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N:o 362

Laki
ajoneuvolain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 3 §:n 23 kohta,
6 §, 5 luvun otsikko, 45, 78 ja 80 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 23 kohta laissa 61/2006, 6 § osaksi laissa 1328/2004 ja 45 §
viimeksi mainitussa laissa, sekä
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 1328/2004 ja 61/2006, uusi
24 kohta, sekä lakiin uusi 34 a, 36 a, 41 a ja 44 a § seuraavasti:
3§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
23) käyttövastaavalla täysi-ikäistä, Suomessa asuvaa luonnollista henkilöä, joka
olematta auton omistaja tai haltija on auton
pääasiallinen kuljettaja tai, jollei autolla ole
pääasiallista kuljettajaa, jolla on tiedot auton
kuljettajista; käyttövastaavalla tulee olla vähintään B-luokan ajo-oikeus;
24) vaatimustenmukaisuuden varmentami-

sella CE-merkinnällä menettelyä, jossa valmistaja varmentaa CE-merkinnällä ajoneuvon, järjestelmän, osan tai erillisen teknisen
yksikön, jonka vaatimustenmukaisuuden varmentamiseen sovelletaan teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri
vaiheissa käytettäväksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä annettua neuvoston päätöstä 93/465/ETY tai tätä vastaavia
erillisiä direktiivejä täyttävän sitä koskevan
teknisen yhdenmukaistetun standardin tai
erillisen direktiivin vaatimukset.

HE 25/2006
LiVM 8/2006
EV 46/2006
60—2006

895029
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6§

Ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erillisen
teknisen yksikön hyväksyntä liikenteeseen
Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen tai
sen perävaunuun kytkettäväksi soveltuvan
hinattavan ajoneuvon käyttö liikenteessä on
kielletty, jollei ajoneuvotyyppiä tai yksittäistä
ajoneuvoa ole asianmukaisesti hyväksytty
liikenteeseen.
Sellaista osaa, erillistä teknistä yksikköä ja
polkupyörää, joka ei ole tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten mukainen ja
jota ei ole näiden säännösten mukaisesti
varustettu hyväksyntämerkinnällä tai CEmerkinnällä, jos sellaista on säännöksissä
edellytetty, ei saa myyntitarkoituksessa tuoda
maahan eikä valmistaa Suomessa myytäväksi,
pitää kaupan taikka myydä tai muuten luovuttaa eikä käyttää liikenteessä.
Ajoneuvon sekä järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön hyväksynnästä säädetään 5 ja 7 luvussa sekä osan, erillisen
teknisen yksikön ja polkupyörän maahantuonnin, valmistuksen ja kaupan valvonnasta
10 luvussa.
5 luku
Ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erillisen
teknisen yksikön vaatimustenmukaisuus
34 a §
Toimivaltainen viranomainen CE-merkinnällä varustettuja tuotteita koskevissa
asioissa
Jos tässä laissa tai sen nojalla annetuissa
säännöksissä edellytetään polkupyörän, ajoneuvon osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenmukaisuuden varmentamista CE-merkinnällä, toimivaltainen
viranomainen on Ajoneuvohallintokeskus.

valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt
tuotteeseen CE-merkinnän tai vaatimustenmukaisuus on muutoin osoitettu siten kuin
siitä säädetään.
CE-merkinnän edellytyksenä olevat tuotannon laadunvarmistamiseksi vaadittavat tuotteen testit ja tarkastukset tulee tehdä ajallaan
ja vaatimustenmukaisina.
Testejä ja tarkastuksia vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ja laadun varmistamiseksi saa tehdä ainoastaan hyväksytty ja
toimivaltaisen ministeriön Euroopan yhteisöjen komissiolle ja muille jäsenmaille ilmoittama tutkimuslaitos tai 48 §:ssä tarkoitettu
tutkimuslaitos.
41 a §
Vaatimustenmukaisuuden varmentaminen
CE-merkinnällä
Polkupyörän, ajoneuvon osan, järjestelmän
tai erillisen teknisen yksikön valmistajan,
valmistajan edustajan tai sen, joka vastaa
tuotteen saattamisesta markkinoille, tulee varustaa laite CE-merkinnällä, jos sellaista
tuotetta koskevissa tarkemmissa säännöksissä
edellytetään.
Jos tuotteen vaatimustenmukaisuus on todettu tyyppitarkastuksella, merkintään tulee
liittää myös tarkastuksen tehneen ilmoitetun
tutkimuslaitoksen tunnusnumero. Jos tuotteeseen tämän lain nojalla sovellettavassa direktiivissä tai muussa säännöksessä edellytetään
muita merkintöjä, ne tulee kiinnittää tuotteeseen kyseisten säännösten mukaisesti. Muut
merkinnät eivät saa heikentää CE-merkinnän
näkyvyyttä.
CE-merkinnän käytössä on noudatettava,
mitä tiettyjen tuotteiden varustamisesta CEmerkinnällä annetussa laissa (1376/1994) säädetään.
44 a §

36 a §
CE-merkinnän edellytykset

CE-merkinnällä varustetun tuotteen vaatimustenvastaisuus

Polkupyörän, ajoneuvon osan, järjestelmän
tai erillisen teknisen yksikön katsotaan olevan
sitä koskevien vaatimusten mukainen, jos

Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee,
että markkinoille saatettu polkupyörä, ajoneuvon osa, järjestelmä tai erillinen tekninen

N:o 362
yksikkö, jonka vaatimustenmukaisuus on varmennettu CE-merkinnällä, ei vastaa tuotteelle
asetettuja vaatimuksia, toimivaltaisen viranomaisen on toimittava siten kuin 42 §:n 1 ja
2 momentissa säädetään poistaakseen tällaiset
tuotteet markkinoilta sekä rajoittaakseen niiden vapaata liikkuvuutta.
Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava käynnistetyistä markkinavalvontatoimista komissiolle siten kuin kyseiseen polkupyörään, ajoneuvon osaan, järjestelmään
tai erilliseen tekniseen yksikköön tämän lain
nojalla sovellettavassa direktiivissä tai
muussa säännöksessä edellytetään.
45 §
Tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvät
toimenpiteet
Luovuttaessaan ajoneuvon, järjestelmän,
osan tai erillisen teknisen yksikön valmistaja
ja valmistajan edustaja ovat velvollisia huolehtimaan, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai
tekninen yksikkö on rakenteeltaan, varusteiltaan ja kunnoltaan hyväksytyn tyypin tai
CE-merkinnän edellytysten mukainen.
Hyväksyntäviranomaisen on varmistuttava
ennen hyväksynnän myöntämistä riittävistä
menettelyistä, joilla taataan tehokas tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta, ja
toteutettava tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevat toimenpiteet. Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnassa
sovelletaan EY-tyyppihyväksynnän osalta
30 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tai mainitussa säädöksessä säädettyä menettelyä, Etyyppihyväksynnän osalta Geneven sopimuksessa määrättyä menettelyä ja kansallisen
tyyppihyväksynnän osalta hyväksyntäviranomaisen vahvistamaa menettelyä. Hyväksyntäviranomainen voi teettää osia tuotannon
vaatimustenmukaisuuden valvonnasta tutkimuslaitoksella. CE-merkinnällä varmennetun
tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa ja siihen sisältyvässä valvonnassa sovelletaan, mitä tuotteeseen tämän lain nojalla
sovellettavassa direktiivissä tai direktiivin
toimeenpanosta annetuissa säännöksissä säädetään. Ilmoitettu tutkimuslaitos voi arvioida
tuotteiden vaatimustenmukaisuutta vain valmistajan hakemuksesta.
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Vaatimustenmukaisuuden valvonta toimitetaan hyväksynnän tai arvioinnin hakijan
kustannuksella. Hyväksyntäviranomaisella ja
tutkimuslaitoksella on valvonnan suorittamiseksi oikeus:
1) päästä ajoneuvojen, osien, järjestelmien
ja erillisten teknisten yksiköiden valmistus-,
varastointi-, myynti-, asennus-, korjaus- ja
tarkastuspaikkoihin;
2) ottaa näytteitä tuotannosta ja suorittaa
määrävälein tämän lain nojalla sovellettavissa
yhdennetyissä standardeissa tai Euroopan
yhteisön säädöksissä taikka E-säännöissä
määrätyt testit ja laskelmat;
3) saada tarvittaessa käyttöönsä kunkin
hyväksytyn tyypin tai CE-merkinnällä varustetun tuotteen laadun ja vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi tarvittava aineisto;
4) tarkastaa tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmät.
Tarkastusta ja valvontaa ei saa suorittaa
kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa. Jos
hyväksyntäviranomainen teettää vaatimustenmukaisuuden valvontaa tutkimuslaitoksella,
laitoksen on noudatettava, mitä hallintolaissa
(434/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja kielilaissa (423/2003) säädetään.
78 §
Osan ja erillisen teknisen yksikön käyttöoikeus
Tyyppihyväksyttyä taikka tässä laissa tai
sen nojalla annetussa säännöksessä edellytetyllä CE-merkinnällä varustettua osaa tai
erillistä teknistä yksikköä saa käyttää liikenteessä, jos se täyttää tyyppihyväksyntään tai
CE-merkinnällä varmennettuun vaatimustenmukaisuuteen liittyvien edellytysten lisäksi
muut liikenteessä käyttöön liittyvät vaatimukset.
80 §
Vaaraa aiheuttava osa, erillinen tekninen
yksikkö ja polkupyörä
Jos valvontaviranomainen arvioi, että muut
kuin 42 §:ssä tarkoitetut tyyppihyväksytyt
taikka tässä laissa tai sen nojalla annetussa
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säännöksessä edellytetyllä CE-merkinnällä
varustetut osat tai erilliset tekniset yksiköt
ovat vakavana vaarana liikenneturvallisuudelle, vaikka ne on varustettu riittävillä
merkinnöillä, se voi kieltää tällaisten osien ja
erillisten teknisten yksiköiden myynnin tai
käyttöönoton enintään kuuden kuukauden
ajaksi. Valvontaviranomaisen on tällaisessa
tapauksessa meneteltävä kuten 44 ja
44 a §:ssä säädetään.
Jos polkupyörästä tai muusta kuin tyyppi-

hyväksytystä osasta tai erillisestä teknisestä
yksiköstä aiheutuu vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle, sovelletaan, mitä
kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa laissa (75/2004) säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.
Lain 3 §:n 23 kohtaa sovelletaan kuitenkin
vasta 1 päivästä tammikuuta 2008.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

1081

N:o 363

Laki
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain
(555/1998) 19 a §:n 1 momentti, 21 §:n 2 momentti ja 25 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin niistä on 19 a §:n 1 momentti laissa 1181/2005 ja
lisätään lakiin uusi 22 a—22 g, 26 a ja 26 b § seuraavasti:
19 a §
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun
peruste
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun
perusteena on se yhteenlaskettu palkkasumma, joka muodostuu työnantajan ja sijaismaksajan maksamista, 19 §:ssä tarkoitetuista palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevista tuloeristä, ellei
12 §:stä muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — —
7 luku
Maksu- ja perintämenettely

tus päättyy kesken kalenterivuoden. Jos työnantaja on tehnyt 22 d §:n 2 momentin
mukaisen ilmoituksen, vakuutuslaitoksen on
pyydettävä työttömyysvakuutusrahastolta ilmoitus työnantajan työttömyysvakuutusmaksun tasosta. Työttömyysvakuutusrahasto ilmoittaa tällöin työttömyysvakuutusmaksujen
tasot pyynnön esittäneelle vakuutuslaitokselle
ja tarvittaessa muille vakuutuslaitoksille,
joissa työnantajan tapaturmavakuutuslain mukaiset vakuutukset ovat. Vakuutuslaitos voi
muulloinkin pyytää työttömyysvakuutusrahastolta ilmoituksen työnantajan työttömyysvakuutusmaksun tasosta, jos se on tarpeellista
maksujen perimiseksi lain mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

22 a §

Maksujen perintä ja tilitys

Ministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston
oikeus saada tietoja ja tarkastaa toimintaa

— — — — — — — — — — — — —
Vakuutuslaitoksella on oikeus vuoden
alussa tai sen aikana alkavalta vakuutukselta
kantaa työttömyysvakuutusmaksun ennakkoa.
Lopullinen vakuutusmaksu määrätään kalenterivuosittain. Vakuutuslaitos määrää vakuutusmaksun kuluneen kalenterivuoden ajalta,
jos tapaturmavakuutuslain mukainen vakuuHE 17/2006
StVM 8/2006
EV 37/2006

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada maksutta
työttömyysvakuutusrahastolta 11 §:ssä säädettyä valvontaa varten tarpeelliset tiedot.
Ministeriöllä ja Vakuutusvalvontavirastolla
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on oikeus muullakin tavoin tarkastaa rahaston
toimintaa.
Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus
saada 8 a luvussa tarkoitetun omavastuumaksun toimeenpanon valvontaa varten 1 momentissa tarkoitetut tiedot siten, että niistä
käy ilmi työntekijän henkilötunnus ja muut
yksilöintitiedot.
Työttömyysvakuutusrahaston on toimitettava vuosittain kahden kuukauden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamisesta sosiaali- ja
terveysministeriölle kertomus toiminnastaan
ja tilastaan. Työttömyysvakuutusrahaston on
toimitettava lisäksi edellä mainitussa määräajassa selvitys työttömyysvakuutusmaksujen
perinnän valvonnasta, valvonnassa esiin tulleista seikoista ja toimenpiteistä, joihin havaintojen johdosta on ryhdytty.
Työttömyysvakuutusrahaston on toimitettava Vakuutusvalvontavirastolle tilinpäätöksensä ja tilintarkastajan lausunto tilivuotta
seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
22 b §
Työttömyysvakuutusrahaston oikeus tietojen
saamiseen
Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada
vakuutuslaitokselta, Valtiokonttorilta ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta työttömyysvakuutusmaksujen perinnän ohjaamista, kehittämistä ja valvontaa varten välttämättömät
tiedot:
1) työnantajan yksilöimiseksi, kuten työnantajan yritys- ja yhteisötunnus, henkilötunnus tai muu vastaava tunnus;
2) työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevasta työnantajakohtaisesta palkkasummasta;
3) perityistä työttömyysvakuutusmaksuista,
työnantajille maksetuista työttömyysvakuutusmaksun palautuksista ja työttömyysvakuutusrahastolta perityistä perimiskorvauksista ja
muista tilittämiseen sekä perintään liittyvistä
seikoista;
4) työnantajista, jotka ovat ilmoittaneet
palkkasummansa ylittävän 18 §:n 1 momentissa säädetyn palkkasumman;
5) 13 ja 16 §:ssä tarkoitetun osaomistajan
palkkasummasta;

6) työttömyysvakuutusmaksun perintämenettelyyn liittyvistä seikoista;
7) muista mainittujen tehtävien hoitamista
varten välttämättömistä seikoista.
Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada
eläkelaitokselta, Eläketurvakeskukselta, veroviranomaisilta sekä viranomaiselta ja muulta
taholta, johon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sovelletaan, työnantajakohtaisesti tiedot maksetuista palkoista sekä muista seikoista, jotka
ovat välttämättömiä 10 §:n 1 momentissa
säädetyn työttömyysvakuutusmaksun perinnän valvontaa varten. Työttömyysvakuutusrahastolla on lisäksi oikeus saada mainittua
tarkoitusta varten veroviranomaisilta joukkotietoina palkkaa tai muuta vastiketta työntekijöille maksaneiden työnantajien nimet, yritys- ja yhteisötunnukset tai henkilötunnukset,
yhteystiedot, vuosi-ilmoitukset tai vuosi-ilmoituksia vastaavat tiedot, toimialat sekä
tiedot näiden työnantajien työstä maksamista
vastikkeista ja niihin liittyvistä työnantajasuorituksista.
Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus
saada 2 momentissa tarkoitetut tiedot, vaikka
se ei olisi joukkotietopyynnössään yksilöinyt
valvottavia työnantajia tai vaikka valvonta ei
olisi vielä vireillä. Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus yhdistää ja käsitellä 2 momentissa tarkoitettuja henkilötietoja 10 §:n 1
momentissa ja 8 a luvussa säädettyjä tehtäviään varten. Yhdistettyjä tietoja voidaan
säilyttää siihen asti, kunnes työttömyysvakuutusrahaston edellä mainitut tehtävät on
suoritettu. Yhdistettyjä tietoja ei saa luovuttaa
edelleen.
Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus
saada maksutta 1 ja 2 momentissa tarkoitetut
tiedot. Jos tiedot tarvitaan määrätyssä muodossa ja siitä aiheutuu tietojen luovuttajalle
olennaisia lisäkustannuksia, ne on kuitenkin
korvattava.
22 c §
Oikeus tietojen saamiseen ja luovuttamiseen
Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla, Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla ja tämän
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lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on
oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä
saada lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta eläkelaitokselta, Eläketurvakeskukselta,
veroviranomaisilta sekä viranomaiselta ja
muulta taholta, johon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sovelletaan,
työnantajakohtaisesti tiedot maksetuista palkoista sekä muista seikoista, jotka ovat
välttämättömiä työttömyysvakuutusmaksua
koskevan asian käsittelemiseksi sekä työttömyysvakuutusmaksun määräämiseksi ja perimiseksi.
Vakuutuslaitoksen ja Valtiokonttorin on
annettava tapaturmavakuutuksen siirtyessä
kesken kalenterivuoden toiseen vakuutuslaitokseen tälle vakuutuslaitokselle maksutta
salassapitosäännösten ja muiden tiedon antamista koskevien rajoitusten estämättä tämän
lain mukaista perintätehtävää ja maksujen
määräämistä varten välttämättömät tiedot
työnantajan ja palkansaajan sekä osaomistajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena
olevasta työnantajakohtaisesta palkkasummasta.
Vakuutuslaitos ja Valtiokonttori eivät saa
käyttää muussa toiminnassaan hyväkseen tämän lain toimeenpanoon perustuvia, salassapitosäännösten tai muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten alaisia tietoja, jollei
siitä lailla erikseen säädetä. Tällaisia tietoja ei
saa antaa myöskään vakuutuslaitoksen yhtiökokoukselle, edustajistolle eikä osakkaalle.
Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla, Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla ja tämän
lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on
oikeus saada maksutta 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Jos tiedot tarvitaan määrätyssä
muodossa ja siitä aiheutuu tietojen luovuttajalle olennaisia lisäkustannuksia, ne on kuitenkin korvattava.
22 d §
Työnantajan velvollisuus tietojen antamiseen
Työnantaja on velvollinen antamaan tapaturmavakuutuslain mukaista vakuutusta tehtäessä sekä sen jälkeen vuosittain vakuutuslaitokselle ja Valtiokonttorille työttömyysvakuutusmaksun määräämiseksi ja perimiseksi
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tarvittavat tiedot maksamistaan palkoista sekä
muut tarvittavat tiedot. Tietoja ei tarvitse
antaa työntekijäkohtaisesti yksilöitynä. Työnantaja on lisäksi velvollinen antamaan vakuutuslaitokselle, Valtiokonttorille, Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle ja tämän lain
mukaiselle muutoksenhakuelimelle niiden
vaatimat selvitykset, jotka ovat tarpeen työttömyysvakuutusmaksua koskevan asian käsittelemiseksi.
Työnantajan on ilmoitettava vakuutuslaitokselle tapaturmavakuutuslain mukaista vakuutusta tehtäessä vakuutusten jakamisesta
eri vakuutuslaitoksiin, jos työnantajan maksama palkkasumma ylittää 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkkasumman.
22 e §
Työttömyysvakuutusmaksujen perintään liittyvä tarkastusoikeus
Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla ja
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oikeus
tarkastaa työnantajan asiakirjoista työnantajan 22 d §:n mukaisen tietojenantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen oikeellisuus.
Niillä on oikeus saada poliisilta ja muilta
viranomaisilta virka-apua edellä tarkoitettujen
tietojen saamiseksi.
22 f §
Asiakirjojen ja toiminnan julkisuus
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sovelletaan työttömyysvakuutusrahaston tämän lain toimeenpanoon liittyvien
asiakirjojen ja toiminnan julkisuuteen siltä
osin kuin mainitun lain 4 §:n 2 momentissa
säädetään.
Tässä laissa säädettyjä tai tämän lain
toimeenpanoon liittyviä tehtäviä hoidettaessa
saatujen ja laadittujen asiakirjojen ja niihin
sisältyvien tietojen salassapitovelvollisuuteen
sekä näiden tehtävien hoidossa saatuja tietoja
koskevaan vaitiolovelvollisuuteen ja hyväksikäyttökieltoon sovelletaan työttömyysvakuutusrahastossa viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 22—24 ja 35 §:ää
myös silloin, kun kysymys ei ole mainitun
lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun julkisen
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vallan käyttöön kuuluvaa tehtävää varten
laadituista tai saaduista asiakirjoista ja tiedoista. Tietojen luovuttamisesta on tällöin
soveltuvin osin voimassa, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 luvussa säädetään.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain soveltamisesta vakuutuslaitoksen ja
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tämän lain
toimeenpanoon liittyvien asiakirjojen ja toiminnan julkisuuteen on soveltuvin osin voimassa, mitä tapaturmavakuutuslain 64 h §:ssä
säädetään.
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin
20 kohdassa säädetään, salassa pidettäviä ovat
myös sellaiset tämän lain toimeenpanoon
liittyvät asiakirjat ja tiedot, jotka koskevat
työnantajan taloudellista asemaa.
22 g §
Tekninen käyttöyhteys
Vakuutuslaitoksella, Valtiokonttorilla ja
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla sekä 22 b
§:n 2 momentissa mainituilla on sen lisäksi,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään,
oikeus antaa työttömyysvakuutusrahastolle
teknisen käyttöyhteyden avulla tiedot, jotka
sillä on tämän lain nojalla oikeus saada.
Tässä pykälässä tarkoitetun teknisen käyttöyhteyden avulla saa antaa myös salassa
pidettäviä tietoja ilman sen suostumusta,
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty.
Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista
tietojen pyytäjän on esitettävä käyttöyhteyden
avaajalle selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.
25 §
Muutoksenhaku
Työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sen ennakon maksuunpanosta voidaan valittaa noudattaen, mitä tapaturmavakuutuslain 53 a §:n 3 ja 11 momentissa sekä 53 b §:n 1 momentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

26 a §
Työttömyysvakuutusrekisteri
Työttömyysvakuutusrahasto pitää sille
tässä laissa säädettyjen työttömyysvakuutusmaksuja koskevien asioiden hoitoa varten
työttömyysvakuutusrekisteriä. Työttömyysvakuutusrekisteriin merkityt tiedot on säilytettävä 20 vuoden ajan siitä, kun ne on
merkitty rekisteriin. Jollei tässä laissa toisin
säädetä, rekisteriin talletettujen henkilötietojen salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia sekä muuhun henkilötietojen
käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999).
26 b §
Rangaistussäännös
Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan laiminlyö 22 d §:n mukaisen tietojenantovelvollisuutensa tai antaa sen piiriin kuuluvan tiedon virheellisenä, on tuomittava,
jollei teko, huomioon ottaen sen haitallisuus
ja vahingollisuus sekä muut tekoon liittyvät
seikat, ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain mukaisen tietojenantovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon.
Edellä 1 momentissa tarkoitetaan:
1) työnantajalla sitä, joka työsuhteessa
taikka virka- tai siihen rinnastettavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa teettää
työtä, sekä sitä, joka tosiasiallisesti käyttää
työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa;
2) työnantajan edustajalla työnantajana
olevan oikeushenkilön lakimääräisen tai
muun päättävän elimen jäsentä sekä sitä, joka
työnantajan sijasta johtaa tai valvoo työtä.
Tässä pykälässä rangaistavaksi säädetystä
työnantajan tai tämän edustajan menettelystä
tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti on.
Tätä arvioitaessa on otettava huomioon asianomaisen asema, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä muutenkin
hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja
jatkumiseen.

N:o 363
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006. Lain 19 a §:n 1 momenttia ja
25 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin 1
päivästä tammikuuta 2006.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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Tämän lain säännöksiä oikeudesta saada ja
luovuttaa tietoja sovelletaan myös tietoihin,
jotka ovat ajalta ennen tämän lain voimaantuloa.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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Laki
palkkaturvalain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 27 päivänä marraskuuta 1998 annetun palkkaturvalain (866/1998) 28 §:ään,
sellaisena kuin se on osaksi laissa 938/2004, uusi 3 momentti ja lakiin uusi 28 a § seuraavasti:
28 §

28 a §

Tiedonsaanti ja virka-apu

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oikeus hankkia palkkaturva-asian käsittelyä
varten tarpeellisia tietoja myös muun Euroopan unionin jäsenvaltion palkkaturva-asioita
hoitavalta viranomaiselta tai yhteisöltä.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
tai luovuttamista koskevien rajoitusten estämättä oikeus luovuttaa Euroopan unionin
jäsenvaltion palkkaturva-asiaa hoitavalle viranomaiselle tai yhteisölle siellä vireillä olevan palkkaturva-asian käsittelyä varten välttämättömiä tietoja.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Filatov

HE 27/2006
TyVM 2/2006
EV 43/2006
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N:o 365

Laki
merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 15 päivänä joulukuuta 2000 annetun merimiesten palkkaturvalain (1108/2000)
26 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 939/2004, uusi 3 momentti ja lakiin uusi
26 a § seuraavasti:
26 §

26 a §

Tiedonsaanti ja virka-apu

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oikeus hankkia palkkaturva-asian käsittelyä
varten tarpeellisia tietoja myös muun Euroopan unionin jäsenvaltion palkkaturva-asioita
hoitavalta viranomaiselta tai yhteisöltä.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
tai luovuttamista koskevien rajoitusten estämättä oikeus luovuttaa Euroopan unionin
jäsenvaltion palkkaturva-asiaa hoitavalle viranomaiselle tai yhteisölle siellä vireillä olevan palkkaturva-asian käsittelyä varten välttämättömiä tietoja.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri Tarja Filatov

HE 27/2006
TyVM 2/2006
EV 43/2006
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N:o 366

Valtioneuvoston asetus
vuoden 2005 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään satovahinkojen korvaamisesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain
(1214/2000) 8 §:n 4 momentin nojalla:
1§

2§

Korvausosuus

Voimaantulo

Vuoden 2005 viljelmäkohtaisista satovahingoista korvataan omavastuun ylittävästä
satovahingon määrästä 90 prosenttia.

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
toukokuuta 2006.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006
Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Michael Nylund

1089
N:o 367

Valtioneuvoston asetus
vuonna 2006 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001
annetun lain (1559/2001) 15 §:n 3 momentin nojalla:
1§
Yleistä
Maa- ja puutarhatalouden kansallisista
tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4
kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena
tukena voidaan sokerijuurikkaan viljelijöille
maksaa sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
318/2006 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
kansallista tukea vuodelta 2006 siten, kuin
tässä asetuksessa säädetään.
2§
Tuen myöntämisen perusteet
Tuki maksetaan viljelijän ilmoittaman tai
mahdollisessa valvonnassa hyväksytyn sokerijuurikkaan vuoden 2006 viljelyalan perusteella. Tukea myönnetään enintään sille sokerintuotantoon käytettävälle sokerijuurikasalalle, jonka viljelijä on vuonna 2006 ilmoittanut maa- ja metsätalousministeriön kasvulohkolomakkeella numero 102 B tai kylvöalailmoituslomakkeella numero 117.
Sokerijuurikkaan viljelijöille voidaan maksaa kansallista tukea enintään 60 euroa
hehtaarilta, kuitenkin yhteensä enintään 1,5

miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä
ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, hehtaarikohtaista tukea alennetaan suhteessa ylittymiseen.
3§
Tuen hakeminen
Hakemus tuen saamiseksi on toimitettava
maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella
numero 279 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta
2006. Hakemus on toimitettava sen kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle,
jonka
alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos
tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus
toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan
pelloista sijaitsee.
4§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
toukokuuta 2006.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen toimeenpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006
Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Michael Nylund
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N:o 368

Valtioneuvoston asetus
sokerijuurikkaan lisäosan myöntämisestä kansallisesta varannosta
Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005
annetun lain (557/2005) 8 §:n 4 ja 5 momentin sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä
hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992)
13 §:n nojalla:
1§
Soveltamisala
Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä
ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetun komission asetuksen (EY)
N:o 795/2004, jäljempänä komission asetus
II, 21 artiklan mukaisesti voidaan myöntää
sokerijuurikkaan lisäosaa kansallisesta varannosta siten, kuin tässä asetuksessa säädetään.
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä
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 annettua neuvoston asetusta
(EY) N:o 1782/2003;
2) kiintiösokerilla sokerikiintiön puitteissa
tuotettua sokeria;
3) perustoimitusoikeudella kullekin viljelijälle määritettyä markkinointivuodelle
myönnettyä oikeutta tuottaa A- ja B-kiintiösokeria;
4)
lisäosalla
markkinointivuoden
2005/2006 voimassa olevan perustoimitusoikeuden sokerimäärän perusteella muodostettavaa tilakohtaista sokerijuurikkaan lisäosaa;
5) kansallisella varannolla neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklassa tarkoitettua varantoa;
6) viitemäärällä neuvoston tilatukiasetuksen 37 artiklassa tarkoitettua viitemäärää;
7) tukioikeudella yhdistelmämallin mukaisesti tilatukijärjestelmän perusteella viljelijälle vahvistettavaa tilatukijärjestelmän mukaista hehtaarikohtaista viitemäärää;

N:o 368
8) viitejaksolla neuvoston tilatukiasetuksen
liitteen VII kohdassa K tarkoitettua kautta.
3§
Sokerijuurikkaan tuotannon investoinnit
Kansallista varantoa voidaan käyttää tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun
lain (557/2005) 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen komission asetuksen II 21 artiklassa
säädettyjen investointien perusteella myönnettävien tukioikeuksien arvon korotuksiin,
edellyttäen, että sokerijuurikkaan tuotantoon
tehty kertainvestointi:
1) on määrältään vähintään 5 000 euroa
ilman arvonlisäveroa ja se on tehty sokerijuurikkaan viljelyssä käytettäviin koneisiin tai
laitteisiin; tai
2) on määrältään vähintään 5 000 euron
tilakohtainen osuus yhteiskäyttöön hankitusta
tai yhteisömuotoisen yrityksen omistamasta
1 kohdassa tarkoitetun investoinnin arvonlisäverottomasta hankintahinnasta; tai
3) on vähintään kuusivuotinen vuokrasopimus tilatukioikeuksiin oikeuttavasta pintaalasta tai maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 §:n
muotovaatimuksen täyttävä sopimus kiinteistön kaupasta.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun
yhteisömuotoisen yrityksen muodossa omistetun investoinnin tapauksessa tilakohtainen
omistusosuus saadaan jakamalla investoinnin
arvonlisäverotonta hankintahintaa vastaava
osuus tilaa hallitsevien maatalousyrittäjien
eläkelain (467/1969) 1 §:ssä tarkoitettujen
perheyritysten jäsenten hallinnassa olevien
yhteisömuotoisen yrityksen osuuksien tai
osakkeiden lukumäärien mukaisessa suhteessa yhteisömuotoisen yrityksen koko
osuuksien tai osakkeiden lukumäärästä.
Tukioikeuksien arvon korotus voidaan
myöntää, jos tehdyn investoinnin jälkeen
markkinointivuoden 2006/2007 toimitusoikeus on lisääntynyt vähintään kahdella tonnilla kiintiösokerina laskettuna verrattuna
lisäosien määrittelyssä käytettyyn tilakohtaisen viitejakson viitemäärän perusteena olevaan sokerin perustoimitusoikeuteen.
Sokerijuurikkaan viitemäärän korotus määräytyy markkinointivuoden 2006/2007 kiintiösokerin toimitusoikeuden perusteella. Kan-
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sallisesta varannosta kiintiösokerin perusteella myönnettävät sokerijuurikkaan viitemäärät ovat sokeritonnia kohti samanarvoisia
kuin ne, jotka määräytyvät viitejakson perusteella.
4§
Sokerijuurikkaan tuotantoinvestointien aloittaminen
Edellä 3 §:ssä tarkoitetun investoinnin
aloittamiseksi katsotaan se, että:
1) sokerijuurikkaan viljelyssä tarvittaviin
koneisiin tai laitteisiin liittyvä investointi on
tehty tai molempia osapuolia sitova sopimus
koneiden tai laitteiden hankinnasta on koneiden tai laitteiden myyjän kanssa tehty tilakohtaisella viitejaksolla tai viimeistään 3
päivänä maaliskuuta 2006 siten, että kauppa
on toteutunut viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006; tai
2) edellä 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitettu sopimus on tehty tilakohtaisella
viitejaksolla tai viimeistään 3 päivänä maaliskuuta 2006 siten, että kauppa on toteutunut
tai vuokrasopimuksessa tarkoitetun maa-alan
hallinta on siirtynyt viimeistään 15 päivänä
kesäkuuta 2006.
5§
Sokerijuurikkaan lisäosan hakeminen
Lisäosia saa hakea sen jälkeen, kun tämä
asetus on tullut voimaan.
Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain
(1100/1994) nojalla annettavalla maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella säädetään
tarkemmin lisäosan hakumenettelystä.
6§
Lisäosan vahvistamatta jättäminen
Siinä tapauksessa, että lailla ei säädetä
sokerin hinnanalennuskorvauksen ja siirtymäkauden lisäkorvauksen sisällyttämisestä tilatukijärjestelmään tilakohtaisena lisäosana,
tässä asetuksessa tarkoitettuja lisäosia ei
vahvisteta niitä hakeneille.
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 368
7§

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
toukokuuta 2006.
Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Michael Nylund
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