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Tasavallan presidentin asetus

N:o 752

Mosambikin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaa-
mista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2005

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkomaankauppa- ja kehitys-
ministerin esittelystä, säädetään:

1 §
Maputossa 3 päivänä syyskuuta 2004 Suo-
men tasavallan hallituksen ja Mosambikin
tasavallan hallituksen välillä tehty sijoitusten
edistämistä ja vastavuoroista suojaamista kos-
keva sopimus, jonka eduskunta on hyväksy-
nyt 8 päivänä kesäkuuta 2005 ja jonka
tasavallan presidentti on hyväksynyt 5 päi-
vänä elokuuta 2005 ja jonka hyväksymistä
koskevat nootit on vaihdettu 22 päivänä
elokuuta 2005, on voimassa 21 päivästä
syyskuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Mosambikin kanssa tehdyn sijoitusten

edistämistä ja vastavuoroista suojaamista kos-
kevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta 5
päivänä elokuuta 2005 annettu laki
(620/2005) tulee voimaan 24 päivänä syys-
kuuta 2005.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 93/2005)
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3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä

syyskuuta 2005.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemi
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Valtioneuvoston asetus

N:o 753

Huoltovarmuuskeskuksesta annetun asetuksen 1 ja 16 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön
esittelystä,
muutetaan Huoltovarmuuskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen
(1391/1992) 1 ja 16 §, sellaisena kuin niistä on 1 § asetuksessa 1180/1995 seuraavasti:

1 §
Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on sen
lisäksi, mitä huoltovarmuuden turvaamisesta
annetussa laissa (1390/1992) säädetään, toi-
mialallaan:
1) toimia puolustustaloudellisen suunnitte-
lukunnan sihteeristönä ja suorittaa sen anta-
mat tehtävät;
2) hoitaa valtion varmuusvarastointiin liit-
tyvä suunnittelu, rakennuttaminen, kauppa-
toimet ja hallinto sekä huolehtia varastojen
hoidosta ja valvonnasta;
3) edistää turvavarastointia, tehdä valtion
puolesta sopimukset, myöntää vapautukset
varmuusvarastointimaksusta ja valvoa sopi-
musten noudattamista;
4) hoitaa tuontipolttoaineiden velvoiteva-
rastointiin liittyvät hallintotehtävät ja valvoa
lainsäädännön noudattamista;
5) edistää sekä seurata ja yhteensovittaa
viranomaisten valmiutta ohjata maan talous-
elämää poikkeuksellisissa oloissa;

6) edistää toimiala- ja toimipaikkakohtaista
valmiussuunnittelua ja varautumista poikke-
usolojen toimintaan;
7) koota tietoa sekä teettää ja julkaista

tutkimuksia ja selvityksiä huoltovarmuuden
alalta;
8) huolehtia tiedottamisesta ja koulutuksen

järjestämisestä;
9) seurata kansainvälistä kehitystä ja pitää

yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin viran-
omaisiin ja laitoksiin; sekä
10) hoitaa muut laitokselle säädetyt ja

määrätyt tehtävät.

16 §
Johtokunnan on annettava tilinpäätös tilin-

tarkastajille kolmen kuukauden kuluessa tili-
kauden päättymisestä. Tilintarkastajien on
annettava tarkastuskertomuksensa kuukauden
kuluessa siitä, kun tilinpäätös on heille
annettu. Johtokunnan on toimitettava tilin-
päätös ja tilintarkastuskertomus kauppa- ja
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teollisuusministeriölle viiden kuukauden ku-
luessa tilikauden päättymisestä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
lokakuuta 2005.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 754

sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 voimavaroista

Annettu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä
elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 6 §:n, sellaisena kuin se on laeissa 1114/1998, 716/2002
ja 1416/2004, nojalla:

1 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustan-
nusten valtionosuuden laskennan perusteena
olevat laskennalliset kustannukset ovat arvi-
olta 12 023 miljoonaa euroa.

2 §
Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyt-
tökustannusten valtionosuutta laskettaessa
ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikä-
ryhmittäiset laskennalliset kustannukset kun-
nan asukasta kohti seuraavat:

sosiaali-
huolto

≠

terveyden-
huolto

≠

0–6-vuotiaat 4 719,84 581,31
7–64-vuotiaat 223,47 661,20
65–74-vuotiaat 621,31 1 566,78
75–84-vuotiaat 3 776,94 3 021,84
85 vuotta täyttäneet 10 546,72 5 246,13

3 §
Työttömien lukumäärän mukaan määräy-
tyvät laskennalliset kustannukset kunnan työ-
töntä kohden ovat 423,33 euroa ja työttö-
myysasteen mukaan määräytyvät laskennal-
liset kustannukset kunnan asukasta kohden
38,65 euroa.

4 §
Vaikeavammaisten henkilöiden palvelui-
den tarpeen mukaan määräytyvät laskennal-
liset kustannukset kunnan asukasta kohden
ovat 11,53 euroa.

5 §
Lastensuojelun tarpeen mukaan määräyty-

vät laskennalliset kustannukset kunnan asu-
kasta kohden ovat 32,63 euroa.

6 §
Sairastavuuden mukaan määräytyvät las-

kennalliset kustannukset kunnan asukasta
kohden ovat 286,49 euroa.

7 §
Kunnan omarahoitusosuus on 1 538,71

euroa kunnan asukasta kohden.

8 §
Jollei valtion talousarviosta muuta johdu,

valtionavustuksen määrä sosiaali- ja tervey-
denhuollon hankkeisiin on vuosina
2006—2007 seuraava:

2006
1 000 ≠

2007
1 000 ≠

Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kehittämishankkeet 25 230 25 230
Kansallisen terveydenhuol-
lon hankkeen mukaiset ke-
hittämishankkeet 30 000 30 000
Perustamishankkeet 0 0
Yhteensä 55 230 55 230

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-
hankkeisiin vuosina 2006 ja 2007 käytettä-
vissä olevasta valtionavustuksesta jätetään
kumpanakin vuonna 8 miljoonaa euroa sosi-
aali- ja terveysministeriön käytettäväksi.
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Kansallisen terveydenhuollon hankkeen
mukaisiin kehittämishankkeisiin vuosina
2006 ja 2007 käytettävissä olevasta valtion-
avustuksesta jätetään kumpanakin vuonna 20
miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministe-
riön käytettäväksi.
Vuosina 2006 ja 2007 lääninhallitusten
tulee suunnata sosiaali- ja terveydenhuollon

kehittämishankkeisiin käytettävissä oleva val-
tionavustus sosiaalialan kehittämishankkeen
mukaisiin hankkeisiin ja alkoholiohjelman
toimeenpanoon.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2005

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Kansliapäällikkö Markku Lehto
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Valtioneuvoston asetus

N:o 755

oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään
oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2005 annetun lain (378/2005)
24 §:n nojalla:

1 §

Näytteenotto

Tutkittavan on annettava lastenvalvojan
tilaus tai tuomioistuimen määräys tutkimuk-
sen tekemisestä näytteen ottavalle tai sitä
valvovalle lääkärille (lääkäri).
Ennen näytteen ottamista tutkittavan on
selvitettävä lääkärille henkilöllisyytensä hen-
kilöllisyystodistuksella tai muulla siihen ver-
rattavalla luotettavalla tavalla.
Lääkärin on huolehdittava tilaus- tai mää-
räysasiakirjan täyttämisestä siltä osin, kuin se
kuuluu hänen vastuulleen. Lääkärin on huo-
lehdittava siitä, että näyte suljetaan välittö-
mästi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta
annetun lain (378/2005) 3 §:ssä tarkoitetun
tutkimuksen tekijän ohjeiden mukaiseen as-
tiaan, johon merkitään näytteen antajan hen-
kilötiedot, ja lähetetään viipymättä yhdessä
lastenvalvojan tilauksen tai tuomioistuimen
määräyksen kanssa tutkimuksen tekijälle tä-
män ohjeiden mukaisesti.

2 §

Kudosnäytteen lähettäminen tutkimuksen te-
kijälle

Kun tutkimus tehdään oikeusgeneettisestä
isyystutkimuksesta annetun lain 5 §:ssä tai
6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kudosnäyt-

teestä, tuomioistuimen määräys tai lastenval-
vojan tilaus on toimitettava näytteen hallus-
sapitäjälle. Näyte yhdessä tuomioistuimen
määräyksen tai lastenvalvojan tilauksen kans-
sa on lähetettävä tutkimuksen tekijälle tämän
ohjeiden mukaisesti. Lähetykseen on liitettä-
vä lähettäjän selvitys siitä, kenestä, milloin ja
missä kudosnäyte on otettu sekä mistä näyte
lähetetään ja minne se tulee palauttaa, kun
tutkimus on tehty.

3 §

Oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annet-
tavan lausunnon sisältö

Oikeusgeneettisen isyystutkimuksen perus-
teella annettavassa lausunnossa on mainitta-
va:
1) lausunnon antaja;
2) tutkimuksen tilannut lastenvalvoja tai

määrännyt tuomioistuin;
3) näytteen ottaja;
4) keistä ja milloin näytteet on otettu;
5) mikä näyte on otettu;
6) keiden välisen isyyssuhteen tutkimisesta

on kysymys;
7) käytetty tutkimusmenetelmä ja sen ar-

viointiin mahdollisesti vaikuttavat tiedot;
8) periytymissääntöjen kannalta olennaiset

tutkimustulokset;
9) olennaisista tutkimustuloksista periyty-

missääntöjen perusteella tehdyt päätelmät;
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10) jos isyyttä ei ole suljettu pois, tutki-
mustulosten tilastollinen arviointi, erityisesti
isyysindeksi ja tutkimustulosten todistusvoi-
ma.

4 §

Lausunto muiden sukulaisten tutkimisesta

Oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta an-
netun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetussa
lausunnossa on mainittava:
1) lausunnon antaja;
2) lausunnon pyytänyt lastenvalvoja tai
tuomioistuin;
3) keiden välisen isyyssuhteen tutkimisesta
on kysymys;
4) tutkittaviksi ehdotetut;
5) perusteltu arvio siitä, voiko tutkittaviksi
ehdotettujen tutkiminen edistää isyyden sel-
vittämistä;
6) perusteltu arvio siitä, voiko tutkimuk-
sessa tulla ilmi tutkittavaksi ehdotetun omaa
tai hänen lapsensa syntyperää koskevia seik-
koja.

5 §

Lausunnon lähettäminen

Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu lausunto on
sen valmistuttua toimitettava viipymättä sille,
joka on tutkimuksen määrännyt tai tilannut.
Lisäksi 4 §:ssä tarkoitettu lausunto on oike-
usgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun
lain 11 §:n 1 momentin mukaisesti annettava
tiedoksi tutkittavalle tai hänen lailliselle edus-
tajalleen.

6 §

Korvaukset

Lastenvalvojan tilauksesta tai tuomioistui-
men määräyksestä tehdystä toimenpiteestä tai
tutkimuksesta taikka annetusta lausunnosta
maksetaan enintään seuraavat korvaukset li-
sättyinä lähetyskuluilla ja mahdollisella ar-
vonlisäverolla:
1) verinäytteen ottaminen todistuksineen
15 euroa;
2) suun limakalvonäytteen ottaminen to-
distuksineen 5 euroa;

3) vainajasta otettava näyte todistuksineen
30 euroa;
4) oikeusgeneettinen isyystutkimus ja sen

perusteella annettava lausunto kunkin tutkit-
tavan osalta 260 euroa;
5) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta

annetun lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu
lausunto riippumatta tutkittavaksi ehdotettu-
jen määrästä yhteensä 100 euroa.
Oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta an-

netun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun
näytteen toimittamisesta korvataan lähetysku-
lut.

7 §

Tapaukset, joissa korvausta ei makseta

Tutkimustuloksen varmentamiseksi tehtä-
västä uudesta tutkimuksesta tai tutkimuksen
täydentämisestä ei makseta korvausta.
Epätäydellisen tutkimuksen tai lausunnon

täydentämisestä ei makseta korvausta.

8 §

Oikeus korvaukseen

Toisen palveluksessa olevan lääkärin,
muun terveydenhuollon ammattihenkilön tai
asiantuntijan korvaus maksetaan sille, jonka
palveluksessa hän on. Toisen palveluksessa
olevan oikeudesta saada itselleen korvaus on
voimassa, mitä siitä erikseen säädetään, mää-
rätään tai sovitaan.
Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa

tapauksissa korvaus maksetaan sille lääkäril-
le, muulle terveydenhuollon ammattihenkilöl-
le tai asiantuntijalle, joka on tehnyt toimen-
piteen tai tutkimuksen taikka antanut todis-
tuksen tai lausunnon.

9 §

Näytteenotto- ja tutkimuskorvausten maksa-
minen

Oikeusministeriö maksaa sille toimitetun
laskun perusteella oikeusgeneettisestä isyys-
tutkimuksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoite-
tut korvaukset.
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10 §

Lomakkeet

Seuraavat oikeusgeneettisestä isyystutki-
muksesta annetussa laissa tarkoitetut asiakir-
jat on laadittava oikeusministeriön vahvista-
man kaavan mukaiselle lomakkeelle:
1) lain 2 §:ssä tarkoitettu lastenvalvojan
tilaus tutkimuksen tekemisestä;
2) lain 4—8 §:ssä tarkoitettu tuomioistui-
men määräys tutkimuksen tekemisestä;
3) lain 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu
todistus näytteen ottamisesta;

4) lain 14 §:ssä tarkoitettu lastenvalvojan
tilaus tai tuomioistuimen määräys uuden
näytteen ottamisesta.
Laskuihin, jotka koskevat oikeusgeneetti-

sestä isyystutkimuksesta annetun lain 20 §:ssä
tarkoitettuja korvauksia, on merkittävä oike-
usministeriön määräämät tiedot.

11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
lokakuuta 2005.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola
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Valtioneuvoston asetus

N:o 756

isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
muutetaan isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta 13 päivänä
elokuuta 1976 annetun asetuksen (673/1976) 2 §:n 3 momentti sekä 3, 4 ja 15 §, sellaisena
kuin niistä on 2 §:n 3 momentti asetuksessa 187/1993, seuraavasti:

2 §
— — — — — — — — — — — — —
Siittämisajankohtaa koskevassa asiantunti-
jalausunnossa on mainittava:
1) lausunnon antaja;
2) tutkimuksen tilannut lastenvalvoja tai
määrännyt tuomioistuin;
3) ketä lausunto koskee;
4) perusteltu arvio siittämisajankohdasta.

3 §
Isyyden selvittämisen yhteydessä lasten-
valvojan tulee selostaa tutkittavalle oikeus-
geneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain
(378/2005) 1 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen
merkitys isyyden selvittämisen kannalta. Li-
säksi on selostettava isyyslain (700/1975)
11 §:n 2—4 momentin säännökset oikeusge-
neettisen isyystutkimuksen tekemisen edelly-
tyksistä sekä tarpeellisin osin oikeusgeneet-
tisestä isyystutkimuksesta annetun valtioneu-
voston asetuksen (755/2005) säännökset tut-
kimuksen tekemisestä.
Jos oikeusgeneettinen isyystutkimus on
tarkoitus tehdä isyyslain 11 §:n 4 momentissa
tarkoitetusta henkilöstä, lastenvalvojan tulee

selostaa hänelle oikeusgeneettisestä isyystut-
kimuksesta annetun lain 11 §:n 1 momentin
säännökset siinä tarkoitetusta lausunnosta ja
sen tarkoituksesta.

4 §
Kun ne, joiden suostumus oikeusgeneetti-

sen isyystutkimuksen tekemiseen on tarpeen,
ovat siihen suostuneet, lastenvalvojan on
tilattava tutkimus oikeusgeneettisestä isyys-
tutkimuksesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetun kaavan mukaisella lomakkeella.
Kun lastenvalvoja on saanut isyyslain

11 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen
nojalla tilaamansa oikeusgeneettiseen isyys-
tutkimukseen perustuvan lausunnon, hänen
on viipymättä ilmoitettava sen sisällöstä
tutkimukseen osallistuneelle.
Kun lastenvalvoja on saanut oikeusgeneet-

tisestä isyystutkimuksesta annetun lain 11 §:n
1 momentissa tarkoitetun lausunnon, hänen
on viipymättä ilmoitettava lausunnon sisäl-
löstä sille, jota lausunto koskee, ja tiedustel-
tava tämän suostumusta osallistua oikeusge-
neettiseen isyystutkimukseen.
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15 §
Lastenvalvojan tilauksesta tai tuomioistui-
men määräyksestä annetusta lapsen siittä-
misajankohtaa koskevasta lääketieteellisestä
asiantuntijalausunnosta maksetaan korvauk-

sena enintään 70 euroa lisättynä lähetysku-
luilla ja mahdollisella arvonlisäverolla.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
lokakuuta 2005.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola
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