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L a k i

N:o 464

Bulgarian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Plovdivissa 3 päivänä lokakuuta 1997 teh-

dyn Suomen tasavallan hallituksen ja Bulga-
rian tasavallan hallituksen välisen sijoitusten
edistämistä ja suojaamista koskevan sopi-
muksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat
lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin
niistä on sovittu.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

3 §
Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-

dettävänä ajankohtana.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Ole Norrback
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A s e t u s

N:o 465

Bulgarian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain

voimaantulosta

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esitte-
lystä säädetään:

1 §
Plovdivissa 2 päivänä lokakuuta 1997 teh-

ty Suomen tasavallan hallituksen ja Bulgari-
an tasavallan hallituksen välinen sijoitusten
edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus,
jonka eräät määräykset on hyväksytty 12
päivänä maaliskuuta 1999 annetulla lailla
(464/1999) ja jonka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 12 päivänä maaliskuuta 1999 ja
jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaih-
dettu 17 päivänä maaliskuuta 1999, tulee

voimaan 16 päivänä huhtikuuta 1999 niin kuin
siitä on sovittu.

2 §
Bulgarian kanssa tehdyn sijoitusten edistä-

mistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä 12 päi-
vänä maaliskuuta 1999 annettu laki
(464/1999) ja tämä asetus tulevat voimaan 16
päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Ole Norrback

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 50/1999)
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L a k i

N:o 466

sähkömarkkinalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 10 §:n 2

momentti,
muutetaan 3 §:n 15 ja 16 kohta, 9 §:n 3 momentti, 6 luvun otsikko, 21 §:n 1 momentti,

22 §:n 1 momentti sekä 25—27 ja 44 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 15 ja 16 kohta laissa 332/1998, sekä
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 332/1998, uusi 17 kohta, la-

kiin uusi 6 a luku, johon samalla siirretään muutettu 25, 26 ja 27 §, seuraavasti:

3 §
Tässä laissa tarkoitetaan:

— — — — — — — — — — — — —
15) valtakunnallisella tasevastuulla vastuu-

ta koko valtakunnan sähkön tuotannon ja
käytön tasapainon ylläpidosta kunkin tunnin
aikana sekä vastuuta valtakunnallisesta ta-
seselvityksestä;

16) tasesähköllä sähköä, jolla valtakunnal-
liseen tasevastuuseen kuuluvia tehtäviä hoi-
tava yksikkö (tasesähköyksikkö) tasapainot-
taa sähkömarkkinoiden osapuolen sähkön-
hankinnan ja sähköntoimituksen yhtä suurik-
si; sekä

17) kuluttajalla kuluttajansuojalain (38/
1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua kuluttajaa.

9 §
— — — — — — — — — — — — —

Jakeluverkonhaltijalla on oltava julkiset
yleiset sopimusehdot (liittymisehdot) sellai-
sille enintään 20 kilovoltin nimellisjännit-
teellä sähköverkkoon liittyville asiakkaille,
jotka eivät ole sähkön tuotantolaitoksia.

6 luku

Sähkön myynti

21 §
Määräävässä markkina-asemassa jakeluver-

konhaltijan vastuualueella olevan sähkön
vähittäismyyjän on toimitettava sähköä koh-
tuulliseen hintaan asiakkaan sitä pyytäessä,
jos asiakkaalla ei ole muita taloudellisesti
kilpailukykyisiä sähkönhankintamahdolli-
suuksia sähköverkon kautta (toimitusvelvol-
lisuus).
— — — — — — — — — — — — —

22 §
Vähittäismyyjällä on oltava julkiset säh-

könmyyntiehdot ja -hinnat sekä niiden mää-
räytymisperusteet kuluttajille sekä toimitus-
velvollisuuden piirissä oleville asiakkaille.
Niissä ei saa olla kohtuuttomia tai sähkö-
kaupan kilpailua rajoittavia ehtoja tai rajoi-
tuksia.
— — — — — — — — — — — — —

HE 162/1998
TaVM 25/1998
EV 185/1998

1131

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1998/19980162


6 a luku

Sähkömarkkinoiden sopimuksia koskevat
säännökset

25 §

Luvun soveltamisala ja määritelmät

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan liitty-
missopimukseen, sähköverkkosopimukseen ja
sähkönmyyntisopimukseen.

Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) liittymissopimuksella jakeluverkonhalti-

jan ja sähkönkäyttöpaikan omistajan tai hal-
tijan (liittyjä) välistä sopimusta sähkönkäyt-
töpaikan liittämisestä 9 §:ssä tarkoitettuun
jakeluverkkoon; jos liittymissopimus siirre-
tään, siirronsaajaan sovelletaan, mitä liitty-
jästä säädetään;

2) sähköverkkosopimuksella jakeluverkon-
haltijan ja sähkönkäyttäjän välistä sopimusta,
joka koskee sähkön siirtämistä jakeluverkon
kautta ja muuta siihen liittyvää verkkopalve-
lua; sekä

3) sähkönmyyntisopimuksella vähittäis-
myyjän ja sähkönkäyttäjän välistä sopimusta
sähköntoimituksesta sähkönkäyttäjälle.

Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-
tettuun sopimukseen sovelletaan luvun sään-
nöksiä vain, jos sopimuksen osapuolena ole-
va sähkönkäyttäjä ostaa sähköä vähittäis-
myyjältä pääasiassa omaan käyttöönsä.

25 a §

Pakottavuus

Tämän luvun säännöksistä ei saa sopimuk-
sin poiketa kuluttajan vahingoksi.

Jollei jäljempänä toisin säädetä, sovelle-
taan tämän luvun säännöksiä muutoin vain,
jos muuta ei johdu sopimuksesta, sopijapuol-
ten omaksumasta käytännöstä taikka kauppa-
tavasta tai muusta tavasta, jota on pidettävä
sopijapuolia sitovana.

25 b §

Valvonta

Kuluttaja-asiamies valvoo tässä luvussa
tarkoitettujen sopimusten ehtojen lainmukai-
suutta kuluttajansuojan kannalta.

25 c §

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat
tiedot

Jakeluverkonhaltijan on annettava ennen
liittymissopimuksen tekemistä liittyjälle ja
ennen sähköverkkosopimuksen tekemistä
sähkönkäyttäjälle tiedot sopimukseen sovel-
lettavista keskeisistä ehdoista sekä tarjolla
olevista sopimuksen sisältöä koskevista vaih-
toehdoista, kuten hinnoitteluvaihtoehdoista.
Vähittäismyyjän on annettava ennen sähkön-
myyntisopimuksen tekemistä vastaavat tiedot
sähkönkäyttäjälle. Sähköverkkosopimusta tai
sähkönmyyntisopimusta koskevia tietoja ei
tarvitse antaa, jos sopimus tehdään suullises-
ti eikä sähkönkäyttäjä tietoja halua.

25 d §

Sopimuksen tekeminen

Liittymissopimus on tehtävä kirjallisesti.
Jakeluverkonhaltija ei saa vedota ehtoon,
jota ei ole merkitty liittymissopimukseen tai
josta ei ole muutoin sovittu kirjallisesti.

Sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopi-
mus on tehtävä kirjallisesti, jos sopijapuoli
sitä vaatii.

Toimitusvelvollisuuden piirissä olevalla
sähkönkäyttäjällä tulee olla mahdollisuus
tehdä vähittäismyyjän kanssa sopimus, joka
sisältää sähkönmyynnin lisäksi sähkön siir-
ron edellyttämän verkkopalvelun.

25 e §

Vahvistusilmoitus

Jos sähköverkkosopimusta ei ole tehty kir-
jallisesti, jakeluverkonhaltijan on lähetettävä
sähkönkäyttäjälle tiedot tehdystä sopimuk-
sesta sekä siihen sovellettavista hinnoista ja
muista ehdoista (vahvistusilmoitus). Vähit-
täismyyjän on lähetettävä sähkönkäyttäjälle
vastaava vahvistusilmoitus muutoin kuin
kirjallisesti tehdystä sähkönmyyntisopimuk-
sesta. Vahvistusilmoitus on lähetettävä vii-
vytyksettä ja viimeistään kahden viikon ku-
luttua sopimuksen tekemisestä.

Sopimus katsotaan tehdyksi vahvistusil-
moituksen ehdoin, jollei sähkönkäyttäjä vah-
vistusilmoituksessa mainitussa huomau-
tusajassa ilmoita sopijapuolelleen, ettei hän
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pidä ilmoitusta sopimusta vastaavana. Huo-
mautusajan on oltava vähintään kolme viik-
koa vahvistusilmoituksen lähettämisestä.

Sopimuksen tekemisen ja sähkönkäyttäjän
tekemän ilmoituksen välisenä aikana sovelle-
taan vahvistusilmoituksen mukaisia sopi-
musehtoja, jollei muuta näytetä sovitun.

25 f §

Sopimuksen voimassaolo
ja päättyminen

Liittymissopimus, sähköverkkosopimus ja
sähkönmyyntisopimus voidaan tehdä ole-
maan voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päät-
tyy purkamisen tai irtisanomisen johdosta.
Määräaikainen sopimus päättyy määräajan
umpeuduttua. Jos liittyjä tai sähkönkäyttäjä
on kuluttaja, hän saa kuitenkin irtisanoa
myös määräaikaisen sopimuksen samalla
tavalla kuin toistaiseksi voimassa olevan
sopimuksen. Tämä ei kuitenkaan koske säh-
könmyyntisopimusta, joka on toimitusvelvol-
lisuuden ulkopuolella.

Toistaiseksi voimassa olevat sähköverk-
kosopimus ja sähkönmyyntisopimus päätty-
vät ilman eri toimenpiteitä, kun kyseistä säh-
könkäyttöpaikkaa koskeva liittymissopimus
päättyy.

25 g §

Liittymissopimuksen
irtisanominen

Jakeluverkonhaltija ei saa irtisanoa liitty-
missopimusta. Liittyjä ei saa irtisanoa liitty-
missopimusta, jos kyseistä sähkönkäyttö-
paikkaa koskeva muun sähkönkäyttäjän te-
kemä sähköverkkosopimus tai sähkönmyyn-
tisopimus on voimassa.

Liittymissopimuksen irtisanomisaika ei saa
olla yhtä kuukautta pitempi.

Tämän pykälän säännöksistä ei saa sopi-
muksin poiketa.

25 h §

Sähköverkkosopimuksen
irtisanominen

Jakeluverkonhaltija ei saa irtisanoa kulutta-

jan sähköverkkosopimusta. Muun sähköverk-
kosopimuksen jakeluverkonhaltija saa irtisa-
noa vain, jos sopimuksen pitäminen voimas-
sa on lainsäädännön muutoksen tai olosuh-
teiden olennaisen muutoksen takia hänen
kannaltaan kohtuutonta.

Sähköverkkosopimuksen irtisanomisaika
on sähkönkäyttäjälle kaksi viikkoa ja jakelu-
verkonhaltijalle kolme kuukautta.

Tämän pykälän säännöksistä ei saa poiketa
sähkönkäyttäjän vahingoksi.

25 i §

Sähkönmyyntisopimuksen
irtisanominen

Vähittäismyyjä ei saa irtisanoa sähkön-
myyntisopimusta, kun toimitusvelvollisuuden
piiriin kuuluva sähkönkäyttäjä on kuluttaja.
Muun toimitusvelvollisuuden piirissä olevan
sähkönmyyntisopimuksen vähittäismyyjä saa
irtisanoa vain, jos sopimuksen pitäminen
voimassa on lainsäädännön muutoksen tai
olosuhteiden olennaisen muutoksen takia
hänen kannaltaan kohtuutonta.

Sähkönmyyntisopimuksen irtisanomisaika
on sähkönkäyttäjälle kaksi viikkoa ja vähit-
täismyyjälle kolme kuukautta. Toimitusvel-
vollisuuden ulkopuolella olevan sopimuksen
irtisanomisaika on vähittäismyyjälle kaksi
viikkoa.

Jos kuluttajan kanssa on tehty määräaikai-
nen sähkönmyyntisopimus toimitusvelvolli-
suuden ulkopuolella kahta vuotta pitemmäk-
si ajaksi, kuluttaja saa kahden vuoden kulut-
tua irtisanoa sopimuksen samalla tavalla
kuin toistaiseksi voimassa olevan sopimuk-
sen.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin säännök-
sistä ei saa poiketa toimitusvelvollisuuden
piirissä olevan sähkönkäyttäjän vahingoksi.

26 §

Sopimusehtojen muuttaminen

Jakeluverkonhaltija saa muuttaa liittymis-
sopimuksen ja sähköverkkosopimuksen ja
vähittäismyyjä sähkönmyyntisopimuksen mu-
kaisia hintoja ja muita sopimusehtoja vain:

1) sopimuksessa yksilöidyllä perusteella
edellyttäen, ettei sopimuksen sisältö olennai-
sesti muutu; vähittäismyyjä ei kuitenkaan
saa muuttaa tällä perusteella toimitusvelvol-
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lisuuden ulkopuolella tehtyä määräaikaista
sähkönmyyntisopimusta;

2) jos muutos perustuu lainsäädännön
muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen,
jota jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä ei
ole voinut ottaa lukuun sopimusta tehtäessä;
tai

3) jos muutokseen on erityistä syytä olo-
suhteiden olennaisen muuttumisen, vanhen-
tuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen
uudistamisen tai energian säästämiseksi tar-
peellisten toimenpiteiden toteuttamisen joh-
dosta; vähittäismyyjä ei kuitenkaan saa näil-
lä perusteilla muuttaa toimitusvelvollisuuden
ulkopuolella tehtyä sopimusta.

Jakeluverkonhaltijalla ja vähittäismyyjällä
on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin vä-
häisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta so-
pimuksen keskeiseen sisältöön.

Jos jakeluverkonhaltijan vastuualue muut-
tuu, jakeluverkonhaltijalla on oikeus muuttaa
verkkopalvelujen hintaa 15 §:n 3 momentis-
sa säädetyn yhtenäisen hinnoittelun toteutta-
miseksi.

Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän on
lähetettävä sopijapuolelleen ilmoitus siitä,
miten ja mistä ajankohdasta hinnat tai muut
sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutok-
sen peruste. Ilmoituksessa on mainittava,
onko sopijapuolella oikeus irtisanoa sopi-
mus. Jos perusteena on muu syy kuin lain-
säädännön muutos tai viranomaisen päätös,
muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuu-
kauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

27 §

Oikeus pidättyä maksusta

Jos liittymää ei ole kytketty jakeluverkon-
haltijan viivästyksen vuoksi ajankohtana,
jolloin liittymismaksu tai osa siitä sopimuk-
sen mukaan erääntyy maksettavaksi, liittyjäl-
lä on oikeus pidättyä maksusta, kunnes liit-
tymä on kytketty. Liittymän kytkemisen jäl-
keen liittyjällä on oikeus pidättyä maksamas-
ta sellaista osaa maksusta, joka on tarpeen
viivästykseen perustuvan korvausvaatimuk-
sen vakuudeksi.

Jos sähköntoimitusta ei ole vähittäismyy-
jän viivästyksen vuoksi aloitettu sovittuna
ajankohtana, sähkönkäyttäjä on velvollinen
maksamaan sopimukseen perustuvat maksut
vasta siitä lukien, kun sähköntoimitus on
aloitettu. Sähköntoimituksen aloittamisen jäl-

keen sähkönkäyttäjällä on oikeus pidättyä
maksamasta sellaista osaa maksusta, joka on
tarpeen viivästykseen perustuvan korvaus-
vaatimuksen vakuudeksi.

27 a §

Vakiokorvaus liittymän kytkemisen
viivästyessä

Jos liittymän kytkeminen viivästyy, liitty-
jällä on oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä
on kahden ensimmäisen viivästysviikon ai-
kana kultakin alkaneelta viivästysviikolta 5
prosenttia liittymismaksusta ja tämän jälkeen
kultakin alkaneelta viivästysviikolta 10 pro-
senttia liittymismaksusta. Vakiokorvauksen
enimmäismäärä on 30 prosenttia liittymis-
maksusta, kuitenkin enintään 10 000 mark-
kaa. Mainittua markkamäärää voidaan ase-
tuksella muuttaa, milloin taloudellinen ja
rahaolojen kehitys antavat siihen aihetta.
Vakiokorvausta laskettaessa käytetään perus-
teena niitä maksuja, joita jakeluverkonhaltija
yleisesti liittymisestä perii ilman erityisolo-
suhteista johtuvia korotuksia.

Liittyjällä on tämän pykälän estämättä kui-
tenkin oikeus saada vahingostaan 27 b §:n
nojalla vakiokorvauksen ylittävä korvaus.

Jos jakeluverkonhaltijan suoritusta kohtaa
27 b §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu este,
jakeluverkonhaltijalla ei ole velvollisuutta
vakiokorvauksen maksamiseen.

27 b §

Vahingonkorvaus viivästyksen vuoksi

Liittyjällä ja sähkönkäyttäjällä on oikeus
korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii
viivästyksen vuoksi, jollei sopijapuolena ole-
va jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä
osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutus-
mahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta
esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida
edellyttää ottaneen huomioon sopimusta teh-
täessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään
kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Jos viivästys johtuu henkilöstä, jota jakelu-
verkonhaltija tai vähittäismyyjä on käyttänyt
apunaan sopimuksen täyttämisessä, jakelu-
verkonhaltija tai vastaavasti vähittäismyyjä
vapautuu vahingonkorvausvelvollisuudestaan
vain, jos myös mainittu henkilö olisi 1 mo-
mentin mukaan vapaa vastuusta.
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Välillisen vahingon jakeluverkonhaltija tai
vähittäismyyjä on velvollinen korvaamaan
vain, jos viivästys tai vahinko johtuu huoli-
mattomuudesta hänen puolellaan. Välillisenä
vahinkona pidetään:

1) ansion menetystä, joka liittyjälle tai
sähkönkäyttäjälle aiheutuu viivästyksen tai
siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi;

2) vahinkoa, joka johtuu muuhun sopi-
mukseen perustuvasta velvoitteesta;

3) sähkönkäyttöpaikan käyttöhyödyn olen-
naista menetystä, josta ei aiheudu suoranais-
ta taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen
rinnastettavaa olennaista haittaa; ja

4) muuta saman kaltaista vaikeasti enna-
koitavaa vahinkoa.

27 c §

Virhe

Sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkön
laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voi-
daan katsoa sovitun. Jollei toisin ole sovittu,
sähköntoimitus on virheellinen, jos sähkö ei
laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia
standardeja tai jos sähköntoimitus on yhtä-
jaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä
keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja
olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

27 d §

Hinnanalennus

Sähkönkäyttäjällä on oikeus virheen perus-
teella virhettä vastaavaan hinnanalennuk-
seen. Jos virhe perustuu sähköntoimituksen
keskeytykseen, hinnanalennuksen määrä on
vähintään kahta viikkoa vastaava osuus vuo-
tuisesta verkkopalvelumaksusta.

27 e §

Vahingonkorvaus virheen vuoksi

Sähkönkäyttäjällä on oikeus korvaukseen
vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi.
Jäljempänä 27 f §:ssä tarkoitettu vähittäis-
myyjä tai jakeluverkonhaltija on tällöin vel-
vollinen korvaamaan 27 b §:n 3 momentissa
tarkoitetun välillisen vahingon vain, jos vir-
he tai vahinko johtuu huolimattomuudesta
hänen puolellaan.

27 f §

Vastuutahot

Sähkönkäyttäjällä on aina oikeus esittää
virheeseen perustuvat vaatimuksensa jakelu-
verkonhaltijalle. Vaatimus on esitettävä koh-
tuullisessa ajassa siitä, kun sähkönkäyttäjä
havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se
havaita ja hänellä oli vaatimuksen esittä-
miseksi tarvittavat tiedot jakeluverkonhaltijas-
ta.

Jakeluverkonhaltija vastaa virheestä kulut-
tajalle, jollei jakeluverkonhaltija kohtuulli-
sessa ajassa vaatimuksesta tiedon saatuaan
ilmoita kuluttajalle virheestä vastuussa ole-
vaa vähittäismyyjää, joka ottaa vastattavak-
seen virheestä aiheutuvan vahingonkorvauk-
sen tai hinnanalennuksen.

27 g §

Sähköntoimituksen keskeyttäminen
vähittäismyyjästä johtuvasta

syystä

Jakeluverkonhaltija ei saa keskeyttää säh-
köntoimitusta vähittäismyyjästä johtuvasta
syystä ennen kuin jakeluverkonhaltija on
ilmoittanut sähkönkäyttäjälle sähköntoimi-
tuksen keskeyttämisestä ja sen syystä. Jake-
luverkonhaltijan on huolehdittava siitä, että
kuluttajalle toimitetaan sähköä vähintään
kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämi-
sestä.

Jakeluverkonhaltija ei saa keskeyttää säh-
köntoimitusta toimitusvelvollisuuden piirissä
olevalle sähkönkäyttäjälle ennen kuin sähkö-
markkinaviranomainen on 21 §:n nojalla
määrännyt uuden vähittäismyyjän.

Sähkönkäyttäjän on korvattava jakeluver-
konhaltijalle tässä pykälässä tarkoitetusta
sähköntoimituksesta aiheutuneet kohtuulliset
kustannukset. Jos sähkönkäyttäjä ja jakelu-
verkonhaltija eivät sovi korvauksesta, sähkö-
markkinaviranomainen määrää korvauksen
suuruuden.

27 h §

Sähköntoimituksen keskeyttäminen
sähkönkäyttäjästä johtuvasta

syystä

Sähköntoimitus voidaan keskeyttää, jos
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sähkönkäyttäjä on olennaisesti laiminlyönyt
vähittäismyyjälle tai jakeluverkonhaltijalle
tulevien maksujen suorittamisen tai on muu-
toin olennaisesti rikkonut sopimukseen pe-
rustuvia velvoitteitaan. Ennen sähköntoimi-
tuksen keskeyttämistä sähkönkäyttäjälle on
lähetettävä kirjallinen huomautus maksun
laiminlyönnistä tai muusta sopimusrikko-
muksesta sekä aikaisintaan kahden viikon
kuluttua huomautuksen lähettämisestä erilli-
nen katkaisuvaroitus. Sähköntoimituksen saa
katkaista aikaisintaan viiden viikon kuluttua
siitä, kun maksu on erääntynyt tai muusta
sopimusrikkomuksesta on ensimmäisen ker-
ran ilmoitettu sähkönkäyttäjälle eikä sopi-
musrikkomusta ole oikaistu ajoissa ennen
varoitettua katkaisuajankohtaa.

Jos maksun laiminlyönti on johtunut säh-
könkäyttäjän maksuvaikeuksista, joihin hän
on joutunut vakavan sairauden, työttömyy-
den tai muun erityisen seikan vuoksi pää-
asiassa ilman omaa syytään, sähköntoimituk-
sen saa keskeyttää aikaisintaan kahden kuu-
kauden kuluttua maksun eräpäivästä.

Sähköntoimitusta ei saa maksujen laimin-
lyönnin vuoksi keskeyttää vakituisena asun-
tona käytettävästä rakennuksesta tai sen
osasta, jonka lämmitys on riippuvainen säh-
köstä, lokakuun alun ja huhtikuun lopun vä-
lisenä aikana ennen kuin on kulunut neljä
kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäiväs-
tä.

27 i §

Liittymissopimuksen purkaminen

Jakeluverkonhaltijalla on oikeus purkaa
liittymissopimus, jos liittyjä on olennaisesti
rikkonut liittymissopimukseen perustuvia
velvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole
oikaistu jakeluverkonhaltijan kirjallisesti il-
moittamassa kohtuullisessa määräajassa.

Jakeluverkonhaltijan on lähetettävä sopi-
muksen purusta sopijapuolelle kirjallinen
ilmoitus, jossa on mainittava purkuperuste ja
sopimuksen päättymisaika.

27 j §

Jakeluverkonhaltijan oikeus purkaa sähkö-
verkkosopimus ja vähittäismyyjän oikeus

purkaa sähkönmyyntisopimus

Jakeluverkonhaltijalla on oikeus purkaa

sähköverkkosopimus ja vähittäismyyjällä
sähkönmyyntisopimus, jos:

1) sähkönkäyttäjä on olennaisesti rikkonut
asianomaiseen sopimukseen perustuvia vel-
voitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oi-
kaistu jakeluverkonhaltijan tai vähittäismyy-
jän kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa
määräajassa; tai

2) sähköntoimitus sopimuksessa tarkoitet-
tuun sähkönkäyttöpaikkaan on keskeytetty
27 h §:n 1 momentissa säädetyllä perusteella
ja keskeytys on jatkunut vähintään yhden
kuukauden.

Sähköverkkosopimuksen ja sähkönmyyn-
tisopimuksen saa kuluttajan maksuviivästyk-
sen perusteella purkaa vain 1 momentin 2
kohdassa mainitussa tapauksessa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, sähköverkkosopimus ja sähkönmyyn-
tisopimus saadaan purkaa heti, jos sähkön-
käyttäjä on syyllistynyt sähkön anastamiseen,
myyjän tai jakeluverkonhaltijan vas-
tuulla olevien laitteiden tahalliseen vahin-
goittamiseen tai myyjän puolelta asetettujen
sinettien murtamiseen.

Jakeluverkonhaltijan tai vastaavasti vähit-
täismyyjän on lähetettävä sopimuksen purus-
ta sopijapuolelleen kirjallinen ilmoitus, jossa
on mainittava purkuperuste ja sopimuksen
päättymisaika.

Tämän pykälän 1 momentin säännöksistä
ei saa poiketa toimitusvelvollisuuden piirissä
olevan sähkönkäyttäjän vahingoksi.

44 §
Joka 9 §:n 2 momentin (liittämisvelvolli-

suus), 10 §:n (siirtovelvollisuus), 21 §:n 1
momentin (toimitusvelvollisuus) tai 27 h §:n
(sähköntoimituksen keskeyttäminen) vastai-
sella menettelyllä aiheuttaa toiselle vahin-
koa, on velvollinen korvaamaan aiheutta-
mansa vahingon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 1999.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän
lain voimaantuloa tehtyihin liittymissopi-
muksiin, sähköverkkosopimuksiin ja sähkön-
myyntisopimuksiin.

Liittymisehdoista ja sähkönmyyntiehdoista
5 päivänä toukokuuta 1995 annettu kauppa-
ja teollisuusministeriön päätös (781/1995)
jää edelleen voimaan siltä osin kuin se ei ole
ristiriidassa tämän lain säännösten kanssa,
kuitenkin enintään kahden vuoden ajaksi
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tämän lain voimaantulosta. Kauppa- ja teol-
lisuusministeriö voi tänä aikana muuttaa
päätöstä. Jakeluverkonhaltija ja vähittäis-
myyjä voivat lain voimaantulon jälkeen so-

veltaa sopimussuhteissaan päätöksen liittei-
den 1 ja 2 mukaisten ehtojen asemesta 9 §:n
3 momentin ja 22 §:n 1 momentin nojalla
laatimiaan yleisiä sopimusehtoja.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki
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L a k i

N:o 467

julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan julkishallinnon ja
-talouden tilintarkastajien (JHTT-tilintarkas-
taja), jäljempänä tilintarkastaja, sekä jul-
kishallinnon ja -talouden tilintarkastusyh-
teisöjen (JHTT-yhteisö), jäljempänä tilintar-
kastusyhteisö, hyväksymiseen ja valvontaan.
Tätä lakia sovelletaan julkishallinnon ja
-talouden tilintarkastukseen siltä osin kuin
muussa laissa ei toisin säädetä.

Tilintarkastajan toimiessa muussa kuin la-
kisääteisessä julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastustehtävässä häneen ei sovelleta
tämän lain 4, 5 ja 24 §:ää.

Tämän lain 4, 5, 23 ja 24 §:ää ei sovelleta,
jos muussa laissa säädetään toisin.

2 §

Julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastuslautakunta

Julkishallinnon tilintarkastusta käsittelevän
ministeriön yhteydessä on julkishallinnon ja
-talouden tilintarkastuslautakunta (JHTT-lau-
takunta), jäljempänä lautakunta.

3 §

Tilintarkastajan yleinen kelpoisuus

Tilintarkastaja ei saa olla vajaavaltainen,
konkurssissa tai liiketoimintakiellossa, eikä
hän toiminnallaan saa olla osoittanut olevan-
sa sopimaton tilintarkastukseen.

4 §

Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön
riippumattomuus

Tilintarkastajalla ja tilintarkastusyhteisöllä
on oltava edellytykset riippumattomaan tilin-
tarkastukseen. Jos edellytykset puuttuvat,
tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön on
kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai
luovuttava siitä.

5 §

Tilintarkastajan esteellisyys

Tilintarkastajan esteellisyydestä on voi-
massa, mitä hallintomenettelylain (598/1982)
10 ja 11 §:ssä säädetään.

HE 242/1998
VaVM 65/1998
EV 254/1998
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6 §

Hyvä tilintarkastustapa

Tilintarkastustehtävää suorittaessaan tilin-
tarkastajan ja tilintarkastusyhteisön on nou-
datettava julkishallinnon hyvää tilintarkastus-
tapaa.

7 §

Tilintarkastajan hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy hakemuksesta tilin-
tarkastajaksi henkilön, joka täyttää tilintar-
kastajan yleisen kelpoisuuden ja on suorit-
tanut julkishallinnon ja -talouden tilintarkas-
tajan tutkinnon (JHTT-tutkinto), jäljempänä
tutkinto.

Ennen tilintarkastajaksi hyväksymistä ha-
kijan on annettava lautakunnalle kirjallisena
seuraava vakuutus:

’’Minä N. N. lupaan kunniani ja omantun-
toni kautta rehellisesti, puolueettomasti ja
tunnollisesti suorittaa kaikki ne tehtävät, joi-
ta minulla julkishallinnon ja -talouden tilin-
tarkastajana on. Samoin lupaan, että en il-
maise sivullisille sellaista asiaa, jonka olen
toimessani saanut tietooni ja joka on pidettä-
vä salassa.’’

8 §

Tutkinto

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaji-
en ammatillisten valmiuksien yhdenmukaista
toteamista varten on tutkinto.

Tutkinnosta säädetään tarkemmin minis-
teriön päätöksellä.

9 §

Oikeus osallistua tutkintoon

Tutkintoon on oikeus osallistua sillä, joka
1) on suorittanut tilintarkastustehtäviin

soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
ja ne vaadittavat opinnot, jotka ministeriön
päätöksellä tarkemmin säädetään;

2) on päätoimisesti toiminut julkishallin-
non ja -talouden tehtävissä vähintään viisi
vuotta siten kuin ministeriön päätöksellä
tarkemmin säädetään; sekä

3) on toiminut tilintarkastajan ohjauksessa
tai vastaavalla tavalla tilintarkastustehtävissä

vähintään neljä vuotta siten kuin ministeriön
päätöksellä tarkemmin säädetään.

Edellä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa maini-
tuista vaatimuksista poiketen tutkintoon on
oikeus osallistua myös sillä, joka on suorit-
tanut korkeakoulututkinnon ja jolla on vä-
hintään seitsemän vuoden kokemus vaativis-
ta julkishallinnon laskentatoimen, rahoituk-
sen ja oikeudellisista tehtävistä sekä vähin-
tään neljän vuoden käytännön kokemus tilin-
tarkastuksesta taikka joka on vähintään 15
vuoden ajan toiminut ammattimaisesti jul-
kishallinnon ja -talouden tilintarkastus- tai
niihin rinnastettavissa tehtävissä siten kuin
ministeriön päätöksellä tarkemmin sääde-
tään.

Tutkinto-oikeuden voimassaolosta sääde-
tään asetuksella.

10 §

Tilintarkastusyhteisön hyväksyminen

Lautakunta hyväksyy hakemuksesta tilin-
tarkastusyhteisöksi osakeyhtiön, komman-
diittiyhtiön tai avoimen yhtiön, joka ei ole
konkurssissa ja täyttää seuraavat edellytyk-
set:

1) yhtiön kaupparekisteriin merkittynä toi-
mialana on tilintarkastus ja siihen liittyvä
toiminta;

2) yli kahden kolmasosan avoimen yhtiön
yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiön vas-
tuunalaisista yhtiömiehistä on oltava yhtiössä
työskenteleviä tilintarkastajia tai tilintarkas-
tusyhteisöjä sekä osakeyhtiössä yli kahden
kolmasosan kaikista osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä on oltava yhtiössä
työskentelevillä tilintarkastajilla, tilintarkas-
tusyhteisöillä, julkisyhteisöillä taikka yhdis-
tyksillä, joiden jäseninä on vain julkisyh-
teisöjä;

3) yli kahden kolmasosan osakeyhtiön hal-
lituksen jäsenistä tulee olla tilintarkastajia tai
muutoin julkishallinnon ja -talouden tilintar-
kastukseen hyvin perehtyneitä.

11 §

Tilintarkastusyhteisön päävastuullinen
tilintarkastaja

Jos tilintarkastukseen on valittu tilintarkas-
tusyhteisö, sen on ilmoitettava tarkastettaval-
le yhteisölle, kenellä on päävastuu tilintar-
kastuksesta. Päävastuulliseksi tilintarkastuk-
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sessa on määrättävä kyseisen tilintarkas-
tusyhteisön palveluksessa oleva tilintarkas-
taja.

12 §

Lautakunnan kokoonpano ja henkilöstö

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja sekä vähintään seitsemän ja
enintään yhdeksän muuta jäsentä sekä muilla
kuin puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla
kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtio-
neuvosto määrää puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan sekä muut jäsenet ja heidän
varajäsenensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Jäsenistä kolme on määrättävä kuntien kes-
kusjärjestön esityksestä. Jäsenistä kahden on
edustettava korkeakouluja. Vähintään yhden
jäsenen on edustettava tilintarkastajia. Yhden
jäsenen on lisäksi oltava oikeustieteen kandi-
daatin tutkinnon suorittanut.

Lautakunnalla voi olla sihteeri tai sihtee-
reitä sekä muuta tarvittavaa henkilökuntaa.

Lautakunnan jäsenten, varajäsenten ja sih-
teerin tulee olla julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastukseen hyvin perehtyneitä.

13 §

Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on:
1) huolehtia tilintarkastajien ja tilintarkas-

tusyhteisöjen tilintarkastuksen yleisestä oh-
jauksesta ja valvonnasta;

2) ratkaista tutkintoon osallistumista kos-
kevat hakemukset ja vahvistaa tutkinnon
ajankohta;

3) järjestää tutkinto ja päättää hyväksymi-
sestä siinä;

4) päättää tilintarkastusyhteisön hyväksy-
misestä;

5) pitää luetteloa tilintarkastajista ja tilin-
tarkastusyhteisöistä sen mukaan kuin erik-
seen säädetään;

6) tehdä aloitteita ja esityksiä julkishallin-
non ja -talouden tilintarkastuksen kehittämi-
seksi;

7) huolehtia julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastuksen koulutuksen saatavuudesta;

8) huolehtia muista sille säädetyistä tehtä-
vistä.

14 §

Luettelo tilintarkastajista ja
tilintarkastusyhteisöistä

Lautakunta pitää tilintarkastajista ja tilin-
tarkastusyhteisöistä luetteloa (JHTT-luette-
lo), jäljempänä luettelo.

Luetteloon merkitään tilintarkastajan nimi,
syntymäaika ja luetteloon merkitsemispäivä.
Tilintarkastusyhteisöstä luetteloon merkitään
toiminimi ja luetteloon merkitsemispäivä.
Luetteloon merkitään myös tiedot 21 §:n
nojalla annetuista varoituksista ja huomau-
tuksista sen jälkeen, kun päätös on tullut
lainvoimaiseksi.

Luettelo on julkinen. Siitä annetaan pyyn-
nöstä todistuksia ja otteita.

Vain luetteloon merkitty tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö on oikeutettu käyttä-
mään nimikettä Julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja) tai Jul-
kishallinnon ja -talouden tilintarkastusyhteisö
(JHTT-yhteisö).

15 §

Valvonta

Lautakunta valvoo, että tilintarkastajat säi-
lyttävät ammattitaitonsa ja että tilintarkasta-
jat ja tilintarkastusyhteisöt edelleen täyttävät
tämän lain mukaiset hyväksymisen edelly-
tykset sekä toimivat tämän lain ja muiden
tarkastuksesta annettujen säännösten mukai-
sesti. Lautakunta ryhtyy tarvittaviin toimen-
piteisiin, jos edellä mainituissa seikoissa il-
menee puutteita.

16 §

Tietojenantovelvollisuus

Lautakunnalla on oikeus saada tilintarkas-
tajalta ja tilintarkastusyhteisöltä tarkastetta-
vakseen kaikki toiminnan valvonnan kannal-
ta tarpeelliseksi katsomansa asiakirjat ja
muut tallenteet. Valvottavan on lisäksi ilman
aiheetonta viivytystä toimitettava lautakun-
nalle sen pyytämät valvonnan kannalta tar-
peelliset tiedot ja selvitykset. Mitä 18 §:ssä
tai muualla laissa säädetään tilintarkastajan
salassapitovelvollisuudesta, ei koske asiakir-
jojen ja muiden tallenteiden, tietojen ja sel-
vitysten antamista valvontaa varten.
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17 §

Lautakunnan jäsenten ja henkilöstön
salassapitovelvollisuus

Lautakunnan puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja, jäsen, varajäsen, sihteeri tai lauta-
kunnan henkilöstöön kuuluva ei saa yksityi-
sesti hyödyntää eikä sivulliselle ilmaista,
mitä hän tehtävänsä perusteella on saanut
tietää tilintarkastajan tai tilintarkastusyh-
teisön tai jonkun muun taloudellisesta ase-
masta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka
yksityisen henkilökohtaisista oloista, ellei se,
jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädet-
ty, suostu tietojen antamiseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tar-
peellisten tietojen ja asiakirjojen antamista:

1) valtion tai kunnan tai muulle viranomai-
selle sen lain mukaisen valvonta- tai muun
tehtävän suorittamista varten;

2) poliisi- tai muulle esitutkintaviranomai-
selle, tulli- tai syyttäjäviranomaiselle tai tuo-
mioistuimelle rikoksen selvittämistä varten;

3) Euroopan yhteisöjen toimielimelle tai
muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos
yhteisön lainsäädännössä edellytetään niiden
antamista; eikä

4) jos Suomea sitovassa kansainvälisessä
sopimuksessa edellytetään niiden antamista.

18 §

Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön
palveluksessa olevan salassapitovelvollisuus

Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön
palveluksessa oleva ei saa yksityisesti hyö-
dyntää eikä sivulliselle ilmaista, mitä hän
tehtävänsä perusteella on saanut tietää tilin-
tarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tai jon-
kun muun taloudellisesta asemasta, liike- tai
ammattisalaisuudesta taikka yksityisen hen-
kilökohtaisista oloista, ellei se, jonka hyväk-
si vaitiolovelvollisuus on säädetty, suostu
tietojen antamiseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tar-
peellisten tietojen ja asiakirjojen antamista:

1) valtion tai kunnan tai muulle viranomai-
selle sen lain mukaisen valvonta- tai muun
tehtävän suorittamista varten;

2) poliisi- tai muulle esitutkintaviranomai-
selle, tulli- tai syyttäjäviranomaiselle tai tuo-
mioistuimelle rikoksen selvittämistä varten;

3) Euroopan yhteisöjen toimielimelle tai
muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos

yhteisön lainsäädännössä edellytetään niiden
antamista; eikä

4) jos Suomea sitovassa kansainvälisessä
sopimuksessa edellytetään niiden antamista.

19 §

Luettelosta poistaminen

Kalenterivuoden lopussa luettelosta poiste-
taan kalenterivuoden aikana 65 vuotta täyttä-
neen henkilön tiedot.

Luettelosta voidaan poistaa pysyvästi tilin-
tarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä koskevat
tiedot myös tarkastajan tai yhteisön omasta
aloitteesta.

Luettelossa oleva tieto varoituksesta tai
huomautuksesta poistetaan viiden vuoden
kuluttua sen merkitsemisestä luetteloon.

20 §

Hyväksymisen peruuttaminen

Lautakunnan on peruutettava tilintarkasta-
jan tai tilintarkastusyhteisön hyväksyminen,
jos:

1) tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö on
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
menetellyt julkishallinnon ja -talouden tar-
kastajan toiminnasta annettujen säännösten tai
ohjeiden vastaisesti;

2) tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö on
annetusta varoituksesta huolimatta toistuvasti
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
rikkonut velvollisuuksiaan tilintarkastajana
tai tilintarkastusyhteisönä;

3) tilintarkastaja ei ole enää ammattitaitoi-
nen tai ei täytä tämän lain mukaisia hyväk-
symisen edellytyksiä;

4) tilintarkastusyhteisö ei enää harjoita ti-
lintarkastusta tai ei täytä tämän lain mukai-
sia hyväksymisen edellytyksiä.

Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön
hyväksyminen voidaan peruuttaa myös enin-
tään kahden vuoden määräajaksi.

Hyväksymisen peruuttaminen voidaan
valituksesta huolimatta määrätä pantavaksi
täytäntöön, jos siihen on erittäin painavia
syitä.

Lautakunnan on varattava sille tilintarkas-
tajalle tai tilintarkastusyhteisölle, jota hyväk-
symisen peruuttaminen koskee, tilaisuus tul-
la kuulluksi.
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21 §

Varoitus ja huomautus

Lautakunnan tulee antaa tilintarkastajalle
tai tilintarkastusyhteisölle varoitus, jos tilin-
tarkastaja tai tilintarkastusyhteisö huolimat-
tomuudesta tai varomattomuudesta on me-
netellyt julkishallinnon ja -talouden tarkas-
tajan toiminnasta annettujen säännösten tai
ohjeiden vastaisesti tai rikkonut velvolli-
suuksiaan tilintarkastajana tai tilintarkas-
tusyhteisönä.

Jos tilintarkastajan tai tilintarkastusyh-
teisön 1 momentissa tarkoitettuun menette-
lyyn liittyy lieventäviä seikkoja, lautakunnan
on varoituksen asemesta annettava tilintar-
kastajalle tai tilintarkastusyhteisölle huo-
mautus.

22 §

Muutoksenhaku

Lautakunnan päätökseen tyytymätön voi
tehdä lautakunnalle kirjallisen oikaisuvaati-
muksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päi-
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la.

Lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta
antamaan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla Uudenmaan lääninoikeuteen.

Oikaisuvaatimuksen tai valituksen saa teh-
dä se

1) jonka hakemus osallistua tutkintoon on
hylätty;

2) joka on hylätty tutkinnossa;
3) jonka hakemus tilintarkastusyhteisöksi

hyväksymiseksi on hylätty;
4) jolle on annettu varoitus tai huomautus;

sekä
5) jonka hyväksyminen on peruutettu.
Valitukseen sovelletaan, mitä hallintolain-

käyttölaissa (586/1996) säädetään.

23 §

Rangaistussäännökset

Joka 14 §:n 4 momentin vastaisesti käyttää
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön ni-
mikettä taikka muuta nimitystä, jonka perus-
teella voidaan virheellisesti olettaa hänen
olevan tässä laissa tarkoitettu tilintarkastaja,
on tuomittava JHTT-tilintarkastajan ammat-

tinimikkeen luvattomasta käyttämisestä sak-
koon.

Rangaistus 17 §:n 1 momentissa tai 18 §:n
1 momentissa säädetyn salassapitovelvolli-
suuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38
luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole
rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan
tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa
rangaistusta.

24 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan
vahingon, jonka hän on toimessaan tahalli-
sesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut tar-
kastettavalle yhteisölle tai säätiölle. Sama
koskee vahinkoa, joka tätä lakia taikka tar-
kastettavaa yhteisöä tai säätiötä koskevaa
säännöstä tai sitä koskevia sääntöjä rikko-
malla on aiheutettu tarkastettavan yhteisön
tai säätiön osakkaalle tai jäsenelle taikka
muulle henkilölle. Tilintarkastaja vastaa
myös vahingosta, jonka hänen apulaisensa
tahallisesti tai huolimattomuudesta on aihe-
uttanut.

Jos tilintarkastukseen on valittu tilintarkas-
tusyhteisö, vahingosta vastaavat tilintarkas-
tusyhteisö sekä se, jolla on päävastuu tilin-
tarkastuksesta.

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä kor-
vausvastuun jakaantumisesta kahden tai
useamman korvausvelvollisen kesken on
voimassa, mitä vahingonkorvauslain
(412/1974) 2 ja 6 luvussa säädetään.

25 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset lautakunnan ko-
koonpanosta, henkilöstöstä ja tehtävistä sekä
muusta tämän lain täytäntöönpanosta anne-
taan asetuksella.

26 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan julkishallinnon ja
-talouden tilintarkastajan tutkinnosta sekä
JHTT-yhteisöstä 14 päivänä kesäkuuta 1991
annettu asetus (926/1991) siihen myöhem-
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min tehtyine muutoksineen. Kumottavan
asetuksen nojalla julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastajan tutkinnon sisällöstä 17 päivä-
nä toukokuuta 1994 annettu valtiovarainmi-
nisteriön päätös (357/1994) jää kuitenkin
edelleen voimaan.

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

27 §

Siirtymäsäännökset

Kumottavan asetuksen mukaan JHTT-luet-
teloon merkityt JHTT-tilintarkastajat ja
JHTT-yhteisöt merkitään ilman eri hakemus-
ta tässä laissa tarkoitettuun luetteloon hyväk-
syttyinä tilintarkastajina ja tilintarkastusyh-
teisöinä. JHTT-lautakunnan ennen lain voi-
maantuloa JHTT-tutkintoon hyväksymien
henkilöiden oikeus osallistua tutkintoon säi-
lyy lautakunnan päätöksen mukaisena. Oi-
keus lakkaa kuitenkin olemasta voimassa
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001.

Kumottavan asetuksen mukaisesti JHTT-
luetteloon merkityn JHTT-tilintarkastajan

tulee toimittaa selvitys toiminnastaan JHTT-
lautakunnalle viiden vuoden kuluttua siitä,
kun hänet on asetuksen mukaisesti merkitty
JHTT-luetteloon. Selvitys on kuitenkin an-
nettava viimeistään tämän lain nojalla annet-
tavassa asetuksessa säädetyssä määräajassa.

Edellä 9 §:n 1 momentissa säädetyistä vaa-
timuksista poiketen tutkintoon on viimeis-
tään 31 päivänä joulukuuta 2003 oikeus
osallistua myös henkilöllä, joka on suoritta-
nut tilintarkastustehtäviin soveltuvan alem-
man korkeakoulututkinnon.

Edellä 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa sää-
dettyä vaatimusta toimimisesta tilintarkasta-
jan ohjauksessa sovelletaan tilintarkastus-
kokemukseen, joka on saatu siitä ajankoh-
dasta alkaen, joka alkaa viiden vuoden ku-
luttua tämän lain voimaantulosta.

Kumottavan asetuksen nojalla määrätty
JHTT-lautakunta jatkaa toimintaansa tässä
laissa tarkoitettuna lautakuntana toimikau-
tensa loppuun.

Muualla lainsäädännössä olevan viittauk-
sen tällä lailla kumottuun asetukseen katso-
taan lain voimaantulon jälkeen tarkoittavan
viittausta tähän lakiin.

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Jouko Skinnari
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A s e t u s

N:o 468

julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista
1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (467/1999) 9 §:n 3 momentin ja 25 §:n nojalla:

1 §

Julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastuslautakunnan palkkiot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastus-
lautakunnan (JHTT-lautakunta), jäljempänä
lautakunta, jäsenten, asiantuntijoiden ja hen-
kilöstön palkkiot vahvistaa asianomainen mi-
nisteriö.

2 §

Menettely lautakunnassa

Jos asiaa päätettäessä ilmenee eriäviä mie-
lipiteitä, asia päätetään yksinkertaisella ään-
ten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
asian ratkaisee se mielipide, jota puheenjoh-
taja on kannattanut. Kurinpitoasioissa äänten
mennessä tasan lautakunnan päätökseksi tu-
lee kuitenkin asianosaisen kannalta lievempi
ratkaisu.

Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä
valtion komiteoista säädetään.

3 §

Tutkinto-oikeuden voimassaolo

Lautakunnan myöntämä tutkinto-oikeus on

voimassa myöntämisvuoden lisäksi kahden
seuraavan kalenterivuoden ajan.

4 §

Valvonta

JHTT-tilintarkastajan on joka kolmas vuo-
si annettava lautakunnalle sen määräämänä
aikana ja määräämällä tavalla selvitys edelli-
sen kauden toiminnastaan. JHTT-yhteisön on
annettava vastaava selvitys vuosittain.

5 §

Tilintarkastajatodistus

Lautakunta antaa JHTT-luetteloon merki-
tylle henkilölle tilintarkastajatodistuksen.
Lautakunta voi antaa JHTT-yhteisölle todis-
tuksen hyväksymisestä ja JHTT-luetteloon
merkitsemisestä.

6 §

Toimintakertomus

Lautakunnan on vuosittain maaliskuun lop-
puun mennessä laadittava kertomus edellisen
kalenterivuoden toiminnastaan. Kertomus on
toimitettava välittömästi ministeriölle.
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7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa hy-

väksyttyjen JHTT-tilintarkastajien tulee an-
taa 4 §:ssä tarkoitettu selvitys viimeistään
kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen
voimaan tulemisesta.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Jouko Skinnari
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A s e t u s

N:o 469

taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999

Opetusministerin esittelystä
muutetaan taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista 3 päivänä kesäkuuta 1994 anne-

tun asetuksen (440/1994) 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 9 §:n 3 momentti, 10 §:n
1 momentti ja 14 §,

niistä 14 § sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 256/1998, seuraavasti:

5 §

Taideteollisen korkeakoulun
koulutusohjelmat

— — — — — — — — — — — — —
Taideteollisessa korkeakoulussa on viisi-

vuotinen kuvataideopetuksen koulutusohjel-
ma, joka johtaa maisterin tutkintoon lukio-
opintojen ja ylioppilastutkinnon pohjalta.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Lapin yliopiston koulutusohjelmat

— — — — — — — — — — — — —
Lapin yliopistossa on viisivuotinen kuva-

taidekasvatuksen koulutusohjelma, joka joh-
taa maisterin tutkintoon lukio-opintojen ja
ylioppilastutkinnon pohjalta.

9 §

Kandidaatin tutkinnon suorittaminen

— — — — — — — — — — — — —
Kuvataideopetuksen tai kuvataidekasvatuk-

sen koulutusohjelman opiskelija voi suorittaa
tässä luvussa tarkoitetun kandidaatin tutkin-
non suoritettuaan korkeakoulun määräämän,

kolmivuotisen osan koulutusohjelman opin-
noista.

10 §

Maisterin tutkinnon tavoitteet

Maisterin tutkintoon johtavien koulutusoh-
jelmien pohjana on kandidaatin tutkinnon tai
sitä vastaavien opintojen taso. Kuvataide-
opetuksen ja kuvataidekasvatuksen koulu-
tusohjelmien pohjana on kuitenkin lukio-
opintojen ja ylioppilastutkinnon tai niitä vas-
taavan koulutuksen taso.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Opettajankoulutus

Sen lisäksi, mitä 3 luvussa säädetään, ku-
vataideopetuksen ja kuvataidekasvatuksen
koulutusohjelmissa opiskelijalle annetaan
valmius itsenäiseen toimintaan opettajana ja
kasvattajana.

Kuvataideopetuksen ja kuvataidekasvatuk-
sen koulutusohjelmiin sisältyvät kuvataiteen
opetettavan aineen opinnot. Opetettavan ai-
neen opinnoilla tarkoitetaan opetustyön edel-
lyttämää aineenhallintaa edistäviä opintoja.

Kuvataideopetuksen ja kuvataidekasvatuk-
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sen koulutusohjelmiin sisältyvät opettajan
pedagogiset opinnot. Nämä opinnot ovat
kasvatustieteellisiä aineopintoja, joista sää-
detään kasvatustieteellisen alan tutkinnoista
ja opettajankoulutuksesta annetussa asetuk-
sessa (576/1995). Opintojen järjestämisestä

vastaa yliopisto, jossa voidaan suorittaa kas-
vatustieteellisen alan tutkintoja ja opettajan-
koulutuksen opintoja.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 1999.

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen
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A s e t u s

N:o 470

alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministe-
rin esittelystä

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1994 alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen
(1344/1994) 15 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 423/1998, seuraavasti:

15 §
— — — — — — — — — — — — —

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tar-
koitetun vähittäismyyntiluvan haltija saa vä-
hittäin myydä luvassa tarkoitettuja tuotteita
sunnuntaisin kello yhdeksän ja kahdeksan-

toista välisenä aikana edellyttäen, että ky-
symyksessä oleva myyntipaikka sijaitsee val-
mistuspaikan välittömässä tai läheisessä yh-
teydessä.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
huhtikuuta 1999.

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston
päätös

N:o 471

mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsänkosken kuntaan perustettavasta rajoitusalu-
eesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on eläintautien vastusta-
misesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994)
9 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Päätöksen soveltamisala

Tämä päätös koskee Jämsänkosken kunnan
Hietakylässä sijaitsevalla mehiläistarhalla to-
detun esikotelomädän vuoksi perustettavaa
rajoitusaluetta.

2 §

Rajoitusalue

Rajoitusalue kattaa liitteessä olevaan kart-
taan merkityn alueen.

3 §

Rajoitusaluetta koskevat määräykset

Rajoitusalueella noudatettavista rajoituksis-
ta määrätään mehiläisten esikotelomädän
vastustamisesta 4 päivänä tammikuuta 1996

annetussa maa- ja metsätalousministeriön
eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätökses-
sä nro 2/EEO/1996.

4 §

Poikkeukset rajoituksista

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlää-
kintä- ja elintarvikeosasto voi erityisesti pe-
rustellusta syystä myöntää yksittäistapauksis-
sa luvan poiketa rajoitusalueella 3 §:ssä tar-
koitetun päätöksen mukaisista määräyksistä.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 1999. Eläintautien vastustamisesta
eläinten kuljetuksessa annetun asetuksen
(1363/1994) 18 §:n mukaisesti päätöstä on
noudatettava heti mainitusta päivästä lukien.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 1999

Apulaisosastopäällikkö Pirkko Skutnabb

Eläinlääkintöylitarkastaja Taina Aaltonen
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 472

eräistä ministeriön päätöksistä

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulu-
kuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimassaoloaika

MMMp Algeriasta, Marokosta ja
Tunisiasta tulevista karjankuljetus-
ajoneuvoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/TUONTI/1999 31.3.1999 9.4.1999—30.4.1999

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön
eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin
(09)1601.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 1999

Eläinlääkintöylitarkastaja Pia Mäkelä

Hallitussihteeri Elisa Kumpula

Komission päätös 1999/212/EY, EYVL N:o L 74, 19.3.1999, s. 29
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