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Lak i

N:o 17

rikoslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 34 luvun 9 b ja 13 §,
sellaisina kuin ne ovat laissa 559/2002,
muutetaan 15 luvun 10 §:n 1 momentti ja 34 luvun 11 §, sellaisina kuin ne ovat, 15 luvun
10 §:n 1 momentti laissa 563/1998 ja 34 luvun 11 § laissa 343/2000, ja
lisätään 1 luvun 7 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 626/1996, uusi 3 momentti, 11 lukuun,
sellaisena kuin se on siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, uusi 7 b §, lakiin uusi 34 a
luku ja 35 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 769/1990, uusi 2 momentti seuraavasti:

1 luku

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta

7 §

Kansainvälinen rikos

— — — — — — — — — — — — —
Suomen lakia sovelletaan tekopaikan laista
riippumatta myös Suomen ulkopuolella teh-
tyyn 34 a luvussa tarkoitettuun rikokseen.

11 luku

Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä
vastaan

7 b §

Biologisen aseen kiellon rikkominen

Joka
1) muuten kuin tämän luvun 1—3 §:ssä
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tarkoitetulla tavalla käyttää biologista asetta
tai toksiiniasetta,
2) laittomasti valmistaa, kuljettaa tai toi-
mittaa biologisen aseen tai toksiiniaseen, tai
3) bakteriologisten (biologisten) ja toksii-
niaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varas-
toinnin kieltämistä sekä niiden hävittämistä
koskevan yleissopimuksen vastaisesti kehit-
tää, tuottaa, muutoin hankkii, varastoi tai
pitää hallussaan biologisia aseita tai toksii-
niaseita taikka aseita, laitteita tai välineitä
biologisen aseen tai toksiiniaseen levittämi-
seksi,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangais-
tusta, biologisen aseen kiellon rikkomisesta
vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja
enintään kuudeksi vuodeksi.

15 luku

Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan

10 §

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhon-
nan valmistelun, kemiallisen aseen kiellon
rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikko-
misen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaa-
rantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpe-
toksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiope-
toksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen,
törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaa-
lisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman,
törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryös-
tön, ihmisryöstön, panttivangin ottamisen,
törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaaran-
tamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen,
34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa teh-
dyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemi-
sen tai törkeän huumausainerikoksen olevan
hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi
estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle
tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos
rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu,
törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi
kuukaudeksi.
— — — — — — — — — — — — —

34 luku

Yleisvaarallisista rikoksista

11 §

Kaappaus

Joka väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten
taikka muuten oikeudettomasti
1) puuttuu lennolla olevan ilma-aluksen,

kauppamerenkulussa olevan aluksen, raide-
liikenteessä olevan raideliikennekulkuneuvon
tai joukkoliikenteessä olevan moottorikulku-
neuvon ohjaukseen,
2) ottaa lento-, meri- tai raideliikennetur-

vallisuutta vaarantavalla tavalla ilma-aluksen,
kauppamerenkulussa olevan aluksen, raide-
liikenteessä olevan raideliikennekulkuneuvon
tai liikenneturvallisuutta vakavasti vaaranta-
valla tavalla joukkoliikenteessä olevan moot-
torikulkuneuvon määräysvaltaansa tai
3) ottaa kiinteän lautan määräysvaltaansa,
on tuomittava kaappauksesta vankeuteen

vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi
vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
Jos 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu

kaappaus on aiheuttanut vain vähäistä vaaraa
lento-, meri- tai raideliikenneturvallisuudelle
taikka vakavaa vähäisempää vaaraa muulle
liikenneturvallisuudelle ja rikos, huomioon
ottaen väkivallan tai uhkauksen taikka muun
teossa käytetyn oikeudettoman keinon laatu
tai muut tekoon liittyvät seikat, on myös
kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikok-
sentekijää ei tuomita kaappauksesta, vaan
niistä muista rikoksista, jotka teko käsittää.

34 a luku

Terrorismirikoksista

1 §

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset

Joka terroristisessa tarkoituksessa siten,
että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa
vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle
järjestölle, tekee
1) laittoman uhkauksen tai perättömän

vaarailmoituksen, on tuomittava vankeuteen
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vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään
kolmeksi vuodeksi,
2) tahallisen vaaran aiheuttamisen, tahal-
lisen räjähderikoksen tai rikoksen teräaselakia
(108/1977) vastaan, on tuomittava vankeu-
teen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enin-
tään neljäksi vuodeksi,
3) törkeän varkauden tai törkeän mootto-
rikulkuneuvon käyttövarkauden, jonka koh-
teena on joukkoliikenteeseen tai tavarankul-
jetukseen soveltuva moottorikulkuneuvo, tu-
hotyön, liikennetuhotyön, terveyden vaaran-
tamisen, törkeän vahingonteon, törkeän am-
puma-aserikoksen tai puolustustarvikkeiden
maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta anne-
tussa laissa (242/1990) tarkoitetun maasta-
vientirikoksen, on tuomittava vankeuteen vä-
hintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään
kuudeksi vuodeksi,
4) kemiallisen aseen kiellon rikkomisen,
biologisen aseen kiellon rikkomisen tai ta-
hallisen törkeän ympäristön turmelemisen,
joka on tehty 48 luvun 1 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetulla tavalla, on tuomittava
vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja
enintään kahdeksaksi vuodeksi,
5) törkeän pahoinpitelyn, ihmisryöstön,
panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön,
törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjäh-
derikoksen tai kaappauksen, on tuomittava
vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään
kahdeksitoista vuodeksi,
6) surman, on tuomittava vankeuteen vä-
hintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista
vuodeksi, tai
7) tapon, on tuomittava vankeuteen vähin-
tään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Joka terroristisessa tarkoituksessa tekee
murhan, on tuomittava vankeuteen elinkau-
deksi.
Yritys on rangaistava.

2 §

Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikok-
sen valmistelu

Joka tehdäkseen 1 §:n 1 momentin 2—7
kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetun rikok-
sen
1) sopii toisen kanssa tai laatii suunnitel-
man sellaisen rikoksen tekemisestä,

2) valmistaa, pitää hallussaan, hankkii,
kuljettaa, käyttää tai luovuttaa räjähteen,
kemiallisen tai biologisen aseen taikka tok-
siiniaseen, ampuma-aseen taikka vaarallisen
esineen tai aineen tai
3) hankkii ydinräjähteen valmistukseen tai

kemiallisen tai biologisen aseen taikka tok-
siiniaseen valmistukseen tarvittavia laitteita
tai aineita taikka siihen tarvittavan valmis-
tuskaavan tai -piirustuksen,
on tuomittava terroristisessa tarkoitukses-

sa tehtävän rikoksen valmistelusta sakkoon
tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

3 §

Terroristiryhmän johtaminen

Joka johtaa terroristiryhmää, jonka toimin-
nassa on tehty 1 §:n 1 momentin 2—7
kohdassa tai 2 momentissa tarkoitettu rikos tai
sellaisen rikoksen rangaistava yritys taikka
2 §:ssä tarkoitettu rikos, on tuomittava ter-
roristiryhmän johtamisesta vankeuteen vä-
hintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista
vuodeksi.
Joka johtaa terroristiryhmää, jonka toimin-

nassa on tehty vain 1 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettu rikos, on tuomittava
terroristiryhmän johtamisesta vankeuteen vä-
hintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään
kuudeksi vuodeksi.
Joka tuomitaan terroristiryhmän johtami-

sesta, on tuomittava myös tekemästään tai
hänen johdollaan terroristiryhmän toiminnas-
sa tehdystä 1 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tai
sellaisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä
taikka 2 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta.

4 §

Terroristiryhmän toiminnan edistäminen

Joka edistääkseen tai tietoisena siitä, että
hänen toimintansa edistää terroristiryhmän 1
tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa,
1) perustaa tai organisoi terroristiryhmän

taikka värvää tai yrittää värvätä väkeä terro-
ristiryhmää varten,
2) varustaa tai yrittää varustaa terroristi-

ryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeil-
la tai niiden valmistamiseen tarkoitetuilla
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aineilla tai tarvikkeilla taikka muilla vaaral-
lisilla esineillä tai aineilla,
3) toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai
antaa terroristiryhmälle koulutusta rikollista
toimintaa varten,
4) hankkii tai yrittää hankkia taikka luo-
vuttaa terroristiryhmälle toimitiloja tai muita
sen tarvitsemia tiloja taikka kulkuvälineitä tai
muita ryhmän toiminnan kannalta erittäin
tärkeitä välineitä,
5) hankkii tai yrittää hankkia tiedon, jonka
tuleminen terroristiryhmän tietoon on omiaan
aiheuttamaan vakavaa vahinkoa valtiolle tai
kansainväliselle järjestölle, taikka välittää,
luovuttaa tai ilmaisee terroristiryhmälle sel-
laisen tiedon,
6) hoitaa terroristiryhmän tärkeitä talou-
dellisia asioita tai antaa ryhmän toiminnan
kannalta erittäin tärkeitä taloudellisia tai
oikeudellisia neuvoja tai
7) tekee 32 luvun 1 §:n 2 momentin 1 tai
2 kohdassa tarkoitetun rikoksen,
on tuomittava, jos terroristiryhmän toimin-
nassa tehdään 1 §:ssä tarkoitettu rikos tai
sellaisen rikoksen rangaistava yritys taikka
2 §:ssä tarkoitettu rikos, jollei teko ole 1 tai
2 §:n mukaan rangaistava tai siitä säädetä
muualla laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa
rangaistusta, terroristiryhmän toiminnan edis-
tämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuu-
kaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.
Mitä edellä 6 kohdassa säädetään oikeu-
dellisesta neuvonnasta, ei koske rikoksen
esitutkintaan tai tuomioistuinkäsittelyyn taik-
ka rangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvää
oikeudellisen avustajan tai asiamiehen tehtä-
vien hoitamista.

5 §

Terrorismin rahoittaminen

Joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää
varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä, että
niillä rahoitetaan
1) panttivangin ottamista tai kaappausta,
2) sellaista tuhotyötä, törkeää tuhotyötä tai
yleisvaarallisen rikoksen valmistelua, jota on
pidettävä terrorististen pommi-iskujen torju-
mista koskevassa kansainvälisessä yleissopi-
muksessa (SopS 60/2002) tarkoitettuna rikok-
sena,

3) sellaista tuhotyötä, liikennetuhotyötä,
törkeää tuhotyötä tai yleisvaarallisen rikoksen
valmistelua, jota on pidettävä siviili-ilmailun
turvallisuuteen kohdistuvien laittomien teko-
jen ehkäisemistä koskevassa yleissopimuk-
sessa (SopS 56/1973), kansainväliseen siviili-
ilmailuun käytettävillä lentoasemilla tapahtu-
vien laittomien väkivallantekojen ehkäisemis-
tä koskevassa lisäpöytäkirjassa (SopS
43/1998), merenkulun turvallisuuteen kohdis-
tuvien laittomien tekojen ehkäisemistä kos-
kevassa yleissopimuksessa (SopS 11/1999)
tai mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden
lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laitto-
mien tekojen ehkäisemistä koskevassa pöy-
täkirjassa (SopS 44/2000) tarkoitettuna rikok-
sena,
4) sellaista ydinräjähderikosta, terveyden

vaarantamista, törkeää terveyden vaaranta-
mista, ydinenergian käyttörikosta tai muuta
ydinaineeseen kohdistuvaa tai ydinainetta
välineenä käyttäen tehtyä rangaistavaksi sää-
dettyä tekoa, jota on pidettävä ydinaineiden
turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyssä
yleissopimuksessa (SopS 72/1989) tarkoitet-
tuna rikoksena, tai
5) murhaa, tappoa, surmaa, törkeää pahoin-

pitelyä, vapaudenriistoa, törkeää vapauden-
riistoa, ihmisryöstöä, panttivangin ottamista
tai törkeää julkisrauhan rikkomista tai niillä
uhkaamista, kun teko kohdistuu henkilöön,
jota tarkoitetaan kansainvälistä suojelua naut-
tivia henkilöitä vastaan, mukaan lukien dip-
lomaattiset edustajat, kohdistuvien rikosten
ehkäisemistä ja rankaisemista koskevassa
yleissopimuksessa (SopS 63/1978),
on tuomittava terrorismin rahoittamisesta

vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja
enintään kahdeksaksi vuodeksi.
Terrorismin rahoittamisesta tuomitaan

myös se, joka suoraan tai välillisesti antaa tai
kerää varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä,
että niillä rahoitetaan 1 §:ssä tarkoitettuja
rikoksia.
Yritys on rangaistava.
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei

sovelleta, jos teko on rangaistava 1 momentin
1—5 kohdassa tarkoitettuna rikoksena tai
sellaisen yrityksenä tai osallisuutena sellai-
seen rikokseen taikka 1 tai 2 §:n mukaan tai
siitä säädetään muualla laissa ankarampi
rangaistus.
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6 §

Määritelmät

Rikoksentekijällä on terroristinen tarkoi-
tus, jos hänen tarkoituksenaan on:
1) aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön kes-
kuudessa;
2) pakottaa oikeudettomasti jonkin valtion
hallitus tai muu viranomainen taikka kansain-
välinen järjestö tekemään, sietämään tai te-
kemättä jättämään jotakin;
3) oikeudettomasti kumota jonkin valtion
valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa
vakavasti valtion oikeusjärjestystä taikka ai-
heuttaa erityisen suurta vahinkoa valtionta-
loudelle tai valtion yhteiskunnallisille perus-
rakenteille; tai
4) aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa kan-
sainvälisen järjestön taloudelle tai sellaisen
järjestön muille perusrakenteille.
Terroristiryhmällä tarkoitetaan vähintään

kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan
koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä
yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin teh-
däkseen 1 §:ssä tarkoitettuja rikoksia.
Kansainvälisellä järjestöllä tarkoitetaan
hallitustenvälistä tai merkityksensä ja kan-
sainvälisesti tunnustetun asemansa perusteel-
la siihen rinnastettavaa järjestöä.

7 §

Syyteoikeus

Syytteen nostamisesta tässä luvussa tarkoi-

tetuista rikoksista päättää valtakunnansyyttä-
jä. Valtakunnansyyttäjä määrää tällöin myös
siitä, kenen on ajettava syytettä.

8 §

Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Tässä luvussa mainittuihin rikoksiin sovel-
letaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvas-
tuusta säädetään.
Mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta

säädetään, sovelletaan myös tämän luvun
1 §:ssä tai 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa
mainitun rikoksen tekemiseksi tehtyyn ryös-
töön, törkeään ryöstöön, kiristykseen ja tör-
keään kiristykseen sekä tämän luvun 1 §:n 1
momentin 2—7 kohdassa tai 2 momentissa,
2 §:n 1 momentin 3 kohdassa taikka 4 tai
5 §:ssä mainitun rikoksen tekemiseksi tehtyyn
väärennykseen tai törkeään väärennykseen.

35 luku

Vahingonteosta

2 §

Törkeä vahingonteko

— — — — — — — — — — — — —
Yritys on rangaistava.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2003.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 18

pakkokeinolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 5 a luvun 2 §,

3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 ja 2 momentti sekä 6 luvun 5 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 5 a luvun 2 § laissa 1026/1995, 3 §:n 1 momentti laissa 22/2001,

4 §:n 1 momentti laissa 402/1995 ja 4 §:n 2 momentti laissa 366/1999 sekä 6 luvun 5 §:n 2
momentti laissa 566/1998, seuraavasti:

5 a luku

Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen
tarkkailu

2 §

Telekuuntelun edellytykset

Kun on syytä epäillä jotakuta
1) Suomen itsemääräämisoikeuden vaaran-
tamisesta, sotaan yllyttämisestä, maanpetok-
sesta, törkeästä maanpetoksesta, vakoilusta,
törkeästä vakoilusta, turvallisuussalaisuuden
paljastamisesta, luvattomasta tiedustelutoi-
minnasta,
2) valtiopetoksesta, törkeästä valtiopetok-
sesta, valtiopetoksen valmistelusta,
3) taposta, murhasta, surmasta,
4) törkeästä vapaudenriistosta, ihmisryös-
töstä, panttivangin ottamisesta,

5) törkeästä ryöstöstä, törkeästä kiristyk-
sestä,
6) törkeästä kätkemisrikoksesta, ammatti-

maisesta kätkemisrikoksesta,
7) tuhotyöstä, liikennetuhotyöstä, törkeästä

tuhotyöstä, törkeästä terveyden vaarantami-
sesta, ydinräjähderikoksesta, kaappauksesta,
8) törkeästä kiskonnasta,
9) törkeästä rahanväärennyksestä,
10) törkeästä ympäristön turmelemisesta,
11) törkeästä huumausainerikoksesta taik-

ka
12) edellä mainittujen rikosten rangaista-

vasta yrityksestä,
rikoksen esitutkintaa toimittavalle viran-

omaiselle voidaan antaa lupa kuunnella ja
tallentaa televiestejä, joita epäilty lähettää
hallussaan olevalla tai oletettavasti muuten
käyttämällään teleliittymällä, tai tällaiseen
teleliittymään tulevia hänelle tarkoitettuja
viestejä, jos kuuntelulla saatavilla tiedoilla
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voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys
rikoksen selvittämiselle.
Lupa 1 momentin mukaiseen telekuunte-
luun voidaan siinä säädetyin edellytyksin
antaa myös, kun on syytä epäillä jotakuta
1) joukkotuhonnasta, joukkotuhonnan val-
mistelusta, kemiallisen aseen kiellon rikko-
misesta, biologisen aseen kiellon rikkomises-
ta,
2) rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin
2—7 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetusta
terroristisessa tarkoituksessa tehdystä rikok-
sesta, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän
rikoksen valmistelusta, terroristiryhmän joh-
tamisesta, terroristiryhmän toiminnan edistä-
misestä, terrorismin rahoittamisesta taikka
3) edellä mainittujen rikosten rangaistavas-
ta yrityksestä.

3 §

Televalvonnan edellytykset

Kun on syytä epäillä jotakuta
1) rikoksesta, josta ei ole säädetty lievem-
pää rangaistusta kuin neljä kuukautta van-
keutta,
2) automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestel-
mään kohdistuneesta rikoksesta, joka on tehty
telepäätelaitetta käyttäen, laittomasta uhkauk-
sesta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaami-
sesta tai huumausainerikoksesta,
3) edellä mainittujen rikosten rangaistavas-
ta yrityksestä, tai
4) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän
rikoksen valmistelusta,
esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lu-
pa kohdistaa televalvontaa epäillyn hallussa
olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyt-
tämäänsä teleliittymään taikka tilapäisesti
sulkea tällainen liittymä, jos televalvonnalla
saatavilla tiedoilla tai teleliittymän sulkemi-
sella voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä
merkitys rikoksen selvittämiselle.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Teknisen tarkkailun edellytykset

Kun on syytä epäillä jotakuta
1) rikoksesta, josta säädetty ankarin ran-
gaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta,

2) huumausainerikoksesta,
3) edellä mainittujen rikosten rangaistavas-

ta yrityksestä, tai
4) terroristisessa tarkoituksessa tehtävän

rikoksen valmistelusta,
esitutkintaviranomainen saa kohdistaa

epäiltyyn teknistä kuuntelua, jos siten saata-
villa tiedoilla voidaan olettaa olevan erittäin
tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle.
Kun on syytä epäillä jotakuta rikoksesta,

josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän
kuin kuusi kuukautta vankeutta, epäiltyyn tai
tiettyyn paikkaan, jossa hänen voidaan olettaa
oleskelevan, saadaan kohdistaa teknistä kat-
selua, jos katselulla saatavilla tiedoilla voi-
daan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys
rikoksen selvittämiselle. Jos tekninen katselu
kohdistuu 4 momentissa tarkoitettuun van-
keinhoitolaitoksen huostassa olevaan henki-
löön, edellytetään kuitenkin, että epäily kos-
kee rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus
on vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka
huumausainerikosta tai näiden rikosten ran-
gaistavaa yritystä taikka terroristisessa tar-
koituksessa tehtävän rikoksen valmistelua ja
että katselulla saatavilla tiedoilla voidaan
olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikok-
sen selvittämiselle.
— — — — — — — — — — — — —

6 luku

Muut pakkokeinot

5 §

DNA-tunnisteiden määrittäminen ja talletta-
minen

— — — — — — — — — — — — —
Henkilölle, jonka on lainvoimaisella tuo-

miolla todettu syyllistyneen
1) raiskaukseen, törkeään raiskaukseen,

sukupuoliyhteyteen pakottamiseen, pakotta-
miseen seksuaaliseen tekoon, seksuaaliseen
hyväksikäyttöön, lapsen seksuaaliseen hyväk-
sikäyttöön, törkeään lapsen seksuaaliseen hy-
väksikäyttöön,
2) tappoon, murhaan, surmaan, törkeään

pahoinpitelyyn,
3) törkeään ryöstöön tai törkeään kiristyk-

seen,
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4) rikoslain 34 luvussa mainittuun rikok-
seen,
5) rikoslain 34 a luvussa mainittuun rikok-
seen,
6) törkeään kiskontaan,
7) törkeään huumausainerikokseen tai
8) näiden rikosten rangaistavaksi säädet-
tyyn yritykseen taikka avunantoon tai ylly-
tykseen,
saadaan tehdä henkilönkatsastus DNA-

tunnisteen määrittämiseksi ja tallettamiseksi
poliisin henkilörekisteriin, paitsi jos DNA-
tunnisteen määritys jo on tehty rikoksen
esitutkinnassa tai DNA-tunnisteen määrittä-
minen muuten on tarpeetonta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2003.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 19

eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala ja tarkoitus

Tässä laissa säädetään suomalaisten jul-
kisyhteisöjen ja eräiden yritysten välisiä
taloudellisia suhteita koskevasta avoimuudes-
ta sekä valtion tiedonantovelvollisuudesta
Euroopan yhteisöjen komissiolle.
Lain tarkoituksena on turvata komission
mahdollisuudet valvoa yhteisön kilpailu- ja
valtiontukisääntöjen noudattamista jäsenval-
tioiden ja julkisten yritysten välisten talou-
dellisten suhteiden avoimuudesta sekä tietty-
jen yritysten taloudellisen toiminnan avoi-
muudesta annetussa komission direktiivissä
80/723/ETY, jäljempänä avoimuusdirektiivi,
sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä
85/413/ETY, 93/84/ETY ja 2000/52/EY tar-
koitetussa merkityksessä.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) julkisyhteisöllä valtiota, kuntia, kuntayh-
tymiä, evankelisluterilaista kirkkoa ja orto-

doksista kirkkokuntaa sekä niiden seurakun-
tia, Kansaneläkelaitosta ja Suomen Pankkia;
2) yrityksellä kaikkia taloudellista toimin-
taa harjoittavia yksiköitä niiden oikeudelli-
sesta muodosta riippumatta;
3) julkisella yrityksellä sellaista yritystä,

jossa julkisyhteisöt käyttävät suoraan tai
välillisesti määräysvaltaa omistuksen, rahoi-
tukseen osallistumisen tai yritykseen sovel-
lettavien sääntöjen perusteella; julkisyhteisö-
jen katsotaan käyttävän määräysvaltaa yri-
tyksessä, jos niillä on suoraan tai välillisesti:
— enemmistö yrityksen osakepääomasta

tai muusta merkitystä pääomasta;
— valvonnassaan yrityksen osakkeiden tai

osuuksien äänimäärän enemmistö; tai
— mahdollisuus asettaa enemmän kuin

puolet yrityksen hallinto-, johto- tai valvon-
taelimen jäsenistä;
4) julkisella teollisuusyrityksellä kaikkia

sellaisia valmistusalalla toimivia julkisia yri-
tyksiä, jotka kuuluvat Tilastokeskuksen toi-
mialaluokituksen pääluokkaan D eli teolli-
suus;
5) erilliskirjanpitovelvollisella yrityksellä
kaikkia sellaisia yrityksiä, joille julkisyhteisö
on myöntänyt Euroopan yhteisön perustamis-
sopimuksen 86 artiklan 1 kohdan mukaisia
erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia tai joille

HE 215/2002
TaVM 23/2002
EV 185/2002

Komission direktiivit 2000/52/EY (32000L0052); EYVL N:o L 193, 29.7.2000, s. 75, 93/84/ETY (31993L0084);
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(31980L0723); EYVL N:o L 195, 29.7.1980, s. 35
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on uskottu perustamissopimuksen 86 artiklan
2 kohdan mukaisten yleisiin taloudellisiin
tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottami-
nen, minkä lisäksi edellytyksenä on, että
yrityksellä on eri toimintoja; yleisiin talou-
dellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden
ollessa kysymyksessä edellytetään edellä täs-
sä kohdassa säädetyn lisäksi, että yritykselle
on myönnetty kyseistä palvelua tai toimintoa
varten jossain muodossa julkista rahoitusta.
Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetaan:
a) eri toiminnoilla toisaalta kaikkia tuot-

teita tai palveluja, joiden osalta yritykselle on
myönnetty erityisoikeuksia tai yksinoikeuk-
sia, taikka kaikkia yleisiin taloudellisiin tar-
koituksiin liittyviä palveluja, jotka on uskottu
yritykselle, ja toisaalta kaikkia muita yrityk-
sen tuottamia erillisiä tuotteita ja palveluja;
b) yksinoikeudella oikeutta, jonka julkisyh-
teisö myöntää yhdelle yritykselle lailla, ase-
tuksella tai hallintopäätöksellä ja joka antaa
kyseiselle yritykselle oikeuden tiettyjen pal-
velujen tarjoamiseen tai tietyn toiminnan
harjoittamiseen tietyllä maantieteellisellä
alueella;
c) erityisoikeuksilla oikeuksia, joita jul-

kisyhteisö myöntää rajoitetulle määrälle yri-
tyksiä tietyllä maantieteellisellä alueella lail-
la, asetuksella tai hallintopäätöksellä ja joilla
— rajoitetaan kahteen tai useampaan niiden
yritysten määrä, joiden sallitaan tarjota tiet-
tyjä palveluja tai harjoittaa tiettyä toimintaa,
muulla tavoin kuin objektiivisilla, oikeasuh-
teisilla ja syrjimättömillä perusteilla, tai
— nimetään useita keskenään kilpailevia
yrityksiä tarjoamaan tiettyjä palveluja tai
harjoittamaan tiettyä toimintaa muulla tavoin
kuin objektiivisilla, oikeasuhteisilla ja syrji-
mättömillä perusteilla, tai
— yritykselle tai yrityksille annetaan muul-
la tavoin kuin objektiivisin, oikeasuhteisin ja
syrjimättömin perustein etuja, jotka vaikutta-
vat merkittävästi muiden yritysten mahdolli-
suuksiin tarjota samoja palveluja tai harjoittaa
samaa toimintaa samalla maantieteellisellä
alueella olennaisilta osin samanlaisten olo-
suhteiden vallitessa; sekä
d) yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liit-
tyvällä palvelulla Euroopan yhteisön perus-
tamissopimuksen 16 ja 86 artiklassa tarkoi-
tettuja voittoa tuottavia palveluita, joilla to-
teutetaan yleishyödyllisiä tehtäviä ja joiden

tuottajalle julkisyhteisö on sen vuoksi aset-
tanut erityisiä julkisen palvelun velvoitteita.

3 §

Avoimuus- ja tiedonantovelvoite

Julkisten yritysten avoimuus- ja tiedonan-
tovelvoite koskee:
1) julkisyhteisöjen julkisille yrityksille suo-

raan myöntämiä julkisia varoja;
2) julkisia varoja, joita julkisyhteisöt

myöntävät yritysten tai rahoituslaitosten vä-
lityksellä 1 kohdassa tarkoitetuille julkisille
yrityksille; sekä
3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen julkisten

varojen tosiasiallista käyttötarkoitusta.
Erilliskirjanpitovelvollisten yritysten avoi-

muus- ja tiedonantovelvoite koskee:
1) eri toiminnoista syntyvien tulojen ja

menojen esittämistä; sekä
2) yksityiskohtaisia tietoja menetelmistä,

joilla tulot ja menot kohdistetaan eri toimin-
noille.

4 §

Soveltamisalan rajaus

Tämä laki ei koske 3 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja taloudellisia suhteita, joita jul-
kisyhteisöllä on:
1) julkiseen yritykseen sellaisten toiminto-

jen osalta, joiden tarjoaminen ei ole omiaan
vaikuttamaan mainittavasti Euroopan yhtei-
sön jäsenmaiden väliseen kauppaan;
2) Suomen Pankkiin;
3) julkiseen luottolaitokseen sellaisten jul-

kisia varoja koskevien talletusten osalta, joita
julkisyhteisöt tekevät tavanomaisilla kaupal-
lisilla ehdoilla; tai
4) julkisiin yrityksiin, joiden vuotuinen

liikevaihto kahdelta 3 §:n 1 momentissa tar-
koitettujen varojen myöntämistä tai käyttöä
viimeksi edeltäneeltä tilikaudelta on ollut
vähemmän kuin 40 miljoonaa euroa; julkisten
luottolaitosten osalta vastaavana raja-arvona
on kuitenkin taseen 800 miljoonan euron
loppusumma.
Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua

erilliskirjanpitovelvollisuutta ei sovelleta sel-
laisiin toimintoihin, joihin sovelletaan muuta
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Euroopan yhteisön lainsäädännön pohjalta
annettua erilliskirjanpitoa koskevaa kansallis-
ta säädöstä tai erilliskirjanpitoa koskevaa
yhteisön asetusta.
Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua
erilliskirjanpitovelvollisuutta ei myöskään so-
velleta:
1) yritysten niihin palveluihin, joiden suo-
rittaminen ei todennäköisesti vaikuta merkit-
tävästi Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden
väliseen kauppaan;
2) yrityksiin, joiden vuotuinen liikevaihto
on vähemmän kuin 40 miljoonaa euroa
kahdelta viimeiseltä sellaista vuotta edeltä-
neeltä tilikaudelta, jona julkisyhteisö on
myöntänyt niille Euroopan yhteisön perusta-
missopimuksen 86 artiklan 1 kohdan mukai-
sia erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia tai jona
sille on uskottu perustamissopimuksen 86
artiklan 2 kohdan mukaisten yleisiin talou-
dellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen
tuottaminen; julkisten luottolaitosten osalta
vastaavana raja-arvona on kuitenkin taseen
800 miljoonan euron loppusumma; eikä
3) yrityksiin, joille on uskottu avointa ja
syrjimätöntä menettelyä noudattaen perusta-
missopimuksen 86 artiklan 2 kohdan mukais-
ten yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liitty-
vien palvelujen tuottaminen, jos niille missä
hyvänsä muodossa annettu julkinen rahoitus
on myönnetty tietyksi ajaksi.

5 §

Julkisten yritysten avoimuusvelvoite

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu
julkisyhteisöjen ja julkisten yritysten välisiä
taloudellisia suhteita koskeva tiedonantovel-
voite koskee erityisesti tietoja seuraavista
asioista:
1) toiminnasta aiheutuvien tappioiden kat-
taminen;
2) pääomahuolto;
3) avustukset, joita ei tarvitse maksaa
takaisin, sekä erityisen edullisin ehdoin
myönnetyt lainat;
4) taloudellisten etujen myöntäminen luo-
pumalla voitosta tai saatavien perimisestä;
5) luopuminen tavanomaisesta tuotosta
käytettyjen julkisten varojen osalta; sekä
6) julkisyhteisön määräämien taloudellis-
ten velvoitteiden korvaaminen.

Siltä osin kuin 2 §:n 1 momentin 4
kohdassa tarkoitetun julkisen teollisuusyri-
tyksen viimeksi kuluneen tilikauden liike-
vaihto on ollut yli 250 miljoonaa euroa,
avoimuusvelvoitteen piiriin kuuluvien tieto-
jen osalta on voimassa, mitä avoimuusdirek-
tiivin muuttamisesta 1993 annetussa direktii-
vissä säädetään.

6 §

Erilliskirjanpitovelvollisuus

Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun
tiedonantovelvollisuuden varmistamiseksi
erilliskirjanpitovelvollinen yritys on velvolli-
nen pitämään erillistä kirjanpitoa eri toimin-
noista siten, että siinä on:
1) johdonmukaisesti sovellettujen ja objek-

tiivisesti perusteltavien kustannuslaskennan
periaatteiden mukaisesti eriteltynä ja kohdis-
tettuna kaikki toimintokohtaiset tulot ja me-
not; sekä
2) lisätietona selkeä kuvaus edellä maini-

tuista kustannuslaskennan periaatteista.
Tämän lain mukaisesti eriytettyjen toimin-

tojen tuotot ja kulut tulee esittää tilikausi-
kohtaisena tuloslaskelmana, jonka tulee olla
johdettavissa erilliskirjanpitovelvollisen yri-
tyksen kirjanpidosta. Tuloslaskelman laatimi-
sessa noudatetaan soveltuvin osin erilliskir-
janpitovelvollisen yrityksen soveltamia kir-
janpitosäännöksiä.
Eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat li-

sätietoineen ovat julkisia, ja ne esitetään
erilliskirjanpitovelvollisen yrityksen tilinpää-
tökseen sisältyvänä liitetietona.
Eriytettyjen toimintojen tuloslaskelman ja

sen lisätietojen tarkemmasta sisällöstä ja
julkistamisesta voidaan säätää erikseen val-
tioneuvoston asetuksella.

7 §

Tietojen säilyttäminen

Edellä 3 §:n 1 momentissa määritellyn
tiedonantovelvoitteen piiriin luetaan kaikki
tässä laissa tarkoitetut taloudellisia suhteita
koskevat tiedot viiden vuoden ajalta sen
tilikauden päättymisestä, jonka kuluessa jul-
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kiset varat on myönnetty julkiselle yrityksel-
le. Jos samoja varoja käytetään myöhempinä
tilikausina, viiden vuoden määräaika laske-
taan kuitenkin viimeksi mainitun tilikauden
päättymisestä.
Edellä 3 §:n 2 momentissa säädetyn tie-
donantovelvoitteen piiriin kuuluvien tietojen
säilyttämisestä on voimassa, mitä erilliskir-
janpitovelvollisen yrityksen kirjanpitoaineis-
ton säilyttämisestä säädetään.

8 §

Tietojen kokoaminen

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
tietojen kokoamisesta ja saatavilla pitämisestä
vastaa kukin ministeriö hallinnonalallaan toi-
mivien julkisten yritysten osalta. Lisäksi
muiden julkisyhteisöjen ja julkisten yritysten
välisiä taloudellisia suhteita koskevien tieto-
jen kokoamisesta ja saatavilla pitämisestä
vastaavat kuntien ja kuntayhtymien osalta
sisäasiainministeriö, evankelis-luterilaisen
kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan sekä
niiden seurakuntien osalta opetusministeriö,
Kansaneläkelaitoksen osalta sosiaali- ja ter-
veysministeriö ja Suomen Pankin osalta val-
tiovarainministeriö. Julkiset yritykset ja jul-
kisyhteisöt ovat velvollisia luovuttamaan
asianomaisille ministeriöille tai niiden mää-
räämille viranomaisille tässä laissa tarkoitet-
tuja tietoja, asiakirjoja tai muita selvityksiä,
jotka ovat tarpeen tämän lain mukaisten
tehtävien hoitamista varten.
Tämän lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tujen tietojen laatimisvelvoitteen tiedottami-
sesta ja ohjeistamisesta vastaa kukin minis-
teriö tai muu 1 momentissa mainittu julkisyh-
teisö sellaisen yrityksen osalta, jolle se on
myöntänyt erityis- tai yksinoikeuksia tai
uskonut yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin
liittyvien palveluiden tuottamisen. Tietojen
laatimisesta ja saatavilla pitämisestä vastaa
kukin erilliskirjanpitoon velvoitettu yritys.
Yritykset ovat velvollisia luovuttamaan pyy-
dettäessä tässä laissa tarkoitetut tiedot, asia-
kirjat tai muut selvitykset asianomaiselle
ministeriölle tai tämän määräämälle viran-
omaiselle.

9 §

Julkisten teollisuusyritysten vuosiraportit

Euroopan yhteisöjen komissiolle toimite-
taan vuosittain avoimuusdirektiivin muutta-
misesta 1993 annetussa direktiivissä edelly-
tetyt taloudelliset tiedot siten kuin viimeksi
mainitussa direktiivissä tarkemmin säädetään.
Komissiolle on lisäksi toimitettava kaikki
täydentävät tiedot, joita se pitää tarpeellisena
sille toimitettujen tietojen perusteelliseksi
arvioimiseksi.
Komissiolle toimitetaan vuosittain viimeis-

tään 31 päivänä maaliskuuta luettelo ilmoi-
tusvelvollisuuden piiriin kuuluvista julkisista
teollisuusyrityksistä ja niiden liikevaihdosta.
Kukin ministeriö toimittaa luetteloon sisälly-
tettävät edellä tarkoitetut tiedot kauppa- ja
teollisuusministeriölle.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut vuosittaiset

tiedot toimitetaan komissiolle 14 arkipäivän
kuluessa kyseisen julkisen yrityksen tilinpää-
töksen julkistamisesta. Kaikissa tapauksissa
ja erityisesti niiden yritysten osalta, jotka
eivät julkista tilinpäätöstä, vaadittavat tiedot
toimitetaan komissiolle viimeistään yhdeksän
kuukauden kuluessa yrityksen tilikauden
päättymisestä.
Ministeriöiden tulee toimittaa vaadittavat

tiedot kauppa- ja teollisuusministeriölle niin
ajoissa, että ne voidaan toimittaa komissiolle
tässä pykälässä säädetyssä määräajassa.

10 §

Tiedonsaanti- ja tiedonanto-oikeudet

Sen estämättä, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
tai muussa laissa säädetään salassapidosta,
ministeriöllä ja muulla viranomaisella on
oikeus saada yrityksiltä tässä laissa tarkoitet-
tuja tietoja tämän lain mukaisten tehtävien
hoitamista varten. Evankelis-luterilaisen kir-
kon ja sen seurakuntien asiakirjojen julkisuu-
desta on voimassa, mitä siitä erikseen sää-
detään kirkkolaissa (1054/1993).
Asianomaisella ministeriöllä on oikeus sa-

lassapitosäännösten estämättä edelleen antaa
tämän lain perusteella saamiaan tietoja Eu-
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roopan yhteisöjen komission käytettäväksi
tämän lain avoimuusvelvoitteen edellyttämäs-
sä laajuudessa.

11 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2003.

Tällä lailla kumotaan eräitä julkisia yrityk-
siä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta 12
päivänä helmikuuta 1993 annettu laki
(183/1993) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.
Tämän lain erilliskirjanpitovelvollisuutta

koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin
ensimmäisen kerran kirjanpitoon siltä tilikau-
delta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2004
tai sen jälkeen.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre
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Valtioneuvoston asetus

N:o 20

valtiontakauksesta perittävistä maksuista

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään valtion lainanannosta sekä valtion takauksesta ja valtiontakuusta 20 päivänä
toukokuuta 1988 annetun lain (449/1988) 15 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
986/2001:

1 §
Tätä asetusta sovelletaan eduskunnan suos-
tumuksen perusteella luoton vakuudeksi
myönnetystä valtiontakauksesta perittävään
takausmaksuun.

2 §
Takausmaksu kannetaan kertamaksuna ja
vuotuismaksuna.

3 §
Pitkäaikaisen luoton takauksesta perittävä
kertamaksu on 0,25 prosenttia takausluoton
pääomasta tai takausvastuun määrästä. Jos
takaukseen liittyvä tappionvaara on poik-
keuksellisen suuri, kertamaksu peritään enin-
tään 1,50 prosenttiyksiköllä korotettuna.
Pitkäaikaisen luoton takauksesta perittävä
vuotuismaksu on 0,55 prosenttia takausluoton
pääomasta tai takausvastuun määrästä.
Lyhytaikaisesta luotosta perittävän 2 mo-
mentissa tarkoitetun laina-ajan mukaan mää-
räytyvän maksun suuruus on puolet pitkäai-
kaisen luoton vuotuismaksusta.

4 §
Kertamaksu suoritetaan takausluoton tai
luottoerän nostopäivänä.
Vuotuismaksu peritään puolivuosittain etu-
käteen. Ensimmäinen maksukausi alkaa ta-

kausluoton nostopäivänä, ja maksun määrä
lasketaan maksukauden alkamispäivänä mak-
samatta olevalle pääomalle. Maksu on suo-
ritettava kahden viikon kuluessa maksukau-
den alkamispäivästä.
Määräajassa suorittamatta jääneestä takaus-

maksusta peritään viivästyskorkoa korkolain
(633/1982) 4 §:n mukaisesti.

5 §
Pääoman vasta-arvo muissa kuin euro-

määräisissä luotoissa lasketaan 4 §:n mukai-
sesti määräytyvän maksukauden alkamispäi-
vänä asianomaiselle valuutalle voimassa ole-
van Euroopan keskuspankin julkaiseman
kurssin mukaan.

6 §
Takausmaksun perimisestä huolehtii Val-

tiokonttori.
Takausluoton saajan on annettava Valtio-

konttorille tiedot takausluoton nostoista ja
maksukauden alkamispäivänä maksamatta
olevasta luoton määrästä sekä muut Valtio-
konttorin tarvitsemat selvitykset.

7 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

helmikuuta 2003.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos Veikko Kantola
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Valtioneuvoston asetus

N:o 21

valtion liikelaitosten lainanoton rajoista ja ehdoista

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä
säädetään valtion liikelaitoksista 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1185/2002) 5 §:n
3 ja 4 momentin nojalla:

1 §
Tätä asetusta sovelletaan lainanottoon niis-
sä valtion liikelaitoksissa, joihin sovelletaan
valtion liikelaitoksista annettua lakia
(1185/2002).

2 §
Liikelaitos saa ottaa lainaa valtion liikelai-
toksista annetun lain 5 §:n 1 momentin
mukaisesti seuraavin ehdoin ja rajoituksin:
1) lyhytaikaista lainaa saa yleensä käyttää
vain maksuvalmiuden hoitoon;
2) ilman erityistä syytä lyhytaikaista lainaa
ei tule käyttää sellaisen käyttöomaisuuden
hankkimisen rahoittamiseen, jonka taloudel-
linen käyttöaika on vähintään kolme vuotta,
tai muihin tähän verrattaviin pitkävaikuttei-
siin menoihin;
3) pitkäaikaista lainaa saa ottaa vain
investointeja ja muita pitkävaikutteisia me-
noja varten sekä käyttöpääoman pysyvän
lisätarpeen rahoittamiseksi;

4) ulkomaanrahan määräistä lainaa saa
ottaa vain valtiovarainministeriön suostumuk-
sella;
5) lainaa ei saa ottaa suoraan yleisöltä

joukkovelkakirjoilla.

3 §.
Liikelaitoksen ottamista pitkäaikaisista lai-

noista ja sen antamista pitkäaikaisista ta-
kauksista peritään valtiolle takausmaksu val-
tion takauksista perittävistä maksuista anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (20/2003) mu-
kaisesti.

4 §
Liikelaitoksen tulee toimittaa lainanotos-

taan ja veloistaan sekä myöntämistään ta-
kauksista Valtiokonttorille sen tarvitsemat
tiedot.

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

helmikuuta 2003.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos Veikko Kantola
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Valtioneuvoston asetus

N:o 22

vuoden 2002 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään satovahinkojen korvaamisesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain
(530/1975) 4 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1285/1997:

1 §
Vuoden 2002 viljelmäkohtaisista satova-
hingoista korvataan omavastuun ylittävästä
satovahingon määrästä 90 prosenttia.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä

tammikuuta 2003.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos Esko Laurila
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