjaus- ja kehittämisyksikkö, joka vas-
taa veronkannon, tilittämisen ja verojen pe-
rinnän ohjaus- ja kehittämistehtävistä; ja
3) tietopalveluyksikkö, joka vastaa vero-
tustietojen luovuttamista koskevista tehtä-
vistä.

22 §

Veronkanto- ja perintäyksikön organisaatio

Veronkanto- ja perintäyksikön toimialue
on koko maa ja sen päätoimipaikka on Hel-
singissä.
Veronkanto- ja perintäyksikössä on vero-
jen ja maksujen kantotehtäviä sekä tilittä-
mistä varten ainakin seuraavat alueelliset toi-
mintayksiköt (sulkeissa päätoimipaikka)
1) Eteläinen veronkantoyksikkö (Hämeen-
linna);
2) Itäinen veronkantoyksikkö (Kuopio);
3) Läntinen veronkantoyksikkö (Vaasa); ja

4) Pohjoinen veronkantoyksikkö (Oulu).
Eteläinen veronkantoyksikkö käsittelee ti-

littämiseen ja verotuskustannusten perintään
liittyvät asiat.
Veronkanto- ja perintäyksikössä on vero-

jen ja maksujen perintätehtäviä varten aina-
kin (sulkeissa päätoimipaikka)
1) Kaakkois-Suomen perintäyksikkö (Mik-

keli);
2) Lounais-Suomen perintäyksikkö

(Turku);
3) Länsi-Suomen perintäyksikkö (Vaasa);
4) Pohjois-Suomen perintäyksikkö (Oulu)
5) Savo-Karjalan perintäyksikkö (Kuopio);
6) Sisä-Suomen perintäyksikkö (Hämeen-

linna); ja
7) Uudenmaan perintäyksikkö (Vantaa).

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

23 §

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön
tehtävät

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö kä-
sittelee sen ratkaistavaksi säädetyt tai määrä-
tyt veronsaajien oikeudenvalvontaan liittyvät
asiat.

24 §

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön orga-
nisaatio

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön
päätoimipaikka on Helsingissä.
Yksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Hallintopalvelu

25 §

Hallintopalvelun tehtävät

Hallintopalvelu tukee tehtäväalueellaan
Verohallinnon muita yksiköitä ja
1) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi

Verohallinnon työjärjestyksen;
2) osallistuu tehtäväalueelleen kuuluvien

säännösten valmisteluun sekä valmistelee
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Verohallinnon ehdotukset Verohallinnon or-
ganisaatiota ja hallintoa koskeviksi säädök-
siksi;
3) vastaa Verohallinnon yhteisistä asiakir-
jahallinnon, materiaalihallinnon, tilahallinta-
palveluiden ja sisäisten palveluiden tuottami-
sesta;
4) vastaa verotuksen oikaisulautakunnan
muodostamista koskevien asioiden valmiste-
lusta pääjohtajan ratkaistavaksi;
5) vastaa Verohallinnon työnantajatehtä-
vistä ja henkilöstöpoliittisten linjausten val-
mistelusta;
6) vastaa Verohallinnon yhteisestä henki-
löstön kehittämisestä;
7) vastaa Verohallinnon henkilöstöhallin-
non yhteisten palvelujen tuottamisesta;
8) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi
Verohallinnon virkojen perustamista, lak-
kauttamista ja yksiköstä toiseen siirtämistä
koskevat päätökset lukuun ottamatta pääjoh-
tajan virkaa;
9) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi
työnantajavirkamiesten palkkaukset sekä kes-
kusverolautakunnan, verotuksen oikaisulau-
takunnan, Verohallinnon neuvottelukunnan
sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön
yhteistyöryhmän jäsenten ja asiantuntijoiden
palkkioiden ja matkakustannusten korvausten
perusteet;
10) vastaa Verohallinnon tilivirastotehtä-
vistä;
11) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi
Verohallinnon talousarvioehdotuksen ja lisä-
talousarvioehdotuksen;
12) vastaa valtiovarainministeriön ja Vero-
hallinnon välisen tulostavoiteasiakirjan sekä
pääjohtajan ja Verohallinnon yksiköiden vä-
listen tulostavoiteasiakirjojen teknisestä val-
mistelusta ja seurannan järjestämisestä;
13) vastaa Verohallinnon yhteisistä talous-
hallintopalveluista, kuten budjetoinnista, kir-
janpidosta, kustannuslaskennasta ja rapor-
toinnista;
14) antaa tehtäväalueelleen kuuluvat yhte-
näistämis- ja muut ohjeet;
15) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi
tehtäväalueelleen kuuluvat julkisuus- ja tieto-
suojalainsäädäntöön liittyvät ohjeet;
16) vastaa tehtäväalueelleen kuuluvien tie-
tojärjestelmien tilaamisesta, valmistamisesta
ja kehittämisestä; ja

17) käsittelee ne asiat, jotka eivät kuulu
muulle Verohallinnon yksikölle ja joista pää-
johtaja ei ole toisin määrännyt.

26 §

Hallintopalvelun organisaatio

Hallintopalvelun päätoimipaikka on Hel-
singissä.
Yksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Tietotekniikkapalvelu

27 §

Tietotekniikkapalvelun tehtävät

Tietotekniikkapalvelu tukee tehtäväalueel-
laan Verohallinnon muita yksiköitä ja vastaa
Verohallinnon yhteisistä tietotekniikkapalve-
luista sekä ohjaa ja valvoo tietotekniikan
hyödyntämistä Verohallinnossa. Tätä varten
Tietotekniikkapalvelu:
1) vastaa Verohallinnon tietoteknisistä lin-

jauksista ja arkkitehtuureista;
2) vastaa Verohallinnon tietoteknisestä inf-

rastruktuurista sekä siihen kuuluvien laittei-
den, järjestelmien ja palveluiden hankinnasta;
3) vastaa Verohallinnon systeemityön me-

netelmistä sekä verotusjärjestelmien ja säh-
köisen asioinnin tarvitsemista tukijärjestel-
mistä ja yhteisistä palveluista;
4) vastaa Verohallinnon tietosuunnitte-

lusta;
5) vastaa Verohallinnon sovelluskehityk-

sen tuesta, järjestelmien tuotannonaikaisesta
keskitetystä tuesta sekä tietotekniikan hyö-
dyntämiseen liittyvistä yleisistä tehtävistä; ja
6) vastaa tehtäväalueeseensa liittyvästä oh-

jauksesta.

28 §

Tietotekniikkapalvelun organisaatio

Tietotekniikkapalvelun päätoimipaikka on
Helsingissä.
Yksikössä ei ole toimintayksiköitä.
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Tuotantopalvelu

29 §

Tuotantopalvelun tehtävät

Tuotantopalvelu tukee tehtäväalueellaan
Verohallinnon muita yksiköitä ja vastaa Ve-
rohallinnon automatisoidusta tuotannosta, lo-
makesuunnittelusta, lomakehuollosta, paina-
tustöistä, käännöstehtävistä ja postipalve-
luista.

30 §

Tuotantopalvelun organisaatio

Tuotantopalvelun päätoimipaikka on Jy-
väskylässä.
Yksikössä ei ole toimintayksiköitä.

Pääjohtajan ratkaisuvallan käyttämisestä

31 §

Pääjohtajan ratkaistavat asiat

Sen lisäksi mitä Verohallinnosta annetussa
laissa ja Verohallinnosta annetussa asetuk-
sessa säädetään pääjohtajan ratkaistavista
asioista, pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka kos-
kevat:
1) valtioneuvoston oikeuskanslerille, edus-
kunnan oikeusasiamiehelle, valtiontalouden
tarkastusvirastolle, tietosuojavaltuutetulle tai
lainsäädäntö- ja muissa laajakantoisissa
asioissa valtioneuvostolle tai ministeriölle,
keskusvirastolle taikka muulle vastaavalle vi-
ranomaiselle annettavia lausuntoja;
2) virka- ja työehtosopimusten tekemistä;
3) virkamiesten kollektiivista irtisano-
mista, kollektiivista osa-aikaistamista sekä
lomauttamista;
4) Verohallinnon yksikön päällikön sekä
Verohallituksen toimintayksikön päällikön ja
apulaisjohtajan nimittämistä, irtisanomista,
virantoimituksesta pidättämistä ja varoitusta;
5) verotuksen oikaisulautakunnan muodos-
tamista;
6) virkojen perustamista, lakkauttamista ja
yksiköstä toiseen siirtämistä lukuun ottamatta
pääjohtajan virkaa;

7) työnantajavirkamiesten palkkausta;
8) keskusverolautakunnan, verotuksen oi-

kaisulautakunnan, Verohallinnon neuvottelu-
kunnan sekä Veronsaajien oikeudenvalvon-
tayksikön yhteistyöryhmän jäsenten ja asian-
tuntijoiden palkkioiden ja matkakustannusten
korvausten perusteita;
9) julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntöön

liittyviä ohjeita, sekä ohjeita, jotka kuuluvat
useamman kuin yhden Verohallinnon yksi-
kön tehtäväalueelle; ja
10) laajoja ja periaatteellisesti merkittäviä

tietojenkäsittelylaitteiden, tietojärjestelmien
ja atk-käyttöpalveluiden hankinta-asioita.
Pääjohtaja ratkaisee Verohallinnosta anne-

tussa laissa, Verohallinnosta annetussa ase-
tuksessa sekä edellä kohdissa 1—9 tarkoitetut
asiat esittelystä. Verohallinnon tulostavoit-
teita koskevat asiat pääjohtaja ratkaisee kui-
tenkin asiaa valmistelleen virkamiehen ehdo-
tuksesta.
Edellä kohdassa 10 tarkoitetut asiat pää-

johtaja ratkaisee esittelystä tai allekirjoitta-
malla asiaa koskevan hankintasopimuksen tai
tilausasiakirjan asiaa valmistelleen virkamie-
hen ehdotuksesta.

Muut määräykset

32 §

Virkojen sijoittaminen ja virkavapaudet

Verohallinnon yksiköt tekevät omalta osal-
taan virkojen perustamista, siirtämistä ja lak-
kauttamista koskevat päätökset, jotka valtion
virkamieslain (750/1994), valtion virka-
miesasetuksen (971/1994) ja valtion virkaeh-
tosopimuslain (644/1970) mukaan tekee
asianomainen virasto.

33 §

Hallintokanteluiden ratkaiseminen

Verohallinnon yksikön tai sen virkamiehen
toiminnasta Verohallinnon yksikölle osoite-
tun kantelun ratkaisee yksikön päällikkö, el-
lei Verohallinnosta annetun lain 24 §:n 2 mo-
mentista muuta johdu.
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34 §

Verotustietojen oma-aloitteinen luovuttami-
nen

Sen lisäksi, mitä edellä 20 §:n 1 momentin
5 kohdassa ja 2 momentissa määrätään, Vero-
hallitus, verovirastot ja Veronkantokeskus
käyttävät tehtäväalueensa osalta oikeutta ve-
rotustietojen oma-aloitteiseen luovuttamiseen
siten kuin siitä erikseen säädetään.

35 §

Rekisteriotteiden ja todistusten antaminen

Verovirastot ja Veronkantokeskus antavat
Verohallinnon verotuksen tietojärjestelmästä
yksittäisiä otteita ja todistuksia siten kuin
siitä erikseen säädetään.

36 §

Muu puhevallan käyttö

Verohallinnosta annetun lain 19 §:ssä tar-
koitettua puhevaltaa tuomioistuimissa,
muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä
sekä sopimuksissa käyttää se Verohallinnon
yksikkö, jonka tehtäväalueeseen asia kuuluu.

37 §

Toimivallan määräytyminen eräissä tapauk-
sissa

Kahden tai useamman yksikön toimival-
taan kuuluva asia käsitellään siinä yksikössä,
jonka tehtäväalueeseen se pääasiallisesti kuu-
luu. Jos toimivaltaista yksikköä ei voida tällä
perusteella ratkaista tai muutoin on epäsel-
vää, minkä yksikön tehtäväalueelle asia kuu-
luu, pääjohtaja määrää, missä yksikössä asia
käsitellään.
Jos yksikössä käsiteltävä asia koskee myös

toisen yksikön toimintaa, asiaa valmistel-
taessa on neuvoteltava kysymyksessä olevan
yksikön asianomaisten virkamiesten kanssa.

Voimaantulo

38 §

Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä
toukokuuta 2008.
Poiketen siitä, mitä edellä 25 §:n 7 koh-

dassa määrätään, Sisä-Suomen verovirasto
hoitaa Verohallinnon yhteisiä palkkahallinto-
tehtäviä 31 päivään joulukuuta 2008 saakka,
minkä jälkeen tehtävät siirtyvät Hallintopal-
velun hoidettaviksi.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

Pääjohtaja Mirjami Laitinen

Projektipäällikkö Timo Räbinä
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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

N:o 281

kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muutta-
misesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 1 päivänä helmikuuta 2005 kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja
teollisuusministeriön asetuksen (75/2005) liitteessä 3 B sarakkeessa ”Määräaika” olevat päivä-
määrät sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 786/2006 seuraavasti:

Liite 3

B. Tilapäisesti rajoituksin sallitut aineet

Korvataan sarakkeessa ”Määräaika” oleva päivämäärä ”31.12.2007” numeroiden 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 ja 60 kohdalla päivämäärällä ”31.12.2009”.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2008.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2008

Työministeri Tarja Cronberg

Ylitarkastaja Leila Orava

Komission direktiivi 2007/67/EY (32007L0067); EUVL N:o L 305, 23.11.2007, s. 22
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 282

erikoistuista

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994)
11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 423/2007, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa
noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n,
sellaisena kuin se on laissa 428/2007, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä
joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 25 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa
430/2007, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavia Euroopan
yhteisön kokonaan rahoittamia erikoistukia:
1) 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 annetussa neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, jäljem-
pänä neuvoston tilatukiasetus, säädetty:
a) tilatukeen sisältyvä velvoitekesannon
non food -kesantopalkkio;
b) energiakasvituki;
c) tärkkelysperunan tuki;
d) valkuaiskasvipalkkio;
e) siementuki;
f) hampun tilatuki;
2) maatalouden yhteisestä markkinajärjes-
telystä ja tiettyjä maataloustuotteita koske-
vista erityissäännöksistä annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädetty
kuivatun rehun tuki.
Tämä asetus koskee lisäksi maa- ja puutar-
hatalouden kansallista tuista annetun lain
(1559/2001) 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitettuna muuna kansallisena tukena
myönnettävää mehiläistalouden kansallista
pesäkohtaista tukea.

2 §

Edustavat satotasot energiakasvituessa ja
non food -kesantopalkkiossa

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuk-
sen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjes-
telmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-
aineiden tuottamiseen annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1973/2004, jäljempänä
soveltamisasetus, 26 ja 153 artiklan tarkoitta-
mat edustavat satotasot eli raaka-aineen toi-
mituksen vähimmäismäärät ovat kiloina heh-
taaria kohti:
a) rypsillä ja rapsilla 1 100;
b) öljypellavalla 650;
c) sinapilla 1 000;
d) kuminalla 500;
e) ohralla, kauralla ja vehnällä 3 000;
f) rukiilla 2 000;
g) öljyhampulla 900;
h) auringonkukalla 1 100;
i) hampulla varsien kuiva-ainesato 5 000;
j) maissilla kuiva-ainesato 12 000;
k) nurmikasveilla 15 500; ja
l) ruokohelvellä kuiva-ainesato 3 000.
Edellä 1 momentissa säädetyissä edustavan

sadon kilomäärissä öljyhampun, ohran, kau-
ran, vehnän ja rukiin kosteusprosentti on
enintään 14 ja rypsin ja rapsin enintään yh-
deksän. Näiden sopimuskasvien sato voidaan
toimittaa jalostajalle tai keräilijälle myös kui-
vempana tai kosteampana, kunhan toimitetun
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sadon kilomäärä vastaa mainitun määritys-
kosteuden mukaista edustavaa satotasoa.
Edellä 1 momentin a—h kohdassa tarkoitet-
tujen kasvilajien oljet ja varret voidaan laskea
mukaan hyvän viljelytavan mukaisesti täysti-
heäksi kylvetyn kasvin raaka-aineen edusta-
vaan satoon, jos ne toimitetaan samalle ensi-
jalostajalle tai keräilijälle jyvä- tai siemensa-
don yhteydessä ja edelleen tukijärjestelmän
edellyttämään käyttöön.

3 §

Non food -kesantopalkkio

Non food -kesantojen hoidossa noudate-
taan täydentävistä ehdoista neuvoston tilatu-
kiasetuksen 3 ja 4 artiklassa sekä suorien
tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän
maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaati-
muksista annetussa maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksessa (183/2006), jäljempänä
täydentävien ehtojen asetus, säädetyn lisäksi,
mitä soveltamisasetuksen 16 luvussa sääde-
tään.

4 §

Sopimus non food -raaka-aineen tuottami-
sesta

Viljelijän ja raaka-aineen keräilijän tai en-
sijalostajan välinen sopimus non food -raaka-
aineen tuottamisesta on tehtävä siten kuin
soveltamisasetuksen 147 artiklassa säädetään.
Sopimuksen katsotaan syntyneen vasta, kun
siinä on molempien sopimusosapuolten alle-
kirjoitukset ja kun se on palautunut ensijalos-
tajalle vakuuden asettamista varten.

5 §

Sitoumus non food -raaka-aineen tuottami-
sesta

Soveltamisasetuksen 148 artiklan mukaan
sen liitteessä XXII luetelluista monivuotisista
kasveista saatavista raaka-aineista, jos niiden
lopullinen käyttötarkoitus on jonkin sovelta-
misasetuksen liitteessä XXIII ilmoitetun tuot-
teen valmistaminen, on tehtävä sitoumus.
Viljelijän sitoumus non food -raaka-aineen

tuottamisesta on tehtävä siten kuin sovelta-
misasetuksen 148 artiklassa säädetään.
Soveltamisasetuksen 146 artiklan mukai-

sesta CN-koodiin 1205 10 90 kuuluvan ryp-
sin ja rapsin sekä nurmikasvien, jotka jaloste-
taan CN-koodiin 2711 29 00 kuuluvaksi bio-
kaasuksi, tilatason energiakäytöstä viljelijän
on tehtävä sitoumus siten kuin soveltamisase-
tuksen 146 artiklassa säädetään.

6 §

Viljelijän ilmoitus non food -sopimuksen
muuttamiseksi tai purkamiseksi

Viljelijän on muutettava tai purettava sopi-
mus soveltamisasetuksen 150 artiklassa sää-
detyllä tavalla, jos sopimuksessa ilmoitettua
pinta-alaa ei ole kylvetty, se on kylvetty vain
osittain tai kasvuston kylvämisen jälkeen il-
menee tarve luopua sopimuksesta. Jos purka-
mista haetaan kasvuston kylvämisen jälkeen,
viljelijän on selvitettävä, millä tavoin hän
aikoo tuhota kasvuston. Viljelijän on säilyt-
tääkseen oikeutensa kesantopalkkioon palau-
tettava kyseinen viljelymaa kesannoksi tu-
hoamalla kasvusto. Soveltamisasetuksen 151
artiklan tarkoittamia hyväksyttyjä kasvuston
tuhoamistapoja ovat niitto ja kyntö tai muu
kasvuston tuhoava muokkaus. Nurmikasvien
kasvusto voidaan tuhoamisen sijaan hoitaa
täydentävien ehtojen asetuksen 8—11 §:ssä
säädetyn mukaisesti.
Viljelijä voi hakea sopimuksen muutta-

mista soveltamisasetuksen 151 artiklassa sää-
detyllä tavalla, jos hän kesken kasvukauden
havaitsee non food -kasvin sadon jäävän
2 §:ssä säädettyä edustavaa satotasoa alhai-
semmaksi. Hakiessaan tilakohtaisen edusta-
van satotason määrittämistä viljelijän on sel-
vitettävä, mitkä ovat ne erityiset poikkeuksel-
liset olosuhteet, joiden takia 2 §:ssä sääde-
tystä edustavasta satotasosta on poikettava.

7 §

Viljelijän ilmoitus non food -sitoumuksen
muuttamiseksi tai purkamiseksi

Viljelijän on ilmoitettava kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle, jos sitoumuksessa
ilmoitettua pinta-alaa ei ole kylvetty, se on
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kylvetty vain osittain tai kasvustoa ei ole
muodostunut riittävästi sitoumuksen jatkami-
seksi.
Säilyttääkseen oikeutensa kesantopalk-
kioon viljelijän on palautettava kyseinen kas-
vulohko tai sen osa kesannoksi tuhoamalla
kasvusto. Soveltamisasetuksen 151 artiklan
tarkoittamia hyväksyttyjä kasvuston tuhoa-
mistapoja ovat niitto ja kyntö tai muu kasvus-
ton tuhoava muokkaus. Nurmikasvien kas-
vusto voidaan tuhoamisen sijaan hoitaa täy-
dentävien ehtojen asetuksen 8—11 §:ssä sää-
detyn mukaisesti. Sitoumuksen purkamisen
tai muuttamisen yhteydessä menetetään oi-
keus käyttää sitoumuksesta poistettua raaka-
ainetta non food -tarkoitukseen.

8 §

Viljelijän ilmoitus tilatason energiakäytön
lohkojen korjuusta

Viljelijän on ilmoitettava sitoumuslohko-
jen korjuuajankohdan yhteydessä, jos 2 §:ssä
säädetty edustava satotaso ei todennäköisesti
täyty.

9 §

Vakuuden asettaminen non food -tuessa

Vakuus on asetettava siten kuin sovelta-
misasetuksen 158 artiklassa säädetään vii-
meistään sinä päivänä, jolloin tukihakemuk-
siin tehtävät muutokset on viimeistään teh-
tävä kyseisenä tukivuonna.
Vakuuden asettajan on laskettava non food
-tuotannosta vaadittavan vähimmäisvakuuden
määrä ja ilmoitettava tämä sekä vakuuden
asettamisen perustana olevat pinta-alat.

10 §

Vakuuden vapauttaminen ja pidättäminen
non food -tuessa

Asetettu vakuus vapautetaan, kun vakuu-
den asettaja toimittaa Maaseutuviraston hy-
väksymän jalostusilmoituksen siten kuin so-
veltamisasetuksen 158 artiklan 4 kohdassa
säädetään, ja kun soveltamisasetuksen 159
artiklassa säädetyt ensisijaiset ja alempiastei-
set vaatimukset on täytetty. Jos sopimus pu-

retaan kesken sopimuskauden vuokrauksen,
kaupan tai sukupolvenvaihdoksen takia, va-
kuuden vapauttamisen edellytyksenä ovat en-
tisten sopimusosapuolten esittämät selvityk-
set vaatimusten täyttymisestä.
Vaatimusten laiminlyönnin seuraamukset

määräytyvät siten kuin maataloustuotteiden
vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien
yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvis-
tamisesta annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 2220/85 22-25 artiklassa sääde-
tään.

11 §

Asiakirjat, jotka on säilytettävä non food
-tuessa

Keräilijän ja jalostajan säilyttämistä asia-
kirjoista on käytävä ilmi kuukausittain vähin-
tään soveltamisasetuksen 163 artiklassa sää-
detyt tiedot. Asiakirjat on säilytettävä vähin-
tään tuen hakuvuoden sekä sitä seuraavien
kolmen kalenterivuoden ajan.

12 §

Tilatason energiankäyttö energiakasvituessa

Energiakasveina käytettävien rypsin, rap-
sin, ruokohelven ja nurmikasvien 2 §:n mu-
kainen edustava raaka-ainemäärä on käytet-
tävä soveltamisasetuksen 34 artiklan 1 koh-
dan mukaisesti tilatason energiaksi viimeis-
tään sadonkorjuuvuotta seuraavan toisen vuo-
den 31 päivänä heinäkuuta.

13 §

Sopimus energiaraaka-aineen tuottamisesta

Viljelijän ja raaka-aineen ensijalostajan tai
keräilijän välinen sopimus energiakasvien
raaka-aineen tuottamisesta on tehtävä siten
kuin soveltamisasetuksen 25 artiklassa sääde-
tään.

14 §

Sitoumus energiaraaka-aineen tuottamisessa

Soveltamisasetuksen 33 artiklan mukai-
sesta CN-koodiin 1205 10 90 kuuluvan ryp-
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sin ja rapsin sekä nurmikasvien, jotka jaloste-
taan CN-koodiin 2711 29 00 kuuluvaksi bio-
kaasuksi, tilatason energiakäytöstä viljelijän
on tehtävä sitoumus siten kuin soveltamisase-
tuksen 33 artiklan 2 kohdassa säädetään.

15 §

Asiakirjat, jotka jalostajien ja keräilijän on
säilytettävä energiakasvituessa

Keräilijän ja jalostajien säilyttämistä asia-
kirjoista on käytävä ilmi vähintään sovelta-
misasetuksen 38 artiklassa säädetyt tiedot.
Asiakirjat on säilytettävä vähintään tuen ha-
kuvuoden sekä sitä seuraavien kolmen kalen-
terivuoden ajan.

16 §

Valkuaiskasvin ja viljan seoskasvusto

Viljan ja neuvoston tilatukiasetuksen 76
artiklan mukainen valkuaiskasvien seoskas-
vusto on tukikelpoinen, jos kasvulohkolle on
kylvetty valkuaiskasvin ja viljan siemen-
seosta niin, että valkuaiskasvin ja viljan yh-
teenlasketusta kylvösiemenmäärästä kiloina
yli 50 prosenttia on valkuaiskasvin siementä.

17 §

Makean lupiinin hyväksytty siemen

Makean lupiinin osalta on sallittua käyttää
omalla tilalla viljeltyä hyväksytyn lajikkeen
siementä. Siemenen alkuperä on pystyttävä
osoittamaan.

18 §

Valkuaiskasvipalkkioon vaikuttavista poik-
keuksellisista sääolosuhteista ilmoittaminen

Jos viljelijä vetoaa neuvoston tilatukiase-
tuksen 77 artiklan toisessa alakohdassa tar-
koitettuun poikkeukselliseen sääolosuhtee-
seen, viljelijän on ilmoitettava asiasta kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle välittö-
mästi, kun poikkeuksellisten sääolosuhteiden
vaikutukset valkuaiskasvipalkkion kasvus-
toon on havaittu.

Viljelijän on 1 momentissa mainituissa ta-
pauksissa säilytettävä valkuaiskasvipalkkio-
lohkojen kasvusto kylvämättä uutta kasvus-
toa tilalle. Säilytystä on jatkettava elokuun 15
päivään saakka. Luomutila voi, jos se on
rikkaruohon torjunnan kannalta välttämätöntä
ja asianomainen työvoima- ja elinkeinokes-
kus on tarkastanut tuhoutuneen alan, muokata
alaa ennen edellä mainittua määräaikaa.

19 §

Hampun tilatuki

Viljelyn tukikelpoisuus edellyttää sekä ti-
latuen yleisten ehtojen että hampun erityiseh-
tojen täyttymistä.
Hampun korjuu on mahdollista sen jäl-

keen, kun yhteisen maatalouspolitiikan suoria
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä sään-
nöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestel-
mistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien eh-
tojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hal-
linto- ja valvontajärjestelmän soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä an-
netun komission asetuksen (EY) N:o
796/2004 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
tarkastusvelvollisuus on täytetty.

20 §

Kuivattujen rehujen tuotantotuki

Viherheinälohkon raaka-aineesta kuivatun
rehun perusteella maksetaan kuivattujen re-
hujen tuotantotuki kuivaamolle.
Kuivaamon tekemässä sopimuksessa on

oltava tiedot sopimuskasvulohkoista, joilla
raaka-ainetta viljellään sekä viittaus tukiha-
kemukseen siten kuin siitä kuivatun rehun
yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 sovel-
tamista koskevista yksityiskohtaisista sään-
nöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o
382/2005 14 artiklassa säädetään. Kuivaa-
mon on ilmoitettava 31 päivänä maaliskuuta
varastossa olleen kuivatun rehun määrä vuo-
sittain viimeistään 10 päivänä huhtikuuta työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosas-
tolle.
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21 §

Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki

Jos hakemuksessa ilmoitettujen mehiläis-
yhteiskuntien lukumäärä alenee tuotantokau-
den aikana, hakijan tulee ilmoittaa tästä kir-
jallisesti kymmenen päivän kuluessa alene-
misesta.
Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hake-
mus ja 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus toi-
mitetaan sen työvoima- ja elinkeinokeskuk-
sen maaseutuosastolle, jonka toimialueella si-
jaitsevasta toimintapisteestä mehiläistaloutta
harjoitetaan.

22 §

Tukikelpoisuuden vähimmäisedellytykset

Kaikissa pinta-alaperusteisissa erikois-
tuissa pienin tukikelpoiseksi hyväksyttävissä
oleva kasvulohko on 0,05 hehtaaria.

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua tu-
kea tai palkkiota ei myönnetä, jos sen määrä
on 50 euroa tai vähemmän.

23 §

Toimivaltaiset viranomaiset

Soveltamisasetuksen tarkoittamia toimival-
taisia viranomaisia ovat maa- ja metsätalous-
ministeriö, Maaseutuvirasto, tullilaitos, työ-
voima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosas-
tot sekä kuntien maaseutuelinkeinoviran-
omaiset.

24 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä
huhtikuuta 2008.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Suvi Ruuska
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