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L a k i

N:o 677

Bulgarian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja
vaihtamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Sofiassa 16 päivänä huhtikuuta 2008 Suo-

men tasavallan ja Bulgarian tasavallan välillä
turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroi-
sesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat

määräykset ovat lakina voimassa sellaisina
kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

HE 106/2008
HaVM 12/2008
EV 90/2008
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L a k i

N:o 678

puolustusvoimista annetun lain 50 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan puolustusvoimista 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (551/2007) 50 §:n 4

momentti seuraavasti:

50 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

— — — — — — — — — — — — —
Puolustusvoimien virassa 31 päivänä jou-

lukuuta 2007 palvelleen eroamisikään sovel-

letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä mar-
raskuuta 2008.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Puolustusministeri Jyri Häkämies

HE 71/2008
PuVM 3/2008
EV 93/2008

2150

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20080071


L a k i

N:o 679

vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13 päivänä heinäkuuta 2001

annetun lain (660/2001) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 22/2004, seuraavasti:

2 §

Tehtävät

Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on:
1) valvoa yhdenvertaisuuslain (21/2004)

noudattamista siten kuin mainitussa laissa
säädetään;

2) edistää hyviä etnisiä suhteita yhteiskun-
nassa;

3) seurata ja parantaa ulkomaalaisten ja
etnisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia;

4) tehdä ja teettää riippumattomia selvityk-
siä etniseen syrjintään liittyvistä kysymyk-
sistä;

5) raportoida yhdenvertaisuuden toteutu-
misesta eri etnisten ryhmien osalta sekä eri
etnisten ryhmien oloista ja asemasta yhteis-
kunnassa sekä tehdä aloitteita havaitsemansa
syrjinnän ja epäkohtien poistamiseksi;

6) antaa tietoja etniseen alkuperään perus-
tuvaa syrjintää sekä etnisten vähemmistöjen
ja ulkomaalaisten asemaa koskevasta lainsää-
dännöstä ja sen soveltamiskäytännöistä;

7) käyttää ulkomaalaislaissa (301/2004)
säädettyä oikeuttaan tulla kuulluksi.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä mar-
raskuuta 2008.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

HE 87/2008
TyVM 5/2008
EV 89/2008
Neuvoston direktiivi 2000/43/EY (32000L0043); EYVL N:o L 180, 19.7.2000, s. 22
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L a k i

N:o 680

ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 16 päivänä joulukuuta 1994

annetun lain (1217/1994) 2 §:n 2 ja 4 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §, 6 §:n 1 ja 3 momentti
sekä 7 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 ja 4 momentti sekä 4 §:n 1 momentti laissa 1091/1998 ja
7 § laissa 1572/1995, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1091/1998, uusi 2 momentti,
jolloin muutetut 2 ja 4 momentti ja nykyinen 3 momentti siirtyvät 3—5 momentiksi, lakiin uusi
2 a § ja 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1091/1998, uusi 3 momentti
seuraavasti:

2 §

Ulkomainen väliyhteisö

— — — — — — — — — — — — —
Ulkomaiseen väliyhteisöön rinnastetaan ul-

komaisen yhteisön ulkomainen kiinteä toimi-
paikka, joka täyttäisi tämän lain edellytykset,
jos se olisi itsenäinen yhteisö. Lisäksi edelly-
tetään, että kiinteä toimipaikka sijaitsee eri
valtiossa kuin ulkomainen yhteisö ja että sii-
hen liittyvää tuloa ei ole verotettu yhteisön
asuinvaltiossa.

Ulkomaisena väliyhteisönä ei kuitenkaan
pidetä:

1) yhteisöä, jonka tulon on selvitetty pää-
asiallisesti kertyneen yhteisön asuinvaltios-
saan harjoittamasta teollisesta tuotantotoi-
minnasta, siihen verrattavasta muusta tuotan-
totoiminnasta tai laivanvarustustoiminnasta
taikka siellä harjoitetusta myynti- tai markki-
nointitoiminnasta, joka välittömästi palvelee
teollista tuotantotoimintaa, siihen verrattavaa

muuta tuotantotoimintaa tai laivanvarustus-
toimintaa harjoittavaa yhteisöä ja joka suun-
tautuu pääasiallisesti yhteisön asuinvaltion
alueelle, taikka suorituksista, joiden maksaja
on siinä valtiossa asuva ja siellä mainitun-
laista toimintaa harjoittava, samaan osakeyh-
tiölain (624/2006) 8 luvun 12 §:ssä tarkoitet-
tuun konserniin kuuluva yhteisö; eikä

2) yhteisöä, jonka asuinvaltion kanssa Suo-
mella on voimassa kaksinkertaisen verotuk-
sen välttämistä koskeva sopimus, jos yhteisöä
on sopimuksen mukaan pidettävä kyseisessä
valtiossa asuvana ja sopimusta sovelletaan
yhteisön saamaan tuloon, edellyttäen, että yh-
teisöt ovat kyseisessä valtiossa velvollisia
suorittamaan tulostaan veroa, joka ei olennai-
sesti eroa verosta, jota yhteisöjen on Suo-
messa tulostaan suoritettava, ja että yhteisö ei
ole saanut hyötyä kyseisen valtion erityisestä
veronhuojennuslainsäädännöstä.
— — — — — — — — — — — — —

Veron, jota yhteisöjen on asuinvaltiossaan
tulostaan suoritettava, katsotaan 3 momentin

HE 74/2008
VaVM 12/2008
EV 92/2008
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2 kohdassa tarkoitetulla tavalla olennaisesti
eroavan verosta, jota yhteisöjen on Suomessa
suoritettava, jos yhteisöt asuvat Euroopan
unionin ulkopuolella ja ovat asuinvaltiossaan
voimassa olevan verolainsäädännön mukaan
siellä velvollisia suorittamaan valtiolle tai sen
osalle tulostaan veroa, jonka tosiasiallinen
yhteismäärä on keskimääräisesti pienempi
kuin 3/4 yhteisöjen Suomessa tulostaan tosi-
asiallisesti suorittaman veron määrästä. Val-
tiovarainministeriön asetuksella säädetään
niistä verosopimusvaltioista, joissa veron kat-
sotaan olennaisesti eroavan verosta, jota yh-
teisöjen on Suomessa suoritettava.

2 a §

Euroopan talousalueella tai verosopimusval-
tiossa asuvia yhteisöjä koskevat tarkemmat

määräykset

Tätä lakia ei sovelleta ulkomaiseen yhtei-
söön, jonka kotipaikka on Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa tai 2 §:n 3 momentin 2
kohdassa tarkoitetussa valtiossa, edellyttäen,
että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran-
omaisten keskinäisestä avusta välittömien ve-
rojen ja vakuutusmaksuista perittävien vero-
jen alalla annettu neuvoston direktiivi
77/799/ETY koskee kyseistä valtiota tai että
kyseisen valtion kanssa on sovittu viran-
omaisten välisestä tietojenvaihdosta veroasi-
oissa, joka yhdessä sopimusvaltioiden sisäi-
sen lainsäädännön kanssa mahdollistaa tämän
lain soveltamisen kannalta riittävän tietojen-
vaihdon. Lisäksi edellytetään, että yhteisö on
todellisuudessa asettautunut asuinvaltioonsa
ja tosiasiallisesti harjoittaa siellä taloudellista
toimintaa.

Yhteisön katsotaan asettautuneen asuinval-
tioonsa ja harjoittavan siellä taloudellista toi-
mintaa, kun yhteisön harjoittaman toiminnan
luonne huomioon ottaen:

1) yhteisöllä on käytettävinään asuinvalti-
ossaan toimintansa harjoittamiseksi tarpeelli-
set toimitilat ja kalusto;

2) yhteisöllä on käytettävänään asuinvalti-
ossaan riittävä henkilökunta, joka on toimi-
valtainen itsenäisesti harjoittamaan yhteisön
liiketoimintaa; ja

3) yhteisön henkilökunta tekee itsenäisesti
yhteisön päivittäistä toimintaa koskevat pää-
tökset.

4 §

Veronalainen tulo

Veronalaista tuloa on verovelvollisen väli-
töntä ja ulkomaista välillistä omistusosuutta
taikka edunsaaja-asemaa vastaava osa ulko-
maisen väliyhteisön tulosta, jos verovelvolli-
nen yksin tai yhdessä samaan etupiiriin kuu-
luvien kanssa omistaa vähintään 25 prosenttia
yhteisön pääomasta tai on edunsaajana oikeu-
tettu vähintään 25 prosentin osuuteen yhtei-
sön varallisuuden tuotosta. Edellä 2 §:n
4 momentissa tarkoitetulla tavalla huomioon
otetusta voitosta jaettua osinkoa ei pidetä ve-
ronalaisena tulona.
— — — — — — — — — — — — —

Osuus väliyhteisön tuloon luetaan sen tulo-
lähteen tuloksi, johon väliyhteisön osakkeet
kuuluvat. Veronalainen tulo säilyttää osak-
kaan verotuksessa myös alkuperäisen tulola-
jinsa.

5 §

Tappion vähentäminen

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun osakkaan osuus
ulkomaisen yhteisön tappiosta vähennetään
osakkaan tämän lain mukaan verotettavasta
osuudesta saman yhteisön tuloon tappio-
vuotta seuraavien kymmenen verovuoden ai-
kana sitä mukaa kuin tuloa syntyy.

6 §

Ulkomaisen veron hyvittäminen

Tämän lain nojalla verotettavasta tulosta
maksettavasta verosta vähennetään se vie-
raalle valtiolle suoritettujen tuloverojen
määrä, jonka ulkomainen väliyhteisö on mak-
sanut samasta tulosta. Jos ulkomaisen väliyh-
teisön suorittamien verojen määrää ei koko-
naan voida hyvittää, hyvittämättä jäänyt
määrä vähennetään verovelvollisen vaati-
muksesta tämän lain nojalla seuraavalta vero-
vuodelta verotettavasta tulosta maksettavasta
verosta. Käyttämättömään hyvitykseen sovel-
letaan kansainvälisen kaksinkertaisen vero-
tuksen poistamisesta annetun lain
(1552/1995) 5 §:n säännöksiä.
— — — — — — — — — — — — —
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Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu hyvi-
tys ei voi ylittää Suomessa samasta tulosta
suoritettavien verojen määrää. Hyvityksen
määrään sovelletaan soveltuvilta osin kan-
sainvälisen kaksinkertaisen verotuksen pois-
tamisesta annettua lakia.

7 §

Ilmoittamisvelvollisuus

Verovelvollisen tulee veroilmoituksessaan
ilmoittaa ja siihen liittää ulkomaista väliyh-

teisöä koskevat tiedot ja selvitykset siten kuin
Verohallinto määrää.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa.
Kiinteisiin toimipaikkoihin, jotka ovat olleet
olemassa 31 päivänä joulukuuta 2007, lain
2 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin 1
päivästä tammikuuta 2015.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
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L a k i

N:o 681

ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:
muutetaan 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 15 §:n

2 momentti, 20 §:n 3 momentti, 22 §:n 2 momentti, 87 §:n 3 momentti, 97 a §:n 1 momentti,
108 a § sekä 116 §:n 2 momentin 3 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 20 §:n 3 momentti ja
108 a § laissa 586/2001, 22 §:n 2 momentti ja 87 §:n 3 momentti laissa 814/2005, 97 a §:n
1 momentti laissa 252/2005 ja 116 §:n 2 momentin 3 kohta laissa 137/2006, sekä

lisätään 97 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 252/2005, uusi 3—5 momentti
sekä lakiin uusi 108 b—108 f §, jolloin nykyinen 108 b § siirtyy 108 g §:ksi, seuraavasti:

15 §

Aineet, valmisteet ja tuotteet
— — — — — — — — — — — — —

Kemikaaleja koskevista rajoituksista ja
kielloista säädetään lisäksi kemikaalilaissa
(744/1989) sekä tuotteiden turvallisuudesta
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur-
vallisuudesta annetussa laissa (75/2004).

20 §

Valtion viranomaiset

— — — — — — — — — — — — —
Suomen ympäristökeskus toimii otsoniker-

rosta heikentävistä aineista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
2037/2000 sekä tietyistä fluoratuista kasvi-
huonekaasuista annetun Euroopan parlamen-

tin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
842/2006 mukaisena toimivaltaisena viran-
omaisena.

22 §

Valvontaviranomaiset

— — — — — — — — — — — — —
Terveydensuojeluviranomaiset ja kulutus-

tavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuu-
desta annetussa laissa tarkoitetut valvonta-
viranomaiset valvovat 13 §:n 1 momentin
2 kohdassa ja 108 d §:ssä tarkoitetun valtio-
neuvoston asetuksen noudattamista. Myös
työsuojeluviranomaiset valvovat 13 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitetun valtioneu-
voston asetuksen noudattamista ja elintarvi-
kevalvontaviranomaiset 108 d §:ssä tarkoite-
tun valtioneuvoston asetuksen noudattamista.

HE 93/2008
YmVM 6/2008
EV 96/2008
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006 (32006R0842); EYVL N:o L 161, 14.6.2006, s.1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 166/2006 (32006R0166); EYVL N:o L 33, 4.2.2006, s.1
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Suomen ympäristökeskus valvoo 15 §:ssä
tarkoitetun orgaanisia liuottimia sisältäviä
tuotteita koskevan valtioneuvoston asetuksen
noudattamista.
— — — — — — — — — — — — —

87 §

Aineita, valmisteita, tuotteita, laitteita ja ko-
neita koskeva kielto- tai velvoittamispäätös

— — — — — — — — — — — — —
Suomen ympäristökeskus päättää 1 ja 2

momentissa tarkoitetusta kiellosta tai velvoit-
tamisesta, kun rikkomus koskee 15 §:n no-
jalla annettua orgaanisia liuottimia sisältäviä
tuotteita koskevan valtioneuvoston asetuksen
noudattamista sekä 17 a §:ssä tarkoitetun
poikkeuslupapäätöksen noudattamista. Suo-
men ympäristökeskus päättää myös kiellosta
tai velvoittamisesta, kun rikkomus koskee ot-
sonikerrosta heikentävistä aineista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen, 15 §:n nojalla otsonikerroksen
suojaamiseksi annetun valtioneuvoston ase-
tuksen ja 108 d §:n nojalla annetun valtio-
neuvoston asetuksen noudattamista sekä
muutoin 108 a §:n 1—3 momentin, 108 b §:n
ja 108 c §:n 1 ja 2 momentin mukaisten
velvoitteiden noudattamista. Kiellon käyttää
säännösten vastaista yksittäistä laitetta tai
huoltovelvollisuuden täyttämistä koskevan
velvoitteen antaa kuitenkin 22 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu valvontaviranomainen.

97 a §

Muutoksenhaku eräissä tapauksissa

Tyyppihyväksyntää koskevasta viranomai-
sen päätöksestä sekä Turvatekniikan keskuk-
sen 108 c §:n nojalla tekemästä päätöksestä
antaa pätevyystodistus tai peruuttaa se valite-
taan siten kuin hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään.
— — — — — — — — — — — — —

Näyttötutkinnossa 108 a §:n mukaan osoi-
tetun pätevyyden arviointiin tyytymätön opis-
kelija voi hakea muutosta arviointiin siten
kuin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an-
netussa laissa (631/1998) säädetään.

Opetussuunnitelmaperusteisessa ammatilli-
sessa perustutkinnossa 108 a §:n mukaan
osoitetun pätevyyden arviointiin tyytymätön
opiskelija voi hakea muutosta arviointiin si-
ten kuin ammatillisesta koulutuksesta anne-
tussa laissa (630/1998) säädetään.

Turvatekniikan keskuksen tai Suomen ym-
päristökeskuksen hyväksymän asiantuntevan
tahon 108 a §:n nojalla tekemään päätökseen
todistuksen antamisesta pätevyyden arvioin-
nin kohteena oleva saa hakea oikaisua kirjal-
lisesti päätöksen tekijältä 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on
liitettävä oikaisuvaatimusohje. Päätökseen,
jolla oikaisuvaatimus on hylätty, saa hakea
muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen,
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan.

108 a §

Otsonikerrosta heikentäviä aineita ja tiettyjä
fluorattuja kasvihuonekaasuja käsittelevien

pätevyyden osoittaminen

Otsonikerrosta heikentävistä aineista anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen sekä tietyistä fluoratuista kasvihuone-
kaasuista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen mukaisia aineita käsitte-
levällä tai niitä sisältäviä laitteita tai järjestel-
miä asentavalla, kunnossapitävällä, huolta-
valla tai niiden jätehuoltoa suorittavalla hen-
kilöllä ja toiminnanharjoittajalla tulee olla ai-
neiden päästöjen ehkäisemisen kannalta riit-
tävä pätevyys.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön
on osoitettava pätevyytensä otsonikerrosta
heikentävistä aineista annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen tai tietyistä
fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
taikka niiden nojalla säädettyjen vaatimusten
mukaisesti. Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpö-
pumppulaitealalla henkilön tulee osoittaa pä-
tevyytensä näyttötutkinnossa siten kuin am-
matillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa
laissa säädetään sekä opetussuunnitelmape-
rusteisessa ammatillisessa perustutkinnossa
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siten kuin ammatillisesta koulutuksesta anne-
tussa laissa säädetään. Näyttötutkinnossa tut-
kintotoimikunta ja opetussuunnitelmaperus-
teisessa ammatillisessa perustutkinnossa kou-
lutuksen järjestäjä antaa todistuksen pätevyy-
tensä osoittaneelle henkilölle. Sammutuslait-
teistoalalla, suurjännitekytkinlaitealalla ja
ajoneuvojen ilmastointilaitealalla henkilön
tulee osoittaa pätevyytensä Turvatekniikan
keskuksen hyväksymän riittävän asiantunte-
van tahon järjestämässä kokeessa. Fluorattui-
hin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuotti-
mia sisältävistä laitteista näitä kaasuja talteen
ottavan henkilön tulee osoittaa pätevyytensä
Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän
riittävän asiantuntevan tahon järjestämässä
kokeessa. Riittävän asiantuntevana tahona pi-
detään näiden alojen oppilaitosta tai henkilöi-
den sertifiointia hoitavaa yritystä taikka lait-
teen tai laitteiston maahantuojaa. Hyväksy-
tysti suoritetusta kokeesta annetaan todistus
pätevyytensä osoittaneelle henkilölle.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun asiantun-
tevan tahon henkilöstöön sovelletaan sen hoi-
taessa tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallin-
totehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä ja sen on noudatettava,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa, sähköisestä asioinnista vi-
ranomaistoiminnassa annetussa laissa, hallin-
tolaissa ja kielilaissa säädetään. Vahingon-
korvausvastuusta säädetään vahingonkor-
vauslaissa (412/1974).

Turvatekniikan keskus tai Suomen ympä-
ristökeskus voi peruuttaa antamansa hyväk-
synnän järjestää kokeita henkilöiden pätevyy-
den arvioimiseksi, jos kokeiden järjestäjä ei
enää toimi alalla tai muusta syystä ei enää
täytä hyväksymisen edellytyksiä.

108 b §

Toiminnan vastuuhenkilö ja laitteet

Edellä 108 a §:n 1 momentissa tarkoitetun
toiminnanharjoittajan, ei kuitenkaan suurjän-
nitekytkinlaitealan eikä fluorattuihin kasvi-
huonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisäl-
tävistä laitteista näitä kaasuja talteenottavan
toiminnanharjoittajan, on nimettävä vastuu-
henkilö, jonka tulee olla asianomaisen toi-
minnanharjoittajan pääasiallisessa palveluk-

sessa ja jolla on 108 a §:n 1 momentissa
tarkoitettu pätevyys. Toiminnanharjoittajalla
tulee olla lisäksi asianmukaisen huoltotyön
edellyttämät laitteet ja välineet.

108 c §

Ilmoitus pätevyyden todentamiseksi ja
pätevyyden todentaminen

Henkilön on tehtävä pätevyyden todenta-
mista varten Turvatekniikan keskukselle il-
moitus. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi tar-
peelliset henkilö- ja yhteystiedot sekä osoitus
108 a §:n 2 momentin mukaisesta pätevyys-
vaatimusten täyttämisestä. Pätevyysvaati-
mukset täyttävälle henkilölle Turvatekniikan
keskus antaa pätevyystodistuksen.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä valvon-
taa varten sekä otsonikerrosta heikentävistä
aineista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen tai tietyistä fluoratuista
kasvihuonekaasuista annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen taikka nii-
den nojalla tehdyn päätöksen edellyttämää
pätevyyden todentamista varten Turvateknii-
kan keskukselle ilmoitus henkilöstön päte-
vyydestä sekä toiminnan luonteesta ja työvä-
lineistä. Pätevyysvaatimukset täyttävälle toi-
minnanharjoittajalle Turvatekniikan keskus
antaa pätevyystodistuksen. Ilmoitusvelvolli-
suus ei kuitenkaan koske suurjännitekytkin-
laitealan eikä fluorattuihin kasvihuonekaasui-
hin pohjautuvia liuottimia sisältävistä lait-
teista näitä kaasuja talteenottavia toiminnan-
harjoittajia.

Turvatekniikan keskus voi päätöksellään
peruuttaa pätevyystodistuksen, jos toimin-
nanharjoittaja tai henkilö ei enää täytä päte-
vyysvaatimuksia. Ennen pätevyystodistuksen
peruuttamista Turvatekniikan keskuksen on
varattava toiminnanharjoittajalle tai henki-
lölle tilaisuus korjata puute pätevyysvaati-
muksissa, jollei puute ole niin olennainen,
ettei sen poistaminen ole mahdollista koh-
tuullisessa määräajassa.

Turvatekniikan keskuksella on oikeus pe-
riä maksu 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta
ilmoitusten käsittelystä ja pätevyystodistusten
antamisesta. Maksuista säädetään tarkemmin
työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella nou-
dattaen, mitä valtion maksuperustelaissa sää-
detään.
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108 d §

Valtioneuvoston asetukset

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä:

1) 108 a §:n 2 momentissa ja 108 b §:ssä
tarkoitetun henkilön ja toiminnanharjoittajan
koulutus- ja pätevyysvaatimuksista;

2) 108 c §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten
sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä;

3) 108 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja
aineita sisältävien laitteiden ja järjestelmien
asennus-, kunnossapito- ja huoltotoiminnassa
sekä näiden aineiden jätehuollossa tarvitta-
vista laitteista ja välineistä;

4) valvontaviranomaisten tehtävistä 108 a
§:n 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden ja
järjestelmien asennus-, kunnossapito- ja
huoltotoiminnan sekä jätehuollon valvon-
nassa.

108 e §

Viranomaisen rekisteri

Turvatekniikan keskus pitää sille 108 c
§:ssä säädettyjen tehtävien hoitamista varten
rekisteriä tämän lain nojalla ilmoituksen teh-
neistä toiminnanharjoittajista. Lisäksi Turva-
tekniikan keskus pitää rekisteriä 108 c §:n
nojalla annetuista pätevyystodistuksista ja
vastuuhenkilöistä.

Rekisteriin merkitään rekisteröitävän hen-
kilön, liikkeen tai laitoksen nimi sekä tarpeel-
liset yhteystiedot. Pätevyystodistuksesta re-
kisteriin merkitään myös sen peruste ja eri-
tyisosaamisen ala. Merkintä on poistettava
rekisteristä rekisteröidyn henkilön tai toimin-
nanharjoittajan sitä pyytäessä tai toiminnan-
harjoittajan liiketoiminnan loppuessa taikka
pätevyystodistuksen tultua peruutetuksi.

Rekisteriin tallennettujen tietojen salassa-
pitoon ja luovuttamiseen sovelletaan viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua
lakia sekä muuhun henkilötietojen käsitte-
lyyn henkilötietolakia. Rekisteristä saa antaa
tietoja jäljennöksinä ja yleisen tietoverkon
kautta viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 16 §:n 3 momentin estämättä.

108 f §

Pätevyyden osoittaminen muussa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa

Edellä 108 a §:ssä tarkoitetun henkilön tai
toiminnanharjoittajan pätevyys voidaan osoit-
taa myös muussa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa myönnetyllä pätevyys-
todistuksella, jos sen saamisen perustana ole-
vat vaatimukset vastaavat, mitä otsoniker-
rosta heikentävistä aineista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa tai tie-
tyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksessa taikka niiden nojalla säädetään.

108 g §

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevat
erityiset säännökset

Tämän lain mukaista lupa- tai ilmoitus-
asiaa käsiteltäessä on noudatettava, mitä py-
syvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktii-
vin 79/117/ETY muuttamisesta annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 850/2004 6 artiklan 3 kohdassa ja 7
artiklassa säädetään.

Edellä 1 momentissa mainitun asetuksen 7
artiklassa tarkoitettuina toimivaltaisina viran-
omaisina toimivat tämän lain mukaiset ympä-
ristölupaviranomaiset. Asetuksen 7 artiklan
valvontaan sovelletaan, mitä tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys-
ten noudattamisen valvonnasta säädetään.

116 §

Rangaistussäännökset

— — — — — — — — — — — — —
Joka muulla kuin 1 momentissa tarkoite-

tulla tavalla tahallaan tai huolimattomuudesta
— — — — — — — — — — — — —

3) laiminlyö otsonikerrosta heikentävistä
aineista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen tai tietyistä fluoratuista
kasvihuonekaasuista annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen mukaisen
velvollisuutensa tai toimii epäpuhtauksien
päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen
rekisterin perustamisesta ja neuvoston direk-
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tiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 166/2006 5 tai 6
artiklassa taikka 9 artiklan 1 kohdassa sääde-
tyn velvollisuutensa vastaisesti taikka toimii
108 a §:n 1 momentin tai 108 b §:n taikka
108 d §:n 1—3 kohdan nojalla annetun val-
tioneuvoston asetuksen vastaisesti,
— — — — — — — — — — — — —

on tuomittava, jollei teosta ole muualla
laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, ym-
päristönsuojelulain rikkomisesta sakkoon.

Tämä laki tulee voimaan 24 päivänä mar-
raskuuta 2008.

Sammutuslaitteistoalalla ja suurjännitekyt-
kinlaitealalla 108 a §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuja tehtäviä suorittavan henkilön ja fluo-

rattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia
liuottimia sisältävistä laitteista näitä kaasuja
talteen ottavan henkilön tulee osoittaa tämän
lain mukainen pätevyytensä viimeistään 4
päivänä heinäkuuta 2009.

Ajoneuvojen ilmastointilaitealalla henkilön
tulee osoittaa tämän lain mukainen pätevyy-
tensä viimeistään 4 päivänä heinäkuuta 2010.

Jäähdytys-, ilmastointilaite- ja lämpö-
pumppualalla henkilön tulee osoittaa tämän
lain mukainen pätevyytensä viimeistään 4
päivänä heinäkuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa
olleen lain nojalla pätevyytensä osoittaneella
henkilöllä on oikeus toimia 108 a §:n 1 mo-
mentin mukaisissa tehtävissä edellä mainit-
tuihin päivämääriin saakka.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Sirkka-Liisa Anttila
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Valtioneuvoston asetus

N:o 682

Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
muutetaan Verohallinnon yksiköistä 24 päivänä huhtikuuta 2008 annetun valtioneuvoston

asetuksen (279/2008) 3 § seuraavasti:

3 §

Verovirastot

Verotuksen toimittamista ja verovalvontaa
varten Verohallinnossa on:

1) Uudenmaan verovirasto, jonka toimi-
alue muodostuu Itä-Uudenmaan ja Uuden-
maan maakunnista;

2) Itä-Suomen verovirasto, jonka toimialue
muodostuu Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Ky-
menlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Sa-
von maakunnista;

3) Länsi-Suomen verovirasto, jonka toimi-
alue muodostuu Ahvenanmaan, Etelä-Poh-

janmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan,
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakun-
nista;

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

5)Pohjois-Suomenverovirasto, jonka toimi-
alue muodostuu Kainuun, Lapin ja Pohjois-
Pohjanmaan maakunnista;

6) Konserniverokeskus, jonka toimialu-
eena on koko maa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2008

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Neuvotteleva virkamies Helena Ikonen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 683

turskankalastuksen erityisluvasta vuonna 2009

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja
10 § nojalla:

1 §
Suomessa rekisteröityjen kokonaispituu-

deltaan vähintään 8 metrin pituisten kalastus-
alusten turskankalastus Itämerellä on sallittu
ainoastaan aluksen rekisteröineen työvoima-
ja elinkeinokeskuksen myöntämällä neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 1098/2007 10 artik-
lan mukaisella turskankalastuksen erityislu-
valla.

2 §
Maa- ja metsätalousministeriö ylläpitää

neuvoston asetuksen (EY) 1098/2007 10 ar-
tiklan 3 kohdan mukaista luetteloa aluksista,
joilla on erityislupa turskan kalastukseen Itä-
merellä.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on en-
nen erityisluvan myöntämistä saatava minis-
teriön vahvistus, että luetteloon voidaan ottaa
alus, jolla on hakemuksen mukainen määrä
kilowatteina mitattua kalastuskapasiteettia.

3 §
Edellä 1 §:ssä tarkoitettua tammikuussa

vuonna 2009 voimaantulevaa erityislupaa on
haettava viimeistään 28 päivänä marraskuuta
2008.

Erityislupaa voidaan hakea myös vuoden
2009 aikana, mikäli neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1098/2007 10 artiklan 2 kohdan

kilowateissa ilmaistu enimmäiskapasiteetti ei
2 §:ssä mainitussa luettelossa ylity.

4 §
Mikäli 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa

hakumenettelyssä syntyy tilanne, jossa kai-
kille haetuille aluksille ei voida myöntää eri-
tyislupaa, noudatetaan järjestyksessä seuraa-
via valintaperusteita:

1) turskankalastusvuosien lukumäärä vuo-
sina 2005–2008 suuremmasta pienempään;

2) hakemuksessa tarkoitetun aluksen omis-
tajan aiempi kohdennettu turskankalastus ja
turskankalastuksen erityislupa omistamillaan
muilla aluksilla vuoden 2004 jälkeen;

3) pisin yhtäjaksoinen turskankalastuksen
erityislupa, joka oli voimassa myös vuonna
2008;

4) kilowatteina mitattu kalastuskapasiteetin
mukainen järjestys pienimmästä suurimpaan.

Edellä 1 kohdassa turskankalastusvuodeksi
lasketaan kalenterivuosi, jona aluksella on
ollut turskankalastuksen erityislupa ja jolta
on olemassa turskaa koskeva saalisrekisteri-
merkintä kalastuksesta, jossa pyydyksinä on
käytetty kohdennettuun turskankalastukseen
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005
3 artiklan mukaisesti sallittuja pyydyksiä.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettua valintape-
rustetta voidaan käyttää sellaisen aluksen eri-
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tyisluvan myöntämisen perusteena, jonka
omistajan muulla aluksella jo on erityislupa,
ainoastaan jos kyseinen voimassa oleva eri-
tyislupa samalla peruutetaan.

5 §
Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa

hakumenettelyssä hakemukset käsitellään
siinä järjestyksessä kuin ne ovat kirjattu saa-
puneiksi työvoima- ja elinkeinokeskuksiin.
Mikäli useampi kuin yksi hakemus on saapu-
nut samana päivänä, sovelletaan 4 §:ssä sää-
dettyjä valintaperusteita.

6 §
Turskankalastuksen erityislupaa ei voida

myöntää alukselle, jonka pysyvään poistami-
seen kalastuskäytöstä on tehty myönteinen
rahoitustukipäätös.

7 §
Tämän asetuksen nojalla myönnetty eri-

tyislupa turskan kalastukseen on voimassa 31
päivään joulukuuta 2009.

8 §
Edellä 3 § 1 momentissa tarkoitetussa ha-

kumenettelyssä Ahvenanmaan maakunnan
hallituksen myönnettäväksi varataan edellä 2
§:ssä mainitusta luettelosta kapasiteettia sa-
man verran kuin ahvenanmaalaisilla aluksilla
oli vuonna 2008.

Mikäli Ahvenanmaan maakunnan hallitus
vuoden 2009 aikana aikoo myöntää erityislu-
pia 1 momentissa tarkoitettua suuremmalle
kapasiteettimäärälle, sen on ennen erityislu-
van myöntämistä saatava ministeriön vahvis-
tus, että luetteloon voidaan ottaa alus, jolla on
hakemuksen mukainen määrä kilowatteina
mitattua kalastuskapasiteettia.

9 §
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä

marraskuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan 1 tammikuuta
2009 alkaen Suomen turskakiintiön käyttämi-
sestä ja turskan kalastuksen erityisluvasta
vuonna 2008 23 päivänä tammikuuta 2008
annettu maa- ja metsätalousministeriön ase-
tus (42/2008).

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Harri Kukka
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Oikeusministeriön asetus

N:o 684

velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun
asetuksen muuttamiseksi

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä

30. päivänä maaliskuuta 2001 annetun asetuksen (322/2001) 4 § 1 momentti ja 6 a §, sellaisina
kuin ne ovat asetuksessa 1076/2007, seuraavasti:

4 §

Muut välttämättömät elinkustannukset

Muihin välttämättömiin elinkustannuksiin
luetaan velallisen ja hänen perheensä ravinto-
menot, vaatemenot, tavanomaisen suuruiset
terveydenhoitomenot sekä henkilökohtaisesta
ja kodin puhtaudesta, kodin ylläpidosta, pai-
kallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tila-
uksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä
ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutu-
vat menot sekä muut vastaavat menot. Näistä
kustannuksista velallisen ei tarvitse esittää
erillistä selvitystä, vaan ne otetaan huomioon
kuukautta kohden seuraavan suuruisina:

1) yksin asuva velallinen tai velallinen,
joka on yksinhuoltaja 492 euroa;

2) avioliitossa tai avioliitonomaisessa suh-
teessa asuva velallinen tai velallinen, joka
asuu yhteistaloudessa toisen täysi-ikäisen
kanssa, 413 euroa;

3) velallisen kanssa samassa taloudessa
asuva alle 17-vuotias lapsi siten, että ensim-

mäinen ja toinen lapsi 313 euroa kumpikin,
kolmas ja sitä seuraavat lapset 291 euroa
kukin, ja

4) velallisen kanssa samassa taloudessa
asuva 17 vuotta täyttänyt lapsi 347 euroa.

6 a §

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun
lain 35 a §:n mukainen indeksitarkistus

Yksityishenkilön velkajärjestelystä anne-
tun lain (57/1993) 35 a §:n 3 momentissa
tarkoitettu velallisen lisäsuoritusvelvollisuu-
den perusteena oleva rahamäärä on kansan-
eläkeindeksistä annetun lain (456/2001) mu-
kaan tarkistettuna 892 euroa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Asetusta sovelletaan myös sen voimaan
tullessa käräjäoikeudessa vireillä olevassa
velkajärjestelyasiassa, jossa maksuohjelmaa
ei ole vahvistettu tai jossa velallisen maksu-

2163



vara lasketaan uudelleen maksuohjelmaa
muutettaessa. Jos käräjäoikeus on vahvistanut
maksuohjelman ja muutoksenhakutuomiois-

tuin palauttaa asian käräjäoikeuteen, asetusta
sovelletaan, jos velallisen maksuvara on tuol-
loin laskettava uudelleen.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008

Oikeusministeri Tuija Brax

Erityisasiantuntija Elina Arpiainen
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