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Valtioneuvoston asetus

N:o 34

ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen
(179/1970) 54 §:n 1—4 momentti sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 45/2004, seuraavasti:

54 §
Kirkkoherran peruspalkka on 2 116,49 eu-
roa kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on
vähintään kaksi kokoaikaista papin virkaa,
kirkkoherran peruspalkka on 2 238,91 euroa
kuukaudessa. Jos kirkkoherra on suorittanut
viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnan-
valtuuston esityksestä korottaa hänen perus-
palkkansa enintään 2 179,42 euroon kuukau-
dessa. Seurakunnassa, jossa on vähintään
kaksi kokoaikaista papin virkaa, kirkollishal-
litus voi mainitun tutkinnon perusteella ko-
rottaa kirkkoherran peruspalkan enintään
2 353,44 euroon kuukaudessa. Seurakunnas-
sa, jossa on yli 10 000 jäsentä, kirkkoherran
peruspalkkaa taikka yhdellä tai useammalla
tässä momentissa mainitulla perusteella ko-
rotettua peruspalkkaa korotetaan 2,64 pro-
senttia.
Muun papin kuin kirkkoherran peruspalkka
on 1 835,08 euroa kuukaudessa. Jos pappi on

suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän
korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi
seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa
hänen peruspalkkansa enintään 1 963,08 eu-
roon kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on
yli 10 000 jäsentä, muun papin kuin kirkko-
herran peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta
korotettua peruspalkkaa korotetaan 5,70 pro-
senttia.
Diakonin peruspalkka on 1 664,84 euroa

kuukaudessa. Jos diakoni on suorittanut vi-
ranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnan-
valtuuston esityksestä korottaa hänen perus-
palkkansa enintään 1 780,86 euroon kuukau-
dessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000
jäsentä, diakonin peruspalkkaa tai tutkinnon
johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan
5,69 prosenttia.
Kanttorin peruspalkka on 1 643,15 euroa

kuukaudessa. Jos kanttori on suorittanut
viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulu-
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tutkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnan-
valtuuston esityksestä korottaa hänen perus-
palkkansa enintään 1 756,24 euroon kuukau-
dessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000
jäsentä, kanttorin peruspalkkaa tai tutkinnon
johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan
6,20 prosenttia. Seurakunnassa, jossa on
vähintään kaksi kokoaikaista papin virkaa ja
ainoastaan yksi kokoaikainen kanttorin virka,
kanttorin peruspalkka on 1 746,77 euroa
kuukaudessa ja mainitun tutkinnon johdosta

korotettu peruspalkka on enintään 1 839,93
euroa kuukaudessa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2005.
Tämän asetuksen mukaiset palkat makse-

taan takautuvasti 1 päivästä maaliskuuta 2005
alkaen viimeistään 1 päivänä toukokuuta
2005 alkavalla palkanmaksukaudella.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2005

Kulttuuriministeri Tanja Karpela

Vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 35

kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2005

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siviilihenkilöstön osallistumisesta
kriisinhallintaan 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1287/2004) 13—15 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään siviilihenki-
löstön osallistumisesta kriisinhallintaan anne-
tun lain (1287/2004) tarkoittamassa palvelus-
suhteessa olevan henkilön palkkaluokasta,
olosuhdekorvauksesta ja tehtävien hoitami-
sesta aiheutuneiden ylimääräisten kustannus-
ten korvaamisesta.

2 §

Palkkaluokat

Tehtävän vaativuuteen perustuvassa palk-
kausjärjestelmässä kriisinhallintaan osallistu-
van siviilihenkilöstön kuukausipalkka on tä-
män asetuksen liitteen palkkaluokkien mu-
kainen.
Valtiotyönantajaa edustava sisä- tai ulko-
asiainministeriö sijoittaa tehtävät palkkaluok-
kiin. Tehtävän vaativuuden muuttuessa pal-
velussuhteen aikana tehtävä sijoitetaan tarvit-
taessa palkkaluokkaan uudestaan.
Valtiotyönantajaa edustava sisä- tai ulko-
asiainministeriö voi erityistapauksissa tehdä
palvelussuhteeseen nimitettävän henkilön
kanssa kirjallisen sopimuksen tehtävässä
maksettavasta kuukausipalkasta.

3 §

Vajaan kalenterikuukauden palkka

Vajaalta kalenterikuukaudelta maksetaan
palkka kalenteripäivien mukaisesti siten, että
kalenteripäivän palkka lasketaan jakamalla
kuukausipalkka kyseisessä kuukaudessa ole-
vien kalenteripäivien lukumäärällä.

4 §

Olosuhdekorvaus

Palvelussuhteeseen otetulle henkilölle jo-
kaiselta palvelussuhteen päivältä maksettavan
kohdemaa- tai kriisinhallintaoperaatiokohtai-
sen olosuhdekorvauksen suuruus on tämän
asetuksen liitteen mukainen.

5 §

Olosuhdekorvaus eräissä tapauksissa

Olosuhdekorvaus voidaan palvelussuhteen
alussa maksaa enintään 60 päivän ajalta
puolitoistakertaisena, jos henkilölle aiheutu-
vien erityisten kustannusten ja elantokustan-
nusten lisäyksen arvioidaan olosuhteiden pe-
rusteella olevan kyseisenä ajanjaksona erityi-
sen korkeat.
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6 §

Palkan ja olosuhdekorvauksen maksaminen

Kuukausipalkka ja olosuhdekorvaus mak-
setaan kultakin kalenterikuukaudelta jälkikä-
teen viimeistään sen viimeisenä arkipäivänä.

7 §

Terveydenhuolto

Palvelussuhteeseen otetun henkilön tervey-
denhuolto järjestetään valtion virkamiehen ja
työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla an-
netun lain (176/1987) 1 §:n 2 momentin
mukaisesti matkavakuutuksella.
Muilta osin välttämättömästä terveyden-
huollosta aiheutuneet kulut korvataan esitet-
tyjen asianmukaisten tositteiden mukaan.

8 §

Vakuutus

Valtiotyönantaja ottaa palvelussuhteeseen
otetulle henkilölle palvelussuhteen ajaksi
matkatavara- ja matkustajavakuutuksen.

9 §

Matkakustannusten korvaus

Tehtävien hoitamisen edellyttämä matka on
tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin koko-
naiskustannuksin kuin huomioon ottaen mat-
kan tarkoitus ja henkilön hoidettavaksi mää-
rättyjen tehtävien tarkoituksenmukainen suo-
rittaminen on mahdollista.
Matkakustannuksina otetaan huomioon
matkustamiskustannustenkorvaus, majoittu-
mis- tai hotellikorvaus, välttämättömien va-
rusteiden kuljettamisesta aiheutuneet rahti-
maksut sekä muut näihin verrattavat välittö-
mästi varsinaiseen matkustamiseen liittyvät
korvaukset.

10 §

Matkakustannusten korvaus ennen palvelus-
suhteeseen ottamista

Henkilölle korvataan ennen palvelussuh-
teen alkamista, päivärahaa lukuun ottamatta,

matkakustannukset kulloinkin voimassa ole-
van matkakustannusten korvaamista koske-
van valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti:
1) siviilihenkilöstön osallistumisesta krii-

sinhallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun
tahon järjestämään haastattelutilaisuuteen;
2) valtiotyönantajan järjestämään lähtöval-

mistelutilaisuuteen; ja
3) valtiotyönantajan järjestämään, tehtävän

edellyttämän fyysisen ja psyykkisen tervey-
den toteamiseksi suoritettavaan tarkastukseen
tai tutkimukseen.

11 §

Matkakustannukset palvelussuhteen aikana

Palvelussuhteeseen otetun henkilön matka
koti- tai työpaikkakunnalta siviilihenkilöstön
osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain
6 §:ssä tarkoitetun tahon määräämälle toimi-
alueelle palvelussuhteen alkaessa sekä matka
toimialueelta koti- tai työpaikkakunnalle pal-
velussuhteen päättyessä korvataan edellä 9
§:ssä säädetyllä tavalla tai järjestetään val-
tiotyönantajan toimesta ja kustannuksella.
Palvelussuhteen aikana tapahtuva, edellä 1

momentissa mainitun tahon tai valtiotyönan-
tajan määräämä matka korvataan edellä 9
§:ssä säädetyllä tavalla tai järjestetään val-
tiotyönantajan toimesta ja kustannuksella.

12 §

Matkakustannusten korvaus palvelussuhteen
päättymisen jälkeen

Palvelussuhteen päättymisen jälkeen pal-
velussuhteessa olleen henkilön matkakustan-
nukset korvataan edellä 10 §:ssä säädetyllä
tavalla valtiotyönantajan järjestämään:
1) palaute- ja raportointitilaisuuteen; ja
2) fyysisen ja psyykkisen terveyden totea-

miseksi suoritettavaan tarkastukseen tai tut-
kimukseen.

13 §

Matkalasku ja tositteet

Matkakustannuksista on haettava korvausta
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kirjallisella matkalaskulla, joka on jätettävä
valtiotyönantajan edustajana toimivalle viras-
tolle kolmen kuukauden kuluessa kunkin
matkan päättymisestä.
Matkalaskuun on liitettävä tositteet synty-
neistä kustannuksista silloin, kun tosite niistä
on ollut saatavilla.

14 §

Korvausten toissijaisuus

Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisin-
hallintaan annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun
tahon maksaessa palvelussuhteessa olevalle
henkilölle erityisten kustannusten ja elanto-
kustannusten lisäyksen kattamiseksi päivära-
han tai muun korvauksen, maksetaan hänelle
enintään edellä 4 §:ssä tarkoitetun olosuhde-
korvauksen ja kyseisen tahon maksaman
päivärahan tai muun korvauksen erotus.
Kyseisen tahon maksaessa palvelussuh-
teessa olevalle henkilölle edellä 1 momentissa
mainitun korvauksen lisäksi matkakustannus-
ten korvausta, maksetaan hänelle enintään
tässä asetuksessa säädettyjen matkakustan-
nusten korvausten ja kyseisen tahon maksa-
man matkakustannusten korvauksen erotus.

15 §

Varusteet

Palvelussuhteen aikana siviilihenkilöstön
osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain
6 §:ssä tarkoitetun tahon edellyttämä tai val-
tiotyönantajan määräämä vaatetus ja henki-
lökohtainen varustus annetaan henkilön käyt-
töön vastikkeetta tai niiden hankinta korva-
taan esitettyjen asianmukaisten kuittien pe-
rusteella, valtiotyönantajan erillisen päätök-
sen mukaisesti.
Palvelussuhteen päättyessä varusteet on

luovutettava takaisin valtiotyönantajalle.

16 §

Ennakko

Palvelussuhteeseen otetulle henkilölle voi-
daan maksaa ennakkona enintään 60 päivän
olosuhdekorvauksia vastaava määrä.

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2005.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2005

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Hallitussihteeri Keijo Siiskonen
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PALKKALUOKAT 
 

Vaativuusluokka Palkka/kuukausi  
 

7  7 177,00 euroa 
6 6 456,00 euroa 
5  5 835,00 euroa 
4 5 215,00 euroa 
3  4 795,00 euroa 
2  4 410,00 euroa 
1  4 060,00 euroa 

 
 

MAAKOHTAISET OLOSUHDEKORVAUKSET 
 

Kohdemaa Olosuhdekorvaus/päivä 
 
Albania 107,00 euroa 
Bosnia-Hertsegovina 100,00 euroa 
Irlanti  118,00 euroa 
Itävalta 118,00 euroa 
Jordania 100,00 euroa 
Kosovo 100,00 euroa 
Makedonia 100,00 euroa 
Ranska 118,00 euroa 
Serbia ja Montenegro 107,00 euroa 

 
 

OPERAATIOKOHTAISET OLOSUHDEKORVAUKSET 
 
Kriisinhallintaoperaatio Olosuhdekorvaus/päivä 
 
EU Special Representatives Office,  
Afganistan 70,00 euroa 
Provincial Reconstruction Team, Afganistan 70,00 euroa 
Monitoring Mission, Sri Lanka 60,00 euroa 
 



Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 36

talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2005 maksettavan korvauksen
perusteista

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 4 päivänä elokuuta 2000
talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) 4 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lääninhallituk-
sen kanssa sopimuksen tehneelle talous- ja
velkaneuvontapalvelujen tuottajalle valtion
varoista palvelujen tarkoituksenmukaisesta
tuottamisesta maksettavasta peruskorvaukses-
ta ja lisäkorvauksesta sekä niiden perusteista.
Talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuot-
tamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan
valtion vuoden 2005 talousarvioon tätä tar-
koitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

2 §

Korvausten maksaminen

Kuluttajavirasto maksaa korvaukset talous-
ja velkaneuvontapalvelujen tuottajana toimi-
valle kunnalle. Muulle palvelun tuottajalle
korvaukset maksaa lääninhallitus.
Peruskorvaus maksetaan maaliskuun lop-
puun mennessä. Lisäkorvaus maksetaan lää-
ninhallituksen päätöksen mukaisesti yhdessä
tai kahdessa erässä joko maaliskuun tai
syyskuun loppuun mennessä.
Lääninhallitus toimittaa määrärahan jakoa
koskevat tiedot Kuluttajavirastolle maalis-
kuussa maksettavan erän osalta helmikuun

14. päivään mennessä ja syyskuussa makset-
tavan erän osalta elokuun 15. päivään men-
nessä.

3 §

Peruskorvaus

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuotta-
misesta maksettava peruskorvaus on 0,73
euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden.
Asukaslukuna otetaan huomioon kunnan

väestötietolain (507/1993) 18 §:n mukainen
asukasluku peruskorvauksen maksamista
edeltävän vuoden alussa.

4 §

Lisäkorvaus

Lisäkorvauksena kohdistetaan lääneihin
1 337 620 euroa 3 §:n 2 momentin mukaisen
asukasluvun suhteessa ja 50 000 euroa neu-
vojien koulutukseen osallistumisesta aiheutu-
neiden matkakustannusten perusteella.
Palvelun tuottajalle maksetaan lisäkorva-

usta lääninhallituksen tarveharkinnan perus-
teella. Lisäkorvauksen perusteita ovat lähinnä
palvelujen saatavuuden varmistaminen, neu-
vonta-alueen laajuus ja vireillä olevista ta-
lous- ja velkaneuvonta-asioista aiheutuvat
erityiset kustannukset sekä talous- ja velka-
neuvojien matkakustannukset Kuluttajaviras-
ton järjestämään koulutukseen.
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5 §

Takaisinperintä

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuotta-
misesta kunnalle maksetut korvaukset perii
takaisin Kuluttajavirasto lääninhallituksen te-
kemän päätöksen perusteella. Muulle palve-
lun tuottajalle maksetut korvaukset perii
takaisin lääninhallitus.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2005.
Tällä asetuksella kumotaan talous- ja vel-

kaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna
2004 maksettavan korvauksen perusteista
annettu kauppa- ja teollisuusministeriön ase-
tus (36/2004).

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2005

Ministeri Seppo Kääriäinen

Ylitarkastaja Ulla Karhu
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 37

lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimus-
toiminnan korvauksen perusteista vuonna 2005

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä joulukuuta annetun
erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 §:n 2 momentin ja 47 b §:n 1 momentin nojalla,
sellaisina kuin ne ovat, 47 §:n 2 momentti laissa 1115/1999 ja 47 b §:n 1 momentti laissa
1227/2004:

1 §

Yliopistollisessa sairaalassa annettava kou-
lutus

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kun-
tayhtymälle lääkäri- ja hammaslääkärikoulu-
tuksesta aiheutuviin kustannuksiin suoritetta-
van lääketieteen lisensiaatin ja hammaslää-
ketieteen lisensiaatin tutkinnon ja uusien
opiskelijoiden määrän yhteenlasketusta kes-
kiarvosta lasketun yksikön korvauksen suu-
ruus on 63 860 euroa.
Kutakin erikoislääkärin ja erikoishammas-
lääkärin tutkintoa kohden suoritettavan kor-
vauksen suuruus on 63 860 euroa. Erikois-
lääkärin tutkinnosta annetulla asetuksella
(678/1998) kumotun erikoislääkärin tutkin-
nosta annetun asetuksen (691/1985), jäljem-
pänä kumottu asetus, 3 a §:n 2 momentin
mukaista erikoislääkärin tutkintoa kohden
suoritettavan korvauksen suuruus on kuiten-
kin 30 823 euroa.
Edellä 2 momentissa tarkoitettua korvausta
ei suoriteta liikuntalääketieteen, terveyden-
huollon, työterveydenhuollon eikä yleislää-
ketieteen erikoislääkärin tutkinnoista, tervey-
denhuollon erikoishammaslääkärin tutkinnos-

ta eikä kumotun asetuksen 3 a §:n 3
momentissa ja erikoishammaslääkärin tutkin-
nosta annetun asetuksen (629/1984) 6 a §:ssä
tarkoitettuun hallinnon pätevyyteen vaaditta-
vasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuk-
siin. Jos yliopistollisessa sairaalassa annetaan
liikuntalääketieteen, terveydenhuollon työter-
veyshuollon tai yleislääketieteen erikoislää-
kärin taikka terveydenhuollon erikoisham-
maslääkärin tutkintoon johtavan koulutusoh-
jelman mukaista koulutusta, sitä ylläpitävälle
kuntayhtymälle suoritetaan korvauksena
1 350 euroa yliopiston hyväksymän koulu-
tusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja
kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja
hammaslääkäriä kohden.
Jos yliopisto käyttää hammaslääkärin eri-

koistumiskoulutukseen sellaisen kuntayhty-
män ylläpitämää yliopistollista sairaalaa, jon-
ka alueella sijaitsevassa yliopistossa ei voi
suorittaa erikoishammaslääkärin tutkinnosta
annetussa asetuksessa tarkoitettua erikois-
hammaslääkärin tutkintoa, koulutusta antavaa
yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayh-
tymälle suoritetaan korvauksena 1 350 euroa
yliopiston hyväksymän koulutusohjelman
mukaista koulutuskuukautta ja kutakin kou-
lutuksessa ollutta hammaslääkäriä kohden.
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2 §

Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa
annettava peruskoulutus

Jos lääkärin tai hammaslääkärin peruskou-
lutusta annetaan muussa terveydenhuollon
toimintayksikössä kuin yliopistollisessa sai-
raalassa, yliopistollista sairaalaa ylläpitävä
kuntayhtymä suorittaa korvausta koulutukses-
ta aiheutuvista kustannuksista siten kuin
palvelujen tuottaja, yliopistollista sairaalaa
ylläpitävä kuntayhtymä ja yliopisto siitä
keskenään sopivat.

3 §

Muualla kuin yliopistollisessa keskussairaa-
lassa annettava erikoistumiskoulutus

Jos yliopisto käyttää lääkärin tai hammas-
lääkärin erikoistumiskoulutukseen yliopistol-
lisen sairaalan sijasta muuta kuntayhtymän
ylläpitämää terveydenhuollon toimintayksik-
köä, kunnan ylläpitämää terveydenhuollon
toimintayksikköä, valtion mielisairaalaa taik-
ka lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä
yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimus-
toiminnan kustannuksiin suoritettavaan kor-
vaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
annetun asetuksen (1206/1999) 2 §:ssä tar-
koitettua terveydenhuollon toimintayksikköä,
palvelujen tuottajalle koulutuksesta aiheutu-
vista kustannuksista suoritettavan korvauksen
suuruus on 1 350 euroa yliopiston hyväksy-
män koulutusohjelman mukaista koulutus-
kuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta
lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden. Korvaus-
ta ei kuitenkaan suoriteta kumotun asetuksen
3 a §:n 3 momentissa ja erikoishammaslää-
kärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 a §:ssä
tarkoitettuun hallinnon pätevyyteen vaaditta-
vasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuk-
siin.
Mikäli 1 momentissa mainitun asetuksen
säännöksiä muutetaan vuoden 2005 aikana,
sovelletaan 1 momentin estämättä vuodelta
2005 määräytyviin korvauksiin muutettuja
säännöksiä.

4 §

Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus
ja hammaslääkärin käytännön palvelu sekä
ulkomailla perustutkinnon suorittaneilta
eräissä tapauksissa edellytetty palvelu

Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta yllä-
pitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle lääkä-
rinperusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja
laillistetun hammaslääkärin käytännön palve-
lusta sekä näihin rinnastettavasta koulutuk-
sesta tai palvelusta samoin kuin terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetun asetuk-
sen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitetusta palve-
lusta aiheutuvista kustannuksista suoritetta-
van korvauksen suuruus on 1 350 euroa
kuukaudessa kutakin koulutuksessa ollutta tai
palvelua suorittanutta lääkäriä ja hammaslää-
käriä kohden.

5 §

Vuosina 2001—2003 julkaistujen tutkimusten
pisteytys

Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämässä
terveydenhuollon toimintayksikössä, valtion
mielisairaalassa ja lääkäri- ja hammaslääkä-
rikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveys-
tieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin
suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista pal-
velujen tuottajista annetun asetuksen 1 §:ssä
tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksi-
kössä tehdystä yliopistotasoisesta terveystie-
teellisestä tutkimustoiminnasta aiheutuvista
kustannuksista suoritettava korvaus lasketaan
seuraavasti määräytyvien julkaisupisteiden
perusteella:
monografiaväitöskirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
erillisjulkaisuista koostuva väitöskirja. . . .1
artikkeli jossakin seuraavassa suomalaises-

sa terveystieteellisessä julkaisussa, jossa käy-
tetään ulkopuolista arviointimenettelyä:
Duodecim
Finska Läkaresällskapets handlingar
Hoitotiede
Suomen Hammaslääkärilehti
Suomen Lääkärilehti
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti . .0,5
ulkomaisessa julkaisuissa julkaistuille ar-
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tikkeleille annetaan pisteitä niiden impact-
tekijän mukaisesti seuraavasti:
impact-tekijä alle 1 1
’’ 1—alle 4 2
’’ 4 tai yli 3
Lisäksi annetaan vuonna 2003 Kunnallis-
lääkärilehdessä julkaistusta artikkelista 0,5
pistettä.
Korvauksen saaminen edellyttää, että ter-
veydenhuollon toimintayksikön vuosilta 2001
–2003 laskettujen julkaisupisteiden yhteis-
määrä on vähintään kolme.
Mikäli 1 momentissa mainitun asetuksen
säännöksiä muutetaan vuoden 2005 aikana,
sovelletaan 1 momentin estämättä vuodelta
2005 määräytyviin korvauksiin muutettuja
säännöksiä.

6 §

Julkaisupisteen arvo

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun julkaisupisteen
arvo on 5 030,49 euroa.

7 §

Tutkintojen ja julkaisupisteiden määrät

Tutkintojen ja julkaisupisteiden sekä 1 §:n
1 momentissa tarkoitettujen tutkintojen ja
uusien opiskelijoiden yhteenlasketut määrät
lasketaan keskiarvona niiltä kolmelta viimei-
seltä kalenterivuodelta, joilta tiedot ovat
saatavissa.

8 §

Vuonna 2004 julkaistujen tutkimusten pistey-
tys ja pisteiden ottaminen huomioon korvaus-

ta laskettaessa

Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa
terveydenhuollon toimintayksiköissä tehdystä
yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutki-
mustoiminnasta aiheutuvista kustannuksista
suoritettava korvaus lasketaan vuonna 2004
julkaistujen tutkimusten osalta seuraavasti
määräytyvien julkaisupisteiden perusteella:
monografiaväitöskirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
erillisjulkaisuista koostuva väitöskirja. . . .1

artikkeli jossakin seuraavassa julkaisussa,
jossa käytetään ulkopuolista arviointimenet-
telyä:
Duodecim
Finska Läkaresällskapetshandlingar
Hoitotiede
Kunnallislääkärilehti
Suomen Hammaslääkärilehti
Suomen Lääkärilehti
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti . .0,5
ulkomaisessa julkaisuissa julkaistuille ar-

tikkeleille annetaan pisteitä niiden impact-
tekijän mukaisesti seuraavasti:
impact-tekijä alle 1 1
’’ 1—alle 4 2
’’ 4 tai yli 3
Korvauksen saaminen edellyttää, että ter-

veydenhuollon toimintayksikön vuosilta 2002
—2004 laskettujen julkaisupisteiden yhteis-
määrä on vähintään kolme.

9 §

Tutkimustoiminnan kustannuksiin saadun
korvauksen osoittaminen terveyspalvelujär-
jestelmään kohdistuvaan tutkimukseen

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kun-
tayhtymän tulee osoittaa vähintään yksi kym-
menesosa 5 §:n nojalla saamastaan korvauk-
sesta tutkimus- ja hoitomenetelmien vaikut-
tavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä ter-
veyspalvelujärjestelmän, erityisesti terveys-
keskusten, toimintaa koskevaan tutkimuk-
seen. Lääkelain (395/1987) 21 §:ssä
tarkoitetun lääkevalmisteen myyntiluvan ha-
kemiseen liittyviä kliinisiä lääketutkimuksia
ei lueta tutkimus- ja hoitomenetelmien vai-
kuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta kos-
keviksi tutkimuksiksi.

10 §

Tietojenantovelvollisuus

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kun-
tayhtymän tulee vuoden 2006 kesäkuun lop-
puun mennessä antaa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle selvitys siitä, miten se on käyttänyt
1, 2 ja 5 §:n nojalla saamansa korvauksen.
Muiden 5 §:ssä tarkoitettuja terveydenhuollon
toimintayksiköitä ylläpitävien palveluntuotta-
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jien tulee samaan ajankohtaan mennessä antaa
selvitys 5 §:n nojalla saamansa korvauksen
käytöstä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa, 5 §:n
nojalla saadun korvauksen käyttöä koskevas-
sa selvityksessä tulee eritellä saadun koko-
naiskorvauksen osoittaminen perustutkimuk-
seen, kliiniseen sekä terveyspalvelujärjestel-
män toimintaa ja vaikuttavuutta koskevaan
tutkimukseen ja muuhun tutkimukseen. Sel-
vityksessä tulee lisäksi eritellä korvauksen
saajan tässä asetuksessa tarkoitettuun tutki-
mustoimintaan osoittaman rahoituksen jakau-
tuminen 5 §:n nojalla saatuun rahoitukseen,
terveydenhuollon toimintayksikön ylläpitäjän
muutoin antamaan rahoitukseen ja muuhun
rahoitukseen.
Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen se-
kä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutki-

mustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan
korvaukseen oikeutetuista palvelujentuottajis-
ta annetussa asetuksessa tarkoitettujen tervey-
denhuollon toimintayksiköiden ylläpitäjien
tulee lisäksi antaa sosiaali- ja terveysminis-
teriölle sen pyytämät tiedot toiminnastaan ja
sen rahoituksesta.

11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
tammikuuta 2005.
Asetusta sovelletaan vuodelta 2005 mak-

settaviin korvauksiin. Asetuksen 8 §:ää so-
velletaan kuitenkin laskettaessa vuodelta
2006 suoritettavaa korvausta.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2005

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri Päivi Salo
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 38

rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen liitteen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista 27 päivänä syyskuuta 2001
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (832/2001) liite, sellaisena kun se on osaksi
asetuksessa 226/2003, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2005.

Tarkastuksesta, joka on tilattu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän
asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri Timo Rämänen
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Liite 
 
 

MAKSUTAULUKKO 
 

Rajaeläinlääkärin tekemistä tarkastuksista ja niihin liittyvistä laboratoriotutkimuksista peri-
tään seuraavat maksut. 

Tämän liitteen mukaiset maksut peritään myös rajaeläinlääkärin vapaavarastoissa, vapaa–
alueilla, tullivarastoissa ja muonituselintarvikevarastoissa tekemistä tarkastuksista. 

Tarkastettavasta erästä voidaan tuojan pyynnöstä antaa kaksi tai useampia rajaeläinlääkärin-
todistuksia. Tällöin erä katsotaan maksua määrättäessä jaetuksi useampiin eriin siten, että eriä 
on annettujen rajaeläinlääkärintodistusten mukainen määrä. 
 
1. Eläimistä saatavat elintarvikkeet 
 

Maksu määräytyy tarkastettavaan erään sisältyvien elintarvikkeiden yhteenlasketun painon 
perusteella. Yhtenä eränä pidetään elintarvikkeita, joilla on yhteinen terveystodistus. 
 

1.1. Perusmaksu 
   
Elintarvikkeiden paino € 
  
enintään 100 kg 90 
101 — 1 000 kg 120 
1 001 — 10 000 kg 180 
10 001 — 20 000 kg 240 
20 001 — 30 000 kg 295 
 

1.2. Jos paino ylittää 30 000 kiloa, peritään muiden elintarvikkeiden kuin kalastustuotteiden 
osalta 295 euron suuruisen perusmaksun lisäksi 5 euroa jokaiselta 30 000 kiloa ylittävältä 
1 000 kilolta. 
 

1.3. Yli 30 000 kilon painoisista kalastustuote-eristä peritään 1.2. kohdan mukaisesti mää-
räytyvä maksu 100 000 kiloon asti ja jokaiselta seuraavalta 1 000 kilolta lisäksi 

 
1.3.1. vain perkaamalla käsiteltyjen kalastustuotteiden osalta 1,5 euroa ja 

 
1.3.2. muiden kalastustuotteiden osalta 2,5 euroa. 

 
2. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet kuin elintarvik- 
    keet 
 

Eläimistä saatavista muista tuotteista kuin elintarvikkeista peritään tarkastusmaksua 120 eu-
roa ensimmäiseltä erältä ja samanaikaisesti tarkastettavaksi esitettävien seuraavien erien osalta 
30 euroa erältä. 

Nahkojen, vuotien, höyhenien, villan, heinien ja olkien osalta peritään tarkastusmaksua 80 
euroa ensimmäiseltä erältä ja samanaikaisesti tarkastettavaksi esitettävien seuraavien erien 
osalta 30 euroa erältä.  

Yhtenä eränä pidetään tuotteita, joilla on yhteinen terveystodistus. 
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3. Elävät eläimet 
 

Tämän kohdan mukaiset maksut peritään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun 
lain mukaisista tarkastuksista, eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen 30 ja 31 §:n mukaisis-
ta eläinsuojelutarkastuksista sekä vientitukitarkastuksista. 

 
3.1. Eläinlääkinnällinen rajatarkastus ja sen yhteydessä tehtävä eläinten kuljetuksesta anne-

tun asetuksen 30 §:n mukainen eläinsuojelutarkastus (tuontitarkastus): 
 

3.1.1. Jokaisesta tarkastettavasta eläimestä peritään 75 euroa, jollei 3.1.2. tai 3.1.3. kohdasta 
muuta johdu. 
 

3.1.2. Jyrsijöiden, lintujen, kalojen, matelijoiden, hyönteisten ja muiden vastaavien pieniko-
koisten eläinten osalta peritään samalla kertaa tarkastettaviksi esitettyjen eläinten osalta tar-
kastusmaksua yhteensä 90 euroa. 

 
3.1.3. Sirkuksessa tai siihen verrattavassa näytöksessä käytettäväksi tarkoitettujen eläinten 

osalta peritään samalla kertaa tarkastettavaksi esitettyjen eläinten osalta tarkastusmaksua yh-
teensä 90 euroa sekä lisäksi 118 euroa tunnilta. 
 

3.2. Eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen 31 §:n mukaisista eläinsuojelutarkastuksista 
(vientitarkastukset) sekä vientitukitarkastuksista peritään tarkastusmaksua 118 euroa tunnilta. 

 
3.3. Sellaisista tarkastuksista, jotka rajaeläinlääkäri tekee eläinten eläinlääkinnällisistä raja-

tarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (398/2004) mukaisesti varsi-
naisen eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ulkopuolelle jääville eläimille (esimerkiksi lem-
mikkieläimiksi tuotavat koirat ja kissat), peritään 90 euroa tarkastukselta. 

 
4. Asiakirja- ja tunnistustarkastukset sekä todistukset 
 

4.1. Jos tarkastus eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskevien säännösten mukaan koskee 
vain tuontiasiakirjoja, peritään tarkastusmaksua 60 euroa erältä. Jos tarkastus sisältää asiakir-
jatarkastuksen lisäksi tunnistuksen, peritään tunnistustarkastuksesta lisäksi 60 euroa erältä. 
 

4.2. Jos erälle tehdään vain asiakirjatarkastus tai asiakirjatarkastus ja tunnistus siitä syystä, 
että tunnistuksen tai fyysisten tarkastusten tiheyttä on maa- ja metsätalousministeriön antami-
en säännösten tai ohjeiden mukaisesti vähennetty, peritään tarkastusmaksu 1—3 kohdan mu-
kaisesti. 
 

4.3. Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettaville erille annettavista rajaeläinlääkärin 
todistuksista peritään 24 euroa ensimmäiseltä todistukselta ja 2,40 euroa todistukselta samalla 
kertaa annettavista seuraavista todistuksista. Sama koskee rajaeläinlääkärin antamia muita to-
distuksia, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä. 
 
5. Varaston tarkastus 
 

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuk-
sista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1370/2004) mukaisesta varaston tar-
kastuksesta tai varastolla tuontierälle varastointiaikana tehtävästä tarkastuksesta peritään tar-
kastusmaksua 118 euroa/tunnilta. 
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6. Säilytys rajatarkastusasemalla 
 

Tuontierän eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ollessa kesken tai tuontierän odottaessa toi-
mitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän, peritään tuontierän säilyttämisestä raja-
tarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella ensimmäisen vuorokauden jälkeen säily-
tysmaksua jokaista 1 000 kiloa kohti 0,5 euroa/vuorokausi lämpötilakontrolloimattomasta säi-
lytyksestä ja 1 euro/vuorokausi lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä.  

Elävän eläimen eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ollessa kesken tai eläimen odottaessa 
toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän, peritään eläimen säilyttämisestä ra-
jatarkastusaseman tiloissa tästä aiheutuvat kustannukset. 
 
7. Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus 
 

Jos 1- 4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta johtuvasta syystä vaatii tavanomaista enemmän 
aikaa esimerkiksi siitä syystä, että erä esitetään tarkastettavaksi usealla eri kerralla, peritään  
1 - 4 kohdissa määrättyjen maksujen lisäksi 118 euroa/tunti. 

Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai 
tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä joh-
tuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset. 
 
8. Maksun korotus 
 

Tarkastuksesta, joka tuojan tai viejän pyynnöstä tehdään alla mainittuina aikoina, perittävää 
tämän asetuksen mukaista tarkastusmaksua korotetaan seuraavasti:  

 
6.1. tarkastus kello 16.15―22.00 välisenä aikana: maksun korotus 50 % ja  

 
6.2. tarkastus kello 22.00—08.00 välisenä aikana tai sunnuntaina taikka yleisenä juhla- tai 

vapaapäivänä: maksun korotus 100 %. 
 
Tämän asetuksen mukaiset maksut peritään kaksinkertaisina, jos tarkastuspyyntöä tai tarkas-

tuksen edellyttämää etukäteisilmoitusta ei ole tehty säädetyssä ajassa tai säädetyllä tavalla. 
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