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L a k i

N:o 571

aravalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/1993) 15 ja 22 § sekä

37 §:n 2 momentti sekä
lisätään lakiin uusi 15 a—15 d § ja 37 §:ään uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti

ja nykyinen 3—5 momentti siirtyvät 3—6 momentiksi, seuraavasti:

15 §

Vuokra-aravalainan saajat

Vuokra-aravalaina voidaan myöntää:
1) kunnalle tai muulle julkisyhteisölle;
2) vakuutustoimintaa harjoittavalle yhtei-

sölle;
3) yhteisölle, joka täyttää 15 a §:ssä tar-

koitetut edellytykset ja jonka valtion asunto-
rahasto on tämän nojalla nimennyt; sekä

4) sellaiselle osakeyhtiölle tai asunto-osa-
keyhtiölle, jossa jollakin tai joillakin 1—3
kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä on välitön
osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 3 §:n 2

momentin 1 kohdassa tarkoitettu määräys-
valta.

15 a §

Yleishyödyllisyys

Edellä 15 §:n 3 kohdassa tarkoitetun yh-
teisön sekä sellaisen yhtiön, jossa sillä on
osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n 2 momentin 1
kohdassa tarkoitettu määräysvalta, on täytet-
tävä seuraavat edellytykset ja toimittava nii-
den mukaisesti:

1) yhteisön toimialana on rakennuttaa ja
hankkia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja
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sekä vuokrata niitä sosiaalisin perustein tai
tarjota niitä käytettäviksi asumisoikeusasun-
toina tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja tur-
valliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin;

2) yhteisö ilmoittaa asunnot julkisesti
haettaviksi;

3) yhteisö ei tulouta omistajalleen muuta
kuin omistajan yhteisöön sijoittamille va-
roille lasketun kohtuullisen tuoton, joka on
vähintään kaksi prosenttiyksikköä suurempi
kuin valtion viiden vuoden obligaatiolainan
korko ja jonka laskentaperusteesta ja suuruu-
desta valtioneuvosto säätää tarkemmin;

4) yhteisö luovuttaa aravavuokra-asuntojen
ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta
ja omaksilunastamisesta annetun lain mu-
kaisista käyttö- ja luovutusrajoituksista va-
pautuvia asuntoja tai niiden hallintaan oi-
keuttavia osakkeita vain toiselle nimetylle
taikka kunnalle tai muulle julkisyhteisölle tai
sellaiselle osakeyhtiölle tai asunto-osakeyh-
tiölle, jossa näillä on välitön osakeyhtiölain
1 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tar-
koitettu määräysvalta, ja muulle luovutuk-
sensaajalle vain, jos kyseisen tyyppisillä
vuokra-asunnoilla ei ole kysyntää alueella
taikka jos on muu painava syy myydä joi-
takin niistä;

5) yhteisö järjestää asuntojen omistuksen
siten, että vuokrien tai käyttövastikkeiden ta-
saus on mahdollista, eikä järjestele yhteisön
rakennetta siten, että vastuun kantaminen
taloudellisiin vaikeuksiin joutuneista vuokra-
tai asumisoikeustaloista vaarantuu;

6) yhteisö ei ota muita kuin 1 kohdassa
tarkoitettuun toimintaan liittyviä riskejä, ei
anna lainaa muulle kuin 15 b §:ssä tarkoite-
tulle yhteisölle, eikä anna vakuutta muun
kuin 15 b §:ssä tarkoitetun yhteisön velvoit-
teesta paitsi, jos on kyse lainasta, jonka sa-
maan konserniin kuuluva yhteisö ottaa ja
sijoittaa 15 b §:ssä tarkoitetun yhteisön
vuokra-asuntojen hankkimiseen tai rakennut-
tamiseen;

7) yhteisön omistus ja hallinto on järjestet-
ty siten, että se on riippumaton rakennusliik-
keistä; sekä

8) yhteisön osakkeet tai osuudet eivät ole
julkisen kaupankäynnin kohteena.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua
tuloutettavaa tuottoa laskettaessa tuoton las-
kentaperusteeseen ei lueta niitä varoja, jotka
omistaja on sijoittanut ennen tammikuun
1 päivää 1980 lainoitettuihin aravavuokra-
asuntoihin. Näistä asunnoista omistajalle
tuloutettavaa tuottoa on kuitenkin käytettävä

siten, että voidaan turvata yhteisön tai sen
kanssa samaan konserniin kuuluvan
15 b §:ssä tarkoitetun yhteisön vuokra-asun-
tojen uustuotantoon ja perusparannukseen
tarvittavien omien varojen rahoitus. Tuloutus
ei myöskään saa vaarantaa yhteisön tai sen
kanssa samaan konserniin kuuluvan
15 b §:ssä tarkoitetun yhteisön taloudellista
tilannetta eikä vuokra-asuntokannan ylläpi-
toa.

15 b §

Yleishyödyllisyys konsernissa

Sovellettaessa 15 a §:ssä tarkoitettuja edel-
lytyksiä konsernissa käsitellään yhtenä koko-
naisuutena 15 §:n 3 kohdassa tarkoitettua
yhteisöä ja sen kanssa samaan konserniin
kuuluvia:

1) muita 15 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja
yhteisöjä;

2) yhteisöjä, joilla on aravavuokra-asunto-
jen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovu-
tuksesta ja omaksilunastamisesta annetun
lain mukaisten käyttö- ja luovutusrajoitusten
alaisia asuntoja tai niiden hallintaan oikeut-
tavia osakkeita;

3) yhteisöjä, joilla on vuokra-asunto-
lainojen korkotuesta annetun lain (867/1980)
10 §:ssä tarkoitetun 20 vuoden käyttörajoi-
tusajan alaisia asuntoja tai niiden hallintaan
oikeuttavia osakkeita; sekä

4) yhteisöjä, joilla on asumisoikeusasun-
noista annetussa laissa (650/1990) tarkoitet-
tuja asuntoja tai niiden hallintaan oikeuttavia
osakkeita.

15 c §

Yleishyödyllisyyden valvonta

Valtion asuntorahasto valvoo, että 15 §:n 3
kohdassa ja 15 b §:ssä tarkoitettu yhteisö
täyttää 15 a §:n mukaiset edellytykset ja toi-
mii niiden mukaisesti.

Valtion asuntorahastolla ja rahaston val-
tuuttamalla henkilöllä on oikeus saada val-
vontaa varten tarvitsemansa tiedot 15 §:n 3
kohdassa ja 15 b §:ssä tarkoitetuilta yh-
teisöiltä sekä niiden tilintarkastajilta.

Nimetyn yhteisön tulee etukäteen ilmoittaa
valtion asuntorahastolle seikoista, joilla saat-
taa olla vaikutusta 15 a §:ssä tarkoitettujen
edellytysten täyttymiseen.
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15 d §

Nimeämisen peruuttaminen

Valtion asuntorahasto voi peruuttaa 15 §:n
3 kohdassa tarkoitetun yhteisön nimeämisen,
jos:

1) yhteisö tai sen kanssa samaan konser-
niin kuuluva 15 b §:ssä tarkoitettu yhteisö
ei enää täytä 15 a §:ssä tarkoitettuja edelly-
tyksiä tai toimii niiden vastaisesti;

2) yhteisö tai sen kanssa samaan konser-
niin kuuluva 15 b §:ssä tarkoitettu yhteisö
on ryhtynyt tosiasiallisiin toimiin, joiden
tarkoitus on ristiriidassa yleishyödyllisyydel-
le 15 a §:ssä määritellyn sisällön tai asetet-
tujen edellytysten kanssa; tai

3) yhteisö hakee nimeämisen peruuttamis-
ta.

22 §

Asumisoikeustalon aravalainan saajat

Asumisoikeustalon aravalaina voidaan
myöntää:

1) kunnalle tai muulle julkisyhteisölle;
2) yhteisölle, joka täyttää 15 a §:ssä tar-

koitetut edellytykset ja jonka valtion asunto-
rahasto on tämän nojalla nimennyt; sekä

3) sellaiselle osakeyhtiölle tai asunto-osa-
keyhtiölle, jossa jollakin tai joillakin 1 tai 2
kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä on välitön
osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n 2 momentin 1
kohdassa tarkoitettu määräysvalta.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet-
tuihin lainansaajiin sekä yhtiöihin, joissa
näillä on osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n 2 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettu määräysvalta,
sovelletaan 15 a—15 d §:ää.

37 §

Aravalainan irtisanominen

— — — — — — — — — — — — —
Jos 15 §:n 3 kohdassa tai 15 b §:ssä tar-

koitetun yhteisön nimeäminen peruutetaan
15 d §:n, vuokra-asuntolainojen korkotuesta
annetun lain 2 d §:n tai asumisoikeustalo-
lainojen korkotuesta annetun lain
(1205/1993) 4 d §:n nojalla, voidaan yh-
teisöllä tai samaan konserniin kuuluvalla
15 b §:ssä tarkoitetulla muulla yhteisöllä
olevat valtion asuntolainat irtisanoa koko-
naan tai osittain takaisin maksettaviksi kuu-
den kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Jos
syy nimeämisen peruuttamiseen poistuu
tänä aikana, irtisanominen on peruutettava.

Asuntorahaston myöntämän aravalainan
voi irtisanoa 1 momentin 2—4 ja 7 kohdassa
ja 2 momentissa tarkoitetulla perusteella
asuntorahasto ja 1 momentin 1, 3 ja 5—7
kohdassa tarkoitetulla perusteella valtiokont-
tori. Kunnan myöntämän aravalainan voi
irtisanoa kunta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehdyt
päätökset yhteisön nimeämisestä vuokra-ara-
valainan tai asumisoikeustalolainan saa-
jaksi säilyvät voimassa. Tämän lain
15 a—15 d, 22 ja 37 §:ää sovelletaan myös
näihin lainansaajiin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Suvi-Anne Siimes
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L a k i

N:o 572

vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vuokra-asuntolainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain

(867/1980) 2 ja 11 § ja 12 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 2 § laeissa 62/1985, 1657/1991 ja 1203/1993, 11 § laissa 661/1992

ja 12 §:n 1 momentti mainitussa laissa 1203/1993, sekä
lisätään lakiin uusi 2 a—2 d § ja 12 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa

1203/1993 ja laissa 300/1995, uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §
Korkotukilaina vuokra-asunnon rakenta-

mista tai, jollei 2 momentista muuta johdu,
hankkimista varten voidaan myöntää:

1) kunnalle tai muulle julkisyhteisölle;
2) vakuutustoimintaa harjoittavalle yhtei-

sölle;
3) yhteisölle, joka täyttää 2 a §:ssä tarkoi-

tetut edellytykset ja jonka valtion asuntora-
hasto on tämän nojalla nimennyt; sekä

4) sellaiselle osakeyhtiölle, jossa jollakin
tai joillakin 1—3 kohdassa tarkoitetuista yh-
teisöistä on välitön osakeyhtiölain
(734/1978) 1 luvun 3 §:n 2 momentin 1
kohdassa tarkoitettu määräysvalta.

Jos vuokra-asunto hankitaan muun kuin
asunnottoman, pakolaisen, romanin tai vas-
taavan erityiseen väestöryhmään kuuluvan
henkilön vuokra-asuntokäyttöön, korkotuki-
lainaa voidaan myöntää vain edellyttäen,

1) että asuntojen rakentaminen kyseiselle
alueelle ei ole perusteltua pitkän aikavälin
asunnontarve huomioon ottaen, jollei lai-
nansaajana ole kunta tai kunnan tosiasial-
lisesti omistama yhtiö; ja

2) että asunnon hankkiminen on edul-
lisempaa kuin vastaavan uuden asunnon ra-
kentaminen.

2 a §
Edellä 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-

koitetun yhteisön sekä sellaisen yhtiön, jossa
sillä on osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n 2 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettu määräysvalta,
on täytettävä seuraavat edellytykset ja toi-
mittava niiden mukaisesti:

1) yhteisön toimialana on rakennuttaa ja
hankkia vuokra-asuntoja ja vuokrata niitä so-
siaalisin perustein tavoitteenaan asukkaiden
hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin
kustannuksin;

2) yhteisö ilmoittaa asunnot julkisesti haet-
taviksi;

3) yhteisö ei tulouta omistajalleen muuta
kuin omistajan yhteisöön sijoittamille va-
roille lasketun kohtuullisen tuoton, joka on
vähintään kaksi prosenttiyksikköä suurempi
kuin valtion viiden vuoden obligaatiolainan
korko ja jonka laskentaperusteesta ja suuruu-
desta valtioneuvosto säätää tarkemmin;
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4) yhteisö luovuttaa 10 §:ssä tarkoitetuista
20 vuoden käyttörajoituksista vapautuvia
asuntoja tai niiden hallintaan oikeuttavia
osakkeita vain toiselle nimetylle taikka kun-
nalle tai muulle julkisyhteisölle tai sellaiselle
osakeyhtiölle tai asunto-osakeyhtiölle, jossa
näillä on välitön osakeyhtiölain 1 luvun
3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu
määräysvalta, ja muulle luovutuksensaajalle
vain, jos kyseisen tyyppisillä vuokra-asun-
noilla ei ole kysyntää alueella taikka jos on
muu painava syy myydä joitakin niistä;

5) yhteisö ei järjestele rakennettaan siten,
että vastuun kantaminen taloudellisiin vai-
keuksiin joutuneista vuokrataloista vaaran-
tuu;

6) yhteisö ei ota muita kuin 1 kohdassa
tarkoitettuun toimintaan liittyviä riskejä, ei
anna lainaa muulle kuin 2 b §:ssä tarkoite-
tulle yhteisölle, eikä anna vakuutta muun
kuin 2 b §:ssä tarkoitetun yhteisön velvoit-
teesta paitsi, jos on kyse lainasta, jonka sa-
maan konserniin kuuluva yhteisö ottaa ja
sijoittaa 2 b §:ssä tarkoitetun yhteisön vuok-
ra-asuntojen hankkimiseen tai rakennuttami-
seen;

7) yhteisön omistus ja hallinto on järjestet-
ty siten, että se on riippumaton rakennusliik-
keistä; sekä

8) yhteisön osakkeet tai osuudet eivät ole
julkisen kaupankäynnin kohteena.

2 b §
Sovellettaessa 2 a §:ssä tarkoitettuja edel-

lytyksiä konsernissa käsitellään yhtenä koko-
naisuutena 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-
koitettua yhteisöä ja sen kanssa samaan kon-
serniin kuuluvia:

1) muita 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-
koitettuja yhteisöjä;

2) yhteisöjä, joilla on aravavuokra-asunto-
jen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovu-
tuksesta ja omaksilunastamisesta annetun
lain (1190/1993) mukaisten käyttö- ja luovu-
tusrajoitusten alaisia asuntoja tai niiden hal-
lintaan oikeuttavia osakkeita;

3) yhteisöjä, joilla on 10 §:ssä tarkoitetun
20 vuoden käyttörajoitusajan alaisia asuntoja
tai niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita;
sekä

4) yhteisöjä, joilla on asumisoikeusasun-
noista annetussa laissa (650/1990) tarkoitet-
tuja asuntoja tai niiden hallintaan oikeuttavia
osakkeita.

2 c §
Valtion asuntorahasto valvoo, että 2 §:n 1

momentin 3 kohdassa ja 2 b §:ssä tarkoitettu
yhteisö täyttää 2 a §:n mukaiset edellytykset
ja toimii niiden mukaisesti.

Valtion asuntorahastolla ja rahaston val-
tuuttamalla henkilöllä on oikeus saada val-
vontaa varten tarvitsemansa tiedot 2 §:n 1
momentin 3 kohdassa ja 2 b §:ssä tarkoite-
tuilta yhteisöiltä sekä niiden tilintarkastajilta.

Nimetyn yhteisön tulee etukäteen ilmoittaa
valtion asuntorahastolle seikoista, joilla saat-
taa olla vaikutusta 2 a §:ssä tarkoitettujen
edellytysten täyttymiseen.

2 d §
Valtion asuntorahasto voi peruuttaa 2 §:n

1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun yhteisön
nimeämisen, jos:

1) yhteisö tai sen kanssa samaan konser-
niin kuuluva 2 b §:ssä tarkoitettu yhteisö ei
enää täytä 2 a §:ssä tarkoitettuja edellytyksiä
tai toimii niiden vastaisesti;

2) yhteisö tai sen kanssa samaan konser-
niin kuuluva 2 b §:ssä tarkoitettu yhteisö on
ryhtynyt tosiasiallisiin toimiin, joiden tarkoi-
tus on ristiriidassa yleishyödyllisyydelle
2 a §:ssä määritellyn sisällön tai asetettujen
edellytysten kanssa; tai

3) yhteisö hakee nimeämisen peruuttamis-
ta.

11 §
Jos korkotukilaina maksetaan takaisin tai

10 §:ssä tarkoitetun 20 vuoden käyttöra-
joitusajan alainen asunto tai sen hallintaan
oikeuttavat osakkeet luovutetaan tai siirtyy
muulle kuin 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulle
omistajalle, korkohyvityksen maksaminen
lakkaa lainan takaisinmaksuajankohdasta tai
asunnon luovutusajankohdasta lukien. Asun-
non luovutuksen jälkeen korkohyvitystä voi-
daan maksaa vain, jos uusi omistaja ottaa
korkotukilainan vastattavakseen.

12 §
Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt

lainavaroja muuhun kuin tämän lain mukai-
seen tarkoitukseen tai asuntoa vastoin 10 §:n
säännöksiä taikka korkotukilainaksi hyväk-
symistä hakiessaan antanut olennaisesti vir-
heellisiä tietoja tai salannut lainan hyväksy-
miseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, voi
valtiokonttori lakkauttaa korkohyvityksen
suorittamisen. Edellä mainituissa tapauksissa
ja milloin 10 §:ssä tarkoitetun 20 vuoden
käyttörajoitusajan alaisen asunnon tai sen
hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistus-
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oikeus luovutetaan vastiketta vastaan muulle
kuin 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulle omis-
tajalle ennen käyttörajoitusajan kulumista,
voi valtiokonttori velvoittaa lainansaajan
kokonaan tai osittain suorittamaan valtiolle
takaisin sen korkohyvityksen, jonka valtio
on lainasta maksanut.
— — — — — — — — — — — — —

Jos 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tun lainansaajayhteisön nimeäminen peruute-
taan 2 d §:n, aravalain 15 d §:n tai asu-
misoikeustalolainojen korkotuesta annetun
lain 4 d §:n nojalla, valtion asuntorahasto
voi päättää, että yhteisöllä tai sen kanssa
samaan konserniin kuuluvalla 2 b §:ssä tar-
koitetulla yhteisöllä olevien vuokra-asunto-

lainojen korkohyvityksen suorittaminen lak-
kautetaan kokonaan tai osittain kuuden kuu-
kauden kuluttua nimeämisen peruuttamises-
ta, jollei syy nimeämisen peruuttamiseen
poistu tänä aikana.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehdyt
päätökset yhteisön nimeämisestä vuokratalo-
jen korkotukilainan saajaksi säilyvät voimas-
sa. Tämän lain 2 a—2 d, 11 ja 12 §:ää so-
velletaan myös näihin lainansaajiin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Suvi-Anne Siimes
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L a k i

N:o 573

asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asumisoikeustalolainojen korkotuesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain

(1205/1993) 4 § sekä
lisätään lakiin uusi 4 a—4 d § ja 13 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 299/1995, uusi 2

momentti seuraavasti:

4 §

Korkotukilainan saajat

Korkotukilaina voidaan myöntää:
1) kunnalle tai muulle julkisyhteisölle;
2) yhteisölle, joka täyttää 4 a §:ssä tarkoi-

tetut edellytykset ja jonka valtion asuntora-
hasto on tämän nojalla nimennyt; sekä

3) sellaiselle osakeyhtiölle, jossa jollakin
tai joillakin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuista
yhteisöistä on välitön osakeyhtiölain
(734/1978) 1 luvun 3 §:n 2 momentin 1
kohdassa tarkoitettu määräysvalta.

4 a §

Yleishyödyllisyys

Edellä 4 §:n 2 kohdassa tarkoitetun yh-
teisön sekä yhtiön, jossa sillä on osakeyh-
tiölain 1 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdas-
sa tarkoitettu määräysvalta, on täytettävä
seuraavat edellytykset ja toimittava niiden
mukaisesti:

1) yhteisön toimialana on rakennuttaa ja
hankkia asumisoikeusasuntoja ja tarjota niitä
käytettäviksi asumisoikeusasuntoina tavoit-
teenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset
asuinolot kohtuullisin kustannuksin;

2) yhteisö ilmoittaa asunnot julkisesti haet-
taviksi;

3) yhteisö ei tulouta omistajalleen muuta
kuin omistajan yhteisöön sijoittamille va-
roille lasketun kohtuullisen tuoton, joka on
vähintään kaksi prosenttiyksikköä suurempi

kuin valtion viiden vuoden obligaatiolainan
korko ja jonka laskentaperusteesta ja suuruu-
desta valtioneuvosto säätää tarkemmin;

4) yhteisö järjestää asumisoikeustalojen
omistuksen siten, että käyttövastikkeiden ta-
saus on mahdollista;

5) yhteisö ei ota muita kuin 1 kohdassa
tarkoitettuun toimintaan liittyviä riskejä, ei
anna lainaa muulle kuin 4 b §:ssä tarkoite-
tulle yhteisölle, eikä anna vakuutta muun
kuin 4 b §:ssä tarkoitetun yhteisön velvoit-
teesta paitsi, jos on kyse lainasta, jonka sa-
maan konserniin kuuluva yhteisö ottaa ja
sijoittaa 4 b §:ssä tarkoitetun yhteisön vuok-
ra-asuntojen hankkimiseen tai rakennuttami-
seen;

6) yhteisön omistus ja hallinto on järjestet-
ty siten, että se on riippumaton rakennusliik-
keistä; sekä

7) yhteisön osakkeet tai osuudet eivät ole
julkisen kaupankäynnin kohteena.

4 b §

Yleishyödyllisyys konsernissa

Sovellettaessa 4 a §:ssä tarkoitettuja edel-
lytyksiä konsernissa käsitellään yhtenä koko-
naisuutena 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettua yh-
teisöä ja sen kanssa samaan konserniin kuu-
luvia:

1) muita 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja yh-
teisöjä;

2) yhteisöjä, joilla on aravavuokra-asunto-
jen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovu-
tuksesta ja omaksilunastamisesta annetun

HE 274/1998
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lain (1190/1993) mukaisten käyttö- ja luovu-
tusrajoitusten alaisia asuntoja tai niiden hal-
lintaan oikeuttavia osakkeita;

3) yhteisöjä, joilla on vuokra-asunto-
lainojen korkotuesta annetun lain (867/1980)
10 §:ssä tarkoitetun 20 vuoden käyttörajoi-
tusajan alaisia asuntoja tai niiden hallintaan
oikeuttavia osakkeita; sekä

4) yhteisöjä, joilla on asumisoikeusasun-
noista annetussa laissa (650/1990) tarkoitet-
tuja asuntoja tai niiden hallintaan oikeuttavia
osakkeita.

4 c §

Yleishyödyllisyyden valvonta

Valtion asuntorahasto valvoo, että 4 §:n 2
kohdassa ja 4 b §:ssä tarkoitettu yhteisö
täyttää 4 a §:n mukaiset edellytykset ja toi-
mii niiden mukaisesti.

Valtion asuntorahastolla ja rahaston val-
tuuttamalla henkilöllä on oikeus saada kaikki
valvontaa varten tarvitsemansa tiedot 4 §:n 2
kohdassa ja 4 b §:ssä tarkoitetuilta yhteisöil-
tä sekä niiden tilintarkastajilta.

Nimetyn yhteisön tulee etukäteen ilmoittaa
valtion asuntorahastolle seikoista, joilla saat-
taa olla vaikutusta 4 a §:ssä tarkoitettujen
edellytysten täyttymiseen.

4 d §

Nimeämisen peruuttaminen

Valtion asuntorahasto voi peruuttaa 4 §:n
2 kohdassa tarkoitetun yhteisön nimeämisen,
jos:

1) yhteisö tai sen kanssa samaan konser-
niin kuuluva 4 b §:ssä tarkoitettu yhteisö ei

enää täytä 4 a §:ssä tarkoitettuja edellytyksiä
tai toimii niiden vastaisesti;

2) yhteisö tai sen kanssa samaan konser-
niin kuuluva 4 b §:ssä tarkoitettu yhteisö on
ryhtynyt tosiasiallisiin toimiin, joiden tarkoi-
tus on ristiriidassa yleishyödyllisyydelle
4 a §:ssä määritellyn sisällön tai asetettujen
edellytysten kanssa; tai

3) yhteisö hakee nimeämisen peruuttamis-
ta.

13 §

Korkotuen lakkauttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos 4 §:n 2 kohdassa tarkoitetun lainansaa-

jayhteisön nimeäminen peruutetaan 4 d §:n
nojalla, valtion asuntorahasto voi päättää,
että yhteisöllä tai sen kanssa samaan konser-
niin kuuluvalla 4 b §:ssä tarkoitetulla yh-
teisöllä olevien asumisoikeustalon rakenta-
mis-, hankinta- tai perusparannuslainojen
korkotuen suorittaminen lakkautetaan ko-
konaan tai osittain kuuden kuukauden kulut-
tua nimeämisen peruuttamisesta, jollei syy
nimeämisen peruuttamiseen poistu tänä aika-
na.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehdyt
päätökset yhteisön nimeämisestä asumisoi-
keustalon korkotukilainan saajaksi säilyvät
voimassa. Tämän lain 4 a—4 d ja 13 §:ää
sovelletaan myös näihin lainansaajiin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Suvi-Anne Siimes
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Valtioneuvoston päätös

N:o 574

asuntolainoitettujen vuokra-asuntojen omapääomaosuuteen eräissä tapauksissa
myönnettävistä avustuksista

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1999

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Valtion vuoden 1999 talousarvion mo-

mentilla 35.30.60 (Siirto valtion asuntora-
hastoon) olevasta vuokratalojen avustusval-
tuudesta voidaan myöntää enintään
15 000 000 markkaa kunnille ja kuntien to-
siasiallisesti omistamille yhteisöille sekä
yleishyödyllisille yhteisöille avustuksia uu-
sien vuokratalojen oman pääoman kattami-
seen silloin kun ne sitoutuvat osoittamaan
omistamiaan vuokra-asuntoja asunnottomille
ja pakolaisille. Avustusta myönnetään siten,
kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Asunnottomalla tarkoitetaan tässä päätök-

sessä henkilöä:
1) joka asuu ulkona;
2) joka asuu asunnoksi kelpaamattomissa

tiloissa;
3) joka asuu yömajassa tai vastaavassa

tilapäisluonteisessa majoituksessa;
4) joka asuu laitoksessa asunnon puutteen

vuoksi tai jonka laitoksesta pääsyn esteenä
on asunnon puuttuminen; tai

5) joka on rinnastettavissa 1—4 kohdassa
tarkoitettuun henkilöön.

Asunnottomaksi katsotaan myös henkilö:
1) joka on viranomaisen päätöksellä vel-

voitettu muuttamaan asunnostaan; tai
2) joka jää asunnottomaksi asunnon purka-

misen vuoksi.

3 §
Pakolaisella tarkoitetaan Suomen pako-

laiskiintiössään vastaanottamaa henkilöä,
Suomessa turvapaikan saanutta henkilöä se-
kä henkilöä, joka maahanmuuttajien kotout-
tamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaan-
otosta annettua lakia (493/1999) sovellettaes-
sa rinnastetaan pakolaiseen.

4 §
Avustusta voidaan myöntää niiden arava-

lain (1189/1993) nojalla lainoitettavien
vuokratalojen rakentamista varten, joiden
rakentaminen aloitetaan vuonna 1999 tai sen
jälkeen.

5 §
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä

on, että asunnottomille tai pakolaisille osoi-
tetut asunnot soveltuvat tähän tarkoitukseen.
Pakolaiselle osoitettavan asunnon tulee olla
pakolaisen ensimmäinen vakituinen asunto
Suomessa.

Asunnottomille tarkoitettujen asuntojen
osoittamisessa otetaan huomioon asunnotto-
mien määrä asunnon sijaintipaikkakunnalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asunnotto-
mille tai pakolaisille osoitetut asunnot eivät
saa olla sellaisia, joiden hankkimista tai ra-
kentamista varten on myönnetty lainaa tai
avustusta valtion asunnottomuuden poista-
mista varten varaamista erityismäärärahoista.

6 §
Avustuksen suuruus määräytyy asunnotto-

mille ja pakolaisille luovutettujen asuntojen
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lukumäärän perusteella. Asunnottomille
osoitettua yhtä asuntoa vastaava avustus on
25 000 markkaa ja pakolaisille osoitettua
asuntoa vastaava avustus on 40 000 mark-
kaa.

7 §
Valtion asuntorahasto myöntää ja maksaa

avustuksen vuokratalon omistajan hakemuk-
sesta. Hakemukseen on liitettävä asuntora-
haston määräämät selvitykset.

Asuntorahasto antaa tarkemmat ohjeet ha-
kumenettelystä.

8 §
Avustus maksetaan rakennustöiden

aloittamisen jälkeen yhdessä tai kahdessa
erässä töiden edistymisen mukaan sen jäl-
keen, kun asunnottomille tai pakolaisille on
osoitettu sitoumuksen mukaiset asunnot.

9 §
Avustuksen saajan on pidettävä avustuksen

myöntämisen ehdoksi asetettu määrä asunto-
ja nimetyssä kunnassa 15 vuotta avustuksen
ensimmäisen erän maksamisesta lukien tässä
päätöksessä edellytetyssä käytössä.

Jos kunnassa ei 1 momentissa tarkoitettuna
aikana enää ole tässä päätöksessä tarkoitet-
tuja asunnottomia tai pakolaisia, voidaan
asukkaiksi valita muita aravavuokra-asunto-
jen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuk-
sesta ja omaksilunastamisesta annetun lain
(1190/1993) 4 §:ssä tarkoitetut edellytykset
täyttäviä henkilöitä.

10 §
Jos avustuksen saaja on käyttänyt avustuk-

sen muuhun kuin tässä päätöksessä mainit-
tuun tarkoitukseen tai avustusta hakiessaan
ilmoittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
taikka salannut niitä tai avustus on muutoin
myönnetty virheellisin edellytyksin ja menet-
telyllä on vaikutusta avustuksen myöntämi-
seen, on asuntorahaston määrättävä avustus
osittain tai kokonaan takaisin maksettavaksi.

Jos asuntoja ei käytetä sitoumuksen mu-
kaisesti tai niitä käytetään vastoin 9 §:ssä
mainittua ehtoa, voi asuntorahasto määrätä,
olosuhteet huomioon ottaen, avustuksen osit-
tain tai kokonaan takaisin maksettavaksi.

11 §
Avustuksesta on myös soveltuvin osin voi-

massa, mitä valtioneuvoston päätöksessä val-
tionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi
(490/1965) on säädetty. Palautettavalle mää-
rälle on suoritettava vuotuista korkoa sen
maksupäivästä lukien korkolain 3 §:n 2 mo-
mentissa (284/1995) tarkoitetun korkokan-
nan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksi-
köllä.

Erääntyneelle palautusmäärälle ja korolle
on maksettava vuotuista viivästyskorkoa kor-
kolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun kor-
kokannan mukaan eräpäivästä lukien.

12 §
Asuntorahasto valvoo tämän päätöksen

noudattamista. Avustuksen saaja on velvol-
linen antamaan asuntorahastolle valvonnan
suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

13 §
Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä

toukokuuta 1999.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1999

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Hallitussihteeri Riitta Kimari
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Sisäasiainministeriön päätös

N:o 575

poliisin virkapuvusta

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1999

Sisäasiainministeriö on poliisiasetuksen (1112/1995) 19 §:n nojalla päättänyt:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Virkapuku

Poliisin virkapukuun kuuluvien asusteiden
sekä niissä käytettävien tunnusten ja merk-
kien on oltava tämän päätöksen mukaiset.
Virkapukineet hyväksyy poliisin ylijohto ja
lisäksi asusteiden, varusteiden sekä tunnus-
ten ja merkkien on oltava valmistettu polii-
sin ylijohdon hyväksymistä kangaslaaduista,
väreistä, materiaaleista ja tarvikkeista.

2 §

Virka-asusteet

Virkapukuun kuuluvat seuraavat vaatteet:
— päällystakki ja irtovuori
— virkatakki
— virkahousut
— virkahame naisilla
— virkaliivi naisilla
— kenttäpusakka
— kenttähousut
— kenttähousut, kesämalli
— toppatakki
— toppahousut
— virkapaita, lyhyt- ja pitkähihainen

— pikeepaita
— villapusero ja kauluri
— turkislakki
— lippalakki, talvimalli
— lippalakki, kesämalli
— virkalakki
— virka-asemaa osoittavat tunnukset ja ni-
milaatta.

3 §

Erityisvaatteet ja suojavaatteet

Poliisitoiminnassa voidaan käyttää 2 §:ssä
tarkoitettujen virka-asusteiden lisäksi seuraa-
via erityisvaatteita ja suojavaatteita:

1) erityisvaatteet:
— moottoripyöräpoliisin vaatteet
— moottorikelkkapoliisin vaatteet
— venepoliisin vaatteet
— ratsupoliisin vaatteet
— polkupyöräpoliisin vaatteet
— kansainvälisissä tehtävissä toimivan polii-
sin vaatteet
— JOUHA-haalari
— ERTI-haalari

2) suojavaatteet:
— kevyt suojaliivi
— taktinen suojaliivi
— tunnisteliivi
— heijastinliivi
— heijastinhansikkaat

Erityisvaatteita voivat hankkia vain 1 mo-
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mentin 1 kohdassa mainittuihin erityisryh-
miin kuuluvat poliisimiehet.

4 §

Naisen virkapukua koskeva erityissäännös

Naisen virkapuvussa voidaan käyttää tum-
mansinisestä virkapukukankaasta valmistet-
tua liiviä. Suorien housujen sijasta voidaan
käyttää samasta kankaasta valmistettua pol-
veen ulottuvaa hametta, jonka kanssa käyte-
tään ruskeita sukkahousuja ja mustia, ilman
koristeita olevia avokkaita.

5 §

Poliisikokelaan virkapuku

Poliisikokelaan virkapuku on poliisin vir-
kapuku varustettuna kokelasasemaa osoitta-
valla merkillä. Poliisikokelaan velvollisuu-
desta käyttää virkapukua on voimassa, mitä
poliisimiehestä säädetään.

6 §

Vartijan virkapuku

Tässä päätöksessä tarkoitetaan vartijalla
ylivartijaa ja vartijaa.

Vartijan virkapuku on poliisin virkapuku
varustettuna ylivartija- tai vartija-asemaa
osoittavilla merkeillä. Vartijan virkapuvussa
käytetään nuoremman konstaapelin olkalaat-
toja ja ylivartijan virkapuvussa vanhemman
konstaapelin olkalaattoja.

Kenttäpusakan, virkapaidan, pikeepaidan
sekä villapuseron hihoissa on poliisin tun-
nuskuvalla varustetut hihamerkit, joiden ala-
puolella on laatta, jossa lukee VARTIJA -
VÄKTARE. Lisäksi vartijan virkavaatteissa
on oikean rintataskun yläpuolella poliisimer-
kin tilalla vastaavanlainen laatta.

Vartijan päähineen merkkinä on hopeanvä-
risestä metallista valmistettu valtakunnan
vaakuna ilman lehviä ja tummansinistä alus-
taa.

Vartijan kenttäpusakan selässä on painettu-
na teksti VARTIJA.

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin, mitä
tässä päätöksessä säädetään poliisin virka-
puvusta.

2 luku

Virkapuvussa käytettävät virka-asemaa
osoittavat tunnukset ja muut merkit

7 §

Kenttäpusakan, toppatakin ja virkatakin
kaulusmerkit

Kenttäpusakan, toppatakin sekä virkatakin
kauluksissa on pohjalaatalla 30 mm:n kor-
kuiset poliisin tunnukset, joiden alaosaa ym-
päröi tammenlehväseppele. Tunnus ja sep-
pele on päällystöllä hopealangalla ja muilla
vaaleanharmaalla silkkilangalla ommeltu.
Pohjalaatta on viisikulmainen, korkeudeltaan
50 mm. Poliisin ylijohtoon kuuluvilla polii-
simiehillä pohjalaatan väri on helmenhar-
maa, poliisin lääninjohtoon kuuluvilla polii-
simiehillä musta, poliisioppilaitosten polii-
simiehillä vihreä ja muilla poliisimiehillä
kirkkaansininen. Päällystön pohjalaattaa ym-
päröi noin 2 mm:n levyinen punos, joka on
poliisiylijohtajalla, poliisijohtajalla, polii-
siylitarkastajalla, lääninpoliisijohtajalla, liik-
kuvan poliisin päälliköllä sekä poliisipäälli-
köllä ja nimismiehellä hopeanvärinen ja
muilla sininen.

Juhlatakissa on brodeerattu hopeanharmaa
35 mm korkea tammenlehvien ympäröimä
poliisin virallinen tunnuskuva.

8 §

Virkatakissa ja juhlatakissa käytettävät
virka-asemaa osoittavat merkit

Virkatakin ja juhlatakin hihoissa on hihan-
käänteestä 90 mm ylöspäin alkavalla, hihan
ulkosivulla saumasta saumaan ulottuvalla
kirkkaansinisellä laatalla samanpituiset ka-
luunat, jotka alkavat 3 mm laatan vaa-
kasuorasta reunasta ja joiden väli on 3 mm.
Laatan yläreuna on 3 mm kaluunoiden ylä-
puolella.

Kaluunoita on:
1) poliisiylijohtajalla alinna yksi 40 mm:n

levyinen, mustapohjainen hopeanvärinen
tammenlehväkaluuna, jossa keskikohdalla on
kiinnitettynä 15 mm:n korkuinen hopeanvä-
rinen tunnus ja sen yläpuolella kolme 10
mm:n levyistä tammenlehväkaluunaa;

2) poliisijohtajalla alinna yksi 40 mm:n le-
vyinen tammenlehväkaluuna ja sen yläpuo-
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lella kolme 10 mm:n levyistä tammenlehvä-
kaluunaa.

3) lääninpoliisijohtajalla, keskusrikospolii-
sin, suojelupoliisin ja liikkuvan poliisin pääl-
liköllä sekä Helsingin kihlakunnan po-
liisipäälliköllä alinna yksi 40 mm:n levyinen
tammenlehväkaluuna ja sen yläpuolella kaksi
10 mm:n levyistä tammenlehväkaluunaa;

4) poliisiylitarkastajalla alinna yksi 40
mm:n levyinen tammenlehväkaluuna ja sen
yläpuolella yksi 10 mm:n levyinen tammen-
lehväkaluuna;

5) poliisitarkastajalla, muulla kuin 3 koh-
dassa tarkoitetulla poliisipäälliköllä ja nimis-
miehellä, keskusrikospoliisin, suojelupoliisin
ja liikkuvan poliisin apulaispäälliköllä sekä
Helsingin kihlakunnan apulaispoliisipäälli-
köllä ylinnä yksi 30 mm:n levyinen tam-
menlehväkaluuna ja sen alapuolella kolme
10 mm:n levyistä tammenlehväkaluunaa;

6) muulla kuin 5 kohdassa tarkoitetulla
apulaispoliisipäälliköllä, sisäasiainministeri-
ön poliisiosaston ylikomisariolla ja lääninyli-
komisariolla yksi 30 mm:n levyinen tam-
menlehväkaluuna ja sen alapuolella kaksi 10
mm:n levyistä tammenlehväkaluunaa;

7) sisäasiainministeriön poliisiosaston ko-
misariolla, lääninkomisariolla ja ylikomi-
sariolla ylinnä yksi 30 mm:n levyinen
tammenlehväkaluuna ja sen alapuolella yksi
10 mm:n levyinen tammenlehväkaluuna;

8) komisariolla kaksi 10 mm:n levyistä
tammenlehväkaluunaa ja niiden välissä yksi
3 mm:n levyinen hopeanvärinen kaluuna;

9) ylikonstaapelilla yksi harmaa 10 mm:n
levyinen kaluunanauha ja sen yläpuolella
keskellä kaksi samanlevyisestä kaluunasta
muodostettua sisäkkäin olevaa kolmiota,
joista ulomman kanta on 70 mm ja sivujen
pituus 60 mm ja kolmioiden väli 3 mm; se-
kä

10) vanhemmalla konstaapelilla yksi vaa-
kasuora 10 mm:n levyinen harmaa ka-
luunanauha.

Nuoremmalla konstaapelilla ei ole virka-
asemaa osoittavia merkkejä.

9 §

Kenttäpusakassa, toppatakissa,
virkapaidassa, pikeepaidassa, villapuserossa

ja naisten liivissä käytettävät merkit

Kenttäpusakan, virkapaidan, pikeepaidan,
villapuseron ja naisten liivin olkalaatoissa
ovat virka-asemaa osoittavat kaluunanauhat

ilman kirkkaansinistä pohjalaattaa. Ylikons-
taapelin ja vanhemman konstaapelin olkalaa-
toissa käytetään 5 mm leveitä hopeanhar-
maalla langalla brodeerattuja kaluunoita.
Päällystöllä on virka-asemaa osoittavien
merkkien yläpuolella 35 mm:n pituiset ho-
peanväriset olkaleijonat ja alipäällystöllä
sekä miehistöllä palvelusvaatteissa hopean-
väriset poliisin tunnuskuvat.

Hihoissa suoraan olkapään suunnassa noin
55 mm olkapään alapuolella on vaaleanhar-
maalla silkkilangalla ommeltu poliisin tun-
nuskuva kirkkaansinisellä pohjalla. Pohjalaa-
tan korkeus on 110 mm ja leveys 70 mm.

10 §

Päällystakissa käytettävät merkit

Päällystakin hihoissa on virka-asemaa
osoittavat merkit ilman kirkkaansinistä poh-
jalaattaa. Kaluunat on kiinnitetty kankaanvä-
riselle laatalle, jonka alareuna on 50 mm
hihansuun yläpuolella. Laatta on kiinnitetty
hihaan kahdella pienellä takin napilla. Olka-
laatoissa ja kauluksissa ei ole merkkejä.

11 §

Juhlalakin merkit

Juhlalakin etupuolella on:
1) päällystöllä lakin alaosassa tummansini-

sestä kankaasta valmistettuun, mustan silk-
kipunoksen ympäröimään laattaan kiinnitet-
tynä emalinen, väritetty valtakunnan vaaku-
na hopealangasta ommellun kuusenhavusep-
peleen sisällä ja tämän yläpuolella valko-si-
ni-valkoinen hopeareunainen 20 mm:n läpi-
mittainen virkakokardi; havuseppeleen kor-
keus ja leveys on noin 50 mm;

2) alipäällystöllä samanlaiset merkit kuin
päällystöllä, kuitenkin ilman virkakokardia;
ja

3) miehistöllä hopeanvärisestä metallista
valmistettu kuusenhavuseppele tummansini-
sellä pohjalla, jonka sisällä emalinen väritet-
ty valtakunnan vaakuna; ilman virkakokar-
dia.

Poliisiylijohtajalla, poliisijohtajalla, läänin-
poliisijohtajalla, keskusrikospoliisin, suojelu-
poliisin ja liikkuvan poliisin päälliköllä sekä
Helsingin kihlakunnan poliisipäälliköllä on
lakin lipan ylä- ja alareunassa hopealangasta
punottu 12 mm leveä tammenlehväaiheinen
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lippakoriste. Poliisiylitarkastajalla on saman-
lainen koriste lipan alareunassa.

Poliisiylijohtajalla, poliisijohtajalla, polii-
siylitarkastajalla, lääninpoliisijohtajalla, po-
liisitarkastajalla, poliisipäälliköllä ja apulais-
poliisipäälliköllä, nimismiehellä, keskusri-
kospoliisin, suojelupoliisin ja liikkuvan po-
liisin päälliköllä ja apulaispäälliköllä, sisä-
asiainministeriön poliisiosaston yliko-
misariolla ja komisariolla, lääninyliko-
misariolla, ylikomisariolla sekä lääninko-
misariolla on lakissa kaksi kahdella pieniko-
koisella vaakunanapilla kiinnitettyä, 4 mm:n
paksuisesta valkoisesta silkkipunoksesta val-
mistettua leukanauhaa. Komisariolla yksi 5
mm:n paksuinen valkoisesta silkkipunoksesta
valmistettu leukanauha.

Alipäällystöllä leukanauhana on kaksi vaa-
kunanapilla kiinnitettävää 4 mm:n paksuista
mustaa silkkipunosta ja miehistöllä 5 mm:n
paksuinen vaakunanapilla kiinnitettävä musta
silkkipunos.

12 §

Virka- ja lippalakin merkit

Virkalakissa käytetään etupuolella saman-
laisia merkkejä kuin juhlalakissa. Lippalakis-
sa on vasemmalla sivustalla vaaleanharmaal-
la langalla brodeerattu 30 mm:n korkuinen
poliisin miekkatunnus ja etuosassa samalla
langalla brodeerattu teksti: ’’POLIISI - PO-
LIS’’.

13 §

Turkislakin merkit

Turkislakissa on samanlaiset merkit kuin
juhlalakissa lukuunottamatta punosnauhaa ja
lipankoristeita.

14 §

Muut tunnukset

Kenttäpusakassa, toppatakissa ja virka-
paidassa on oikean rintataskun yläpuolella ja
pikeepaidassa, villapuserossa ja naisten lii-
vissä on oikealla puolella sinisellä 82 mm
leveällä ja 42 mm korkealla kangaslaatalla
vaalea teksti: ’’POLIISI - POLIS’’.

Kenttäpusakan, toppatakin ja virkapaidan
oikean rintataskun yläpuolella kohdistettuna
keskikohdalle tai rintataskun kannessa sekä

villapuserossa, pikeepaidassa ja naisten lii-
vissä oikealla puolella on vähintään 80 mm
leveä ja vähintään 25 mm korkea sininen ni-
milaatta, jossa on vaalealla tekstillä ainakin
poliisimiehen sukunimi.

Kenttävaatteissa ja villapuserossa käyte-
tään tarrakiinnityksellä asennettua tai om-
meltua kankaista brodeerattua nimilaattaa.

Virkatakissa, virkapaidassa ja naisten lii-
vissä käytetään muovista nimilaattaa kiinni-
tettynä oikealle puolelle rintataskun kanteen
tai taskun puuttuessa vastaavalle kohdalle.
Sisäpalveluksessa voidaan villapuserossa
käyttää myös muovista nimilaattaa.

15 §

Erityisvarusteissa käytettävät merkit

Moottoripyörän- ja moottorikelkankuljetta-
jan ajopuvun olkalaatoissa ovat virka-asemaa
osoittavat merkit ilman kirkkaansinistä poh-
jalaattaa. Ajopuvun hihoissa on poliisin tun-
nuskuva kirkkaansinisellä pohjalla sekä oi-
kealla rintataskun yläpuolella sininen POLII-
SI - POLIS-kangaslaatta.

Erityisvarusteissa on oltava ainakin polii-
sin tunnuskuva tai poliisimiesasemaa osoitta-
va muu tunnus sekä mahdollisuuksien mu-
kaan POLIISI - POLIS-kangaslaatta ja nimi-
laatta.

16 §

Poliisikokelaan virkapuvussa käytettävät
merkit

Poliisikokelaan virkapuvussa on samanlai-
set merkit kuin nuoremman konstaapelin
virkapuvussa. Toiminnallisissa harjoituksissa
on poliisikokelaan käytettävä oikean taskun
yläpuolella tai taskun kannessa sinistä vä-
hintään 80 mm leveää ja vähintään 25 mm
korkeaa laattaa, jossa on vaaleanharmaa
teksti: ’’POLIISIKOKELAS - POLISAS-
PIRANT’’.

3 luku

Erinäisiä määräyksiä

17 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä
toukokuuta 1999.
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18 §

Siirtymäsäännökset

Sisäasiainministeriön poliisin virkapuvusta

ja aseistuksesta antaman päätöksen
(113/1983) ja määräyksen (5/1998) mukai-
sia virka-asusteita ja virka-asemaa osoitta-
via merkkejä saa käyttää vuoden 1999 lop-
puun.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1999

Sisäasiainministeri Kari Häkämies

Poliisiylijohtaja Reijo Naulapää
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Ulkoasiainministeriön ilmoitus

N:o 576

Libyaa koskevan Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY) N:o 3274/93 soveltamisen
keskeyttämisestä johtuvasta asianomaisten rangaistussääntöjen soveltamisen

lakkaamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1999

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden Suo-
melle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroo-
pan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten
täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n
2 momentin nojalla, että Euroopan unionin
neuvoston Libyaa koskevan asetuksen (EY)
N:o 3274/93 soveltaminen on keskeytetty

neuvoston asetuksella (EY) N:o 836/1999;
EYVL N:o L 106, 23.4.1999, s. 1 ja siitä
johtuen asetuksen 3274/93 rikkomisesta sää-
detyt rangaistusseuraamukset lakkaavat.

Neuvoston asetus 836/1999 on tullut voi-
maan sinä päivänä, jona se on julkaistu Eu-
roopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1999

Ulkoasiainministeri Tarja Halonen

Lähetystöneuvos Raili Lahnalampi
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