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L a k i

N:o 1409

säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan säteilyturvakeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun lain (1069/1983) 2 §

seuraavasti:

2 §
Säteilyturvakeskusta johtaa pääjohtaja.
Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko
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StVM 21/2007
EV 96/2007
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1410

Säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä,

kumotaan Säteilyturvakeskuksesta 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun asetuksen (618/1997)
3 ja 4 § sekä

muutetaan 2 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 6 §:n 2 momentti ja 9 §, sellaisena kuin niistä
on viimeksi mainittu osaksi asetuksessa 164/2000, seuraavasti:

Neuvottelukunta

2 §
Säteilyturvakeskuksessa on neuvottelukun-

ta, jonka tehtävänä on edistää laitoksen ja sen
sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Neuvottelukunnan asettaa Säteilyturvakes-
kus.

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Pääjohtaja ratkaisee ne keskukselle kuulu-

vat asiat, joita ei ole annettu työjärjestyksessä
tai muussa määräyksessä muun virkamiehen
ratkaistaviksi.

9 §
Henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Raimo Salonen
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N:o 1411 
 

Opetusministeriön asetus 
ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007 
————— 

 
Opetusministeriön päätöksen mukaisesti  
muutetaan ammatillisista perustutkinnoista 1 päivänä maaliskuuta 2001 annetun opetusmi-

nisteriön asetuksen (216/2001) liite sellaisena kun se on asetuksessa 606/2006 seuraavasti: 
 
AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Liite 
 
 Tutkinto    
   Koulutusohjelma/osaamisala  Tutkintonimike  
       
 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA    
     
 Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 10101 Viittomakielen ohjaaja  
  1609 Viittomakielisen ohjauksen koulutusohjelma    
     
 Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 10102 Lastenohjaaja  
  1610 Lapsi- ja perhetyön koulutusohjelma    
     
 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 10103 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja 
  1612 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma    
       
KULTTUURIALA    
       
 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 10091 Artesaani  
  1601 Esinesuunnittelun ja -valmistuksen koulutusohjelma   
  1602 Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen   
   koulutusohjelma    
  1603 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma  
       
 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 10092 Media-assistentti  
  1604 Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma    
       
 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto    
  1605 Kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma 10117 Kuva-artesaani  
       
 Tanssialan perustutkinto 10093 Tanssija  
  1606 Tanssijan koulutusohjelma    
       
 Musiikkialan perustutkinto    
  1607 Muusikon koulutusohjelma 10118 Muusikko  
  1608 Soitinhuollon ja musiikin teknologian  10098 Musiikkiteknologi  
   koulutusohjelma    
    10099 Pianonvirittäjä  
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 Sirkusalan perustutkinto    
  1619 Sirkusalan koulutusohjelma 10123 Sirkusartisti  
       
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA  
       
 Liiketalouden perustutkinto 10059 Merkonomi  
  1562 Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma   
  1563 Informaatio- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma   
  1564 Taloushallinnon koulutusohjelma    
  1565 Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma   
       
LUONNONTIETEIDEN ALA    
       
 Tietojenkäsittelyn perustutkinto 10060 Datanomi  
  1566 Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin    
   koulutusohjelma    
  1567 Tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelma   
 
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA    
        
  Jalkinealan perustutkinto 10009 Suutari  
   1516 Kenkä- ja nahka-alan koulutusohjelma    
        
  Tekstiilialan perustutkinto 10010 Tekstiilinvalmistaja  
   1517 Tekstiilitekniikan koulutusohjelma    
        
  Vaatetusalan perustutkinto     
   1518 Asustealan koulutusohjelma 10011 Modisti  
   1519 Pukuompelun koulutusohjelma 10012 Pukuompelija  
   1520 Turkisalan koulutusohjelma 10013 Turkkuri  
   1521 Vaatturityön koulutusohjelma 10014 Vaatturi  
        
  Painoviestinnän perustutkinto 10087 Painotuotantoassistentti  
   1593 Ulkoasun toteuttajan koulutusohjelma    
   1594 Painotekniikan koulutusohjelma    
        
  Kone- ja metallialan perustutkinto    
   1522 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusoh-

jelma 
10015 Automaatioasentaja  

     10016 Kunnossapitoasentaja  
   1523 Valimotekniikan koulutusohjelma 10017 Valaja  
     10018 Valumallinvalmistaja  
   1524 Valmistustekniikan koulutusohjelma 10019 Hienomekaanikko  
     10020 Koneenasentaja  
     10021 Koneistaja  
     10022 Levyseppähitsaaja  
     10023 Työvälinevalmistaja  
  Talotekniikan perustutkinto    
   1501 Kiinteistönhoidon koulutusohjelma 10001 Kiinteistönhoitaja  
   1502 LVI-asennuksen koulutusohjelma 10002 LVI-asentaja  
   1503 Teknisen eristyksen koulutusohjelma 10003 Tekninen eristäjä   



 N:o 1411  
  

 

5315

  Autoalan perustutkinto    
   1525 Autokorinkorjauksen koulutusohjelma 10024 Autokorinkorjaaja  
   1526 Automaalauksen koulutusohjelma 10025 Automaalari  
   1527 Automyynnin koulutusohjelma 10026 Automyyjä  
   1528 Autotekniikan koulutusohjelma 10027 Ajoneuvoasentaja  
   1529 Varaosamyynnin koulutusohjelma 10028 Varaosamyyjä  
   1622 Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen koulu-

tusohjelma 
10126 Pienkonekorjaaja  

        
  Lentokoneasennuksen perustutkinto 10029 Lentokoneasentaja  
   1530 Lentokoneasennuksen koulutusohjelma    
        
  Lennonjohdon perustutkinto 10109 Lennonjohtaja  
   1613 Lennonjohdon koulutusohjelma    
        
  Logistiikan perustutkinto    
   1531 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma 10030 Autonkuljettaja  
     10119 Linja-autonkuljettaja  
     10120 Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 
   1617 Lentoasemapalvelujen koulutusohjelma 10121 Lentoasemahuoltaja  
        
   1532 Varastopalvelujen koulutusohjelma 10031 Varastonhoitaja  
        
  Sähköalan perustutkinto    
   1522 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon  10015 Automaatioasentaja  
    koulutusohjelma    
   1533 Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan  10110 Elektroniikka-asentaja  
    koulutusohjelma    
   1534 Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma 10111 Sähköasentaja  
        
  Rakennusalan perustutkinto    
   1504 Maarakennuksen koulutusohjelma 10004 Maarakentaja  
   1505 Maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma 10005 Maarakennuskoneenkuljettaja  
   1506 Talonrakennuksen koulutusohjelma 10006 Talonrakentaja  
        
  Maanmittausalan perustutkinto 10007 Kartoittaja  
   1507 Maanmittaustekniikan koulutusohjelma    
        
  Puualan perustutkinto    
   1535 Levyteollisuuden koulutusohjelma 10033 Levyprosessinhoitaja  
   1536 Puusepän koulutusohjelma 10034 Puuseppä  
   1537 Sahateollisuuden koulutusohjelma 10035 Sahaprosessinhoitaja  
        
  Veneenrakennuksen perustutkinto 10036 Veneenrakentaja  
   1538 Veneenrakennuksen koulutusohjelma    
        
  Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto    
   1539 Verhoilun koulutusohjelma 10037 Verhoilija  
   1618 Sisustuksen koulutusohjelma 10122 Sisustaja  
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  Pintakäsittelyalan perustutkinto    
   1540 Maalausalan koulutusohjelma 10038 Lattianpäällystäjä  
     10039 Maalari  
   1541 Puuteollisuuden pintakäsittelyjen koulutusohjelma 10040 Pintakäsittelijä  
   1542 Teollisen pintakäsittelyn koulutusohjelma 10041 Korroosionestomaalari  
     10040 Pintakäsittelijä  
        
  Kemiantekniikan perustutkinto 10042 Prosessinhoitaja  
   1543 Kemiantekniikan koulutusohjelma    
   1544 Biotekniikan koulutusohjelma    
        
  Laboratorioalan perustutkinto 10043 Laborantti  
   1545 Laboratorioalan koulutusohjelma    
        
  Paperiteollisuuden perustutkinto    
   1546 Massan valmistuksen koulutusohjelma 10044 Paperiprosessinhoitaja  
   1547 Paperin ja kartongin valmistuksen koulutusohjelma  10044 Paperiprosessinhoitaja  
   1548 Paperin jalostuksen koulutusohjelma 10045 Paperinjalostaja  
        
  Elintarvikealan perustutkinto    
   1549 Elintarviketeknologian koulutusohjelma 10046 Elintarvikkeiden valmistaja  
   1550 Leipomoalan koulutusohjelma 10047 Leipuri-kondiittori   
   1551 Liha-alan koulutusohjelma 10048 Lihatuotteiden valmistaja  
   1552 Meijerialan koulutusohjelma 10049 Meijeristi  
        
  Merenkulkualan perustutkinto    
   1553 Kansi- ja konekorjauksen koulutusohjelma 10050 Korjaaja  
   1554 Sähkökäytön koulutusohjelma 10051 Laivasähköasentaja  
   1555 Konepäällystön koulutusohjelma 10052 Vahtikonemestari  
   1556 Kansipäällystön koulutusohjelma 10053 Vahtiperämies  
        
  Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto    
   1557 Kelloalan koulutusohjelma 10054 Kelloseppä  
   1558 Mikromekaniikan koulutusohjelma 10055 Mikromekaanikko  
        
  Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto    
   1559 Kumitekniikan koulutusohjelma 10056 Kumituotevalmistaja  
   1560 Muovitekniikan koulutusohjelma 10057 Muovituotevalmistaja  
        
  Suunnitteluassistentin perustutkinto 10058 Suunnitteluassistentti  
   1561 Teknisen suunnittelun koulutusohjelma    
        
  Turvallisuusalan perustutkinto 10088 Turvallisuusvalvoja  
   1595 Turvallisuusalan koulutusohjelma    
     
 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA    
        
  Maatalousalan perustutkinto    
   1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä  
   1620 Maatalousteknologian koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä  
   1581 Hevostalouden koulutusohjelma 10075 Hevostenhoitaja  
     10076 Ratsastuksenohjaaja  
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   1582 Turkistalouden koulutusohjelma 10077 Turkistarhaaja  
   1621 Eläintenhoidon koulutusohjelma 10124 Eläintenhoitaja  
        
  Puutarhatalouden perustutkinto 10078 Puutarhuri  
   1583 Puutarhatuotannon koulutusohjelma    
   1584 Viheralan koulutusohjelma    
   1585 Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma    
        
  Kalatalouden perustutkinto    
   1586 Kalatalouden koulutusohjelma 10105 Kalanjalostaja  
     10106 Kalanviljelijä  
     10107 Kalastaja  
     10108 Kalastuksenohjaaja  
        
  Metsäalan perustutkinto    
   1587 Metsätalouden koulutusohjelma 10127 Metsuri-metsäpalvelujen tuot-

taja 
 

   1588 Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma 10081 Metsäkoneenkuljettaja  
   1623 Metsäkoneasennuksen koulutusohjelma 10128 Metsäkoneasentaja  
        
  Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto    
   1590 Ympäristöalan koulutusohjelma 10083 Ympäristönhoitaja  
   1591 Luontoalan koulutusohjelma 10084 Luontoyrittäjä  
   1592 Poro- ja luontaistalouden koulutusohjelma 10085 Porotalousyrittäjä  
     10086 Luontaistalousyrittäjä  
        
        
 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA    
        
  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 10008 Lähihoitaja  
   1508 Ensihoidon koulutusohjelma    
   1598 Kuntoutuksen koulutusohjelma    
   1509 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma   
   1510 Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma    
   1511 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma   
   1512 Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma    
   1513 Vammaistyön koulutusohjelma    
   1514 Vanhustyön koulutusohjelma    
   1515 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma   
        
  Hammastekniikan perustutkinto 10089 Hammaslaborantti  
   1599 Hammastekniikan koulutusohjelma    
        
  Lääkealan perustutkinto 10090 Farmanomi  
   1600 Lääkealan koulutusohjelma    
   1615 Apteekkialan koulutusohjelma 10115 Lääketeknikko  
        
  Hiusalan perustutkinto 10072 Parturi-kampaaja  
   1578 Parturi-kampaajan koulutusohjelma    
        
  Kauneudenhoitoalan perustutkinto 10073 Kosmetologi  
   1579 Kosmetologin koulutusohjelma    
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  Liikunnanohjauksen perustutkinto 10112 Liikuntaneuvoja  
   1611 Liikunnanohjauksen koulutusohjelma    
 
 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA    
        
  Matkailualan perustutkinto    
   1568 Matkailun ohjelmapalvelujen koulutusohjelma 10061 Matkailupalvelujen tuottaja  
   1569 Matkailun myynti- ja neuvontapalvelujen koulutus-

ohjelma 
10062 Matkailuvirkailija  

        
  Catering-alan perustutkinto    
   1570 Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma 10063 Palveluvastaava  
   1571 Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma 10064 Suurtalouskokki  
        
  Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto    
   1572 Hotellipalvelun koulutusohjelma 10065 Hotellivirkailija  
   1573 Ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma 10066 Ravintolakokki  
   1574 Ravintolapalvelun koulutusohjelma 10067 Tarjoilija  
        
  Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto    
   1596 Kotitalouspalvelujen koulutusohjelma 10068 Kotitalousyrittäjä  
   1597 Kuluttajapalvelujen koulutusohjelma  10069 Tuoteneuvoja  
        
  Puhdistuspalvelujen perustutkinto    
   1576 Siivousalan koulutusohjelma 10070 Toimitilahuoltaja  
   1577 Tekstiilihuollon koulutusohjelma 10071 Tekstiilihuoltaja  
        
 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-

kuuta 2008.  
Opetushallituksen ammatillisesta koulutuk-

sesta annetun lain (630/1998) 13 §:n nojalla 
päättämien opetussuunnitelmien perusteiden 

mukaiseen metsäalan perustutkinnon metsä-
talouden koulutusohjelman koulutukseen en-
nen tämän asetuksen voimaan tuloa otetut 
opiskelijat voivat tutkinnon suoritettuaan 
käyttää tämän asetuksen mukaista tutkin-
tonimikettä. 

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007 

 
Opetusministeri Sari Sarkomaa 

 
 
 
 

Opetusneuvos Mika Tammilehto 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1412

eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatar-
kastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä

rajatarkastuksista 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sen (1370/2004) 14:n § 3 momentti, 57 §:n 2 momentti ja 63 §:n 3 momentti sekä liite 2,
sellaisena kuin niistä on liite 2 asetuksessa 40/2007, sekä

lisätään asetuksen 14 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

14 §
— — — — — — — — — — — — —

Tuontierä on eläinlääkinnällisen rajatarkas-
tuksen jälkeen tapahtuvan maantie-, rautatie-
tai sisävesireittejä pitkin tapahtuvan kuljetuk-
sen aikana kuljetettava tullin valvonnassa
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/1992
säädettyä T1-menettelyä noudattaen sinetöi-
dyssä kuljetusvälineessä pois yhteisön alueel-
ta.

Kolmanteen maahan tarkoitettua tuontierää
ei saa kuljetuksen aikana purkaa, jakaa eikä
muutoinkaan käsitellä. Erityisestä syystä raja-
eläinlääkäri voi kuitenkin maahantuojan
pyynnöstä sallia tällaisen tuontierän lastauk-
sen alkuperäisestä kuljetusvälineestä toiseen.
Lastaus on suoritettava rajaeläinlääkärin val-
vonnassa Elintarviketurvallisuusviraston an-
tamien ohjeiden mukaisesti.

57 §
— — — — — — — — — — — — —

Ilmoitukset on 1 momentissa tarkoitettujen
tuontierien osalta tehtävä täyttämällä rajatar-
kastustodistuksen ensimmäinen sivu ja toi-
mittamalla se varastoa tai aluetta valvovalle
rajaeläinlääkärille. Muiden kuin varastoon tai
alueelle saapuvien tuontierien osalta on raja-
tarkastustodistus tehtävä TRACES-järjestel-
mässä.

63 §
— — — — — — — — — — — — —

Muiden kuin varastoon tai alueelle saapu-
vien tuontierien osalta on rajatarkastustodis-
tus tehtävä TRACES-järjestelmässä.

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä
tammikuuta 2008.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio
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Liite 2

TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

Tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus jakautuu asiakirjojen tarkastukseen sekä tuonti-
erän tunnistukseen ja fyysiseen tarkastukseen. Fyysisten tarkastusten tiheyden osalta noudate-
taan komission päätöksen 94/360/EY, siten kuin se on viimeksi muutettuna, liitteiden I ja II
määräyksiä. Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tarkastusten tihey-
destä.

A. Asiakirjojen tarkastus

Asiakirjojen tarkastuksesta säädetään ko-
mission asetuksen (EY) N:o 136/2004 1 ar-
tiklassa ja liitteessä I.

B. Tunnistus

Tuontierän ja sitä seuraavien tuontiasiakir-
jojen yhteenkuuluvuus tarkastetaan seuraa-
vasti:

1. Konteissa tuotavien tuontierien osalta
tarkastetaan, että viejämaan virkaeläinlääkä-
rin tai muun toimivaltaisen viranomaisten
kiinnittämät sinetit ovat ehjät ja että sine-
teissä olevat tiedot vastaavat mukana seuraa-
vien tuontiasiakirjojen ja rajatarkastustodis-
tukseen merkittyjä tietoja.

Jos viejämaan virkaeläinlääkäri tai muu
toimivaltainen viranomainen on merkinnyt
konttiin kiinnitettyjen sinettien numerot vien-
tierän mukana seuraavaan, tämän asetuksen
3 §:n mukaisten säädösten vaatimusten mu-
kaiseen tuontiasiakirjaan, voidaan tuontierän
tunnistustarkastus rajoittaa käsittämään vain
sinettien tarkastuksen. Kuitenkin, jos sinetit
eivät ole ehjiä tai sineteissä olevat tiedot eivät
vastaa tuontierän mukana seuraavien tuonti-
asiakirjojen ja rajatarkastustodistukseen mer-
kittyjä tietoja taikka jos kontti avataan raja-
eläinlääkärin suorittamaa fyysistä tarkastusta
varten, tehdään erälle lisäksi kohdan 2 mu-
kainen tarkastus.

2. Tarkastetaan tuontierän pakkauksiin teh-
tyjen, tuotteiden alkuperämaahan ja -laitok-
seen viittaavien leimojen ja merkintöjen yh-
denmukaisuus tuontiasiakirjojen ja rajatar-
kastustodistukseen merkittyjen tietojen
kanssa.

3. Pakkaamattomana irtotavarana tuotavan
tuontierän osalta tarkastetaan, että tuote vas-
taa tuontiasiakirjoihin ja rajatarkastustodis-
tukseen merkittyjä tietoja.

C. Fyysinen tarkastus

1. Tarkastetaan, että yhteisön alueelle tuo-
tavaksi tarkoitetun tuontierän kuljetusolosuh-
teet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) kuljetuslämpötila täyttää yhteisön lain-
säädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa
määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen
lainsäädännön vaatimukset;

b) kuljetusolosuhteet eivät heikennä tuonti-
erän säilyvyyttä ja laatua; ja

c) kuljetusolosuhteissa ei ole esiintynyt mi-
tään poikkeuksellista, millä voisi olla vaiku-
tusta tuontierän säilyvyyteen ja laatuun.

Lisäksi tuontierän määränpäästä riippu-
matta tarkastetaan, etteivät kuljetusolosuhteet
aiheuta eläintautien leviämisen vaaraa.

2. Tarkastetaan silmämääräisesti, että tuon-
tierän pakkausten lukumäärä ja paino vastaa-
vat tuontiasiakirjoissa ja rajatarkastustodis-
tuksessa annettuja tietoja.

3. Tarkastetaan, että yhteisön alueelle tuo-
taviksi tarkoitettujen elintarvikkeiden pak-
kausmateriaalit ja -merkinnät täyttävät yhtei-
sön elintarvikehygienialainsäädännön vaati-
mukset tai näiden puuttuessa määränpäänä
olevan jäsenvaltion kansallisen elintarvikehy-
gienialainsäädännön vaatimukset.

4. Yhteisön alueelle tuotavaksi tarkoitetut
tuontierät tutkitaan sen varmistamiseksi, että
erä täyttää yhteisön lainsäädännön vaatimuk-
set tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaati-
mukset. Suoraan kolmanteen maahan, vapaa-
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varastoon, vapaa-alueelle, muonituselintarvi-
kevarastoon tai suoraan ulkomaan laivalii-
kenteen muonitukseen tarkoitetuille tuonti-
erille, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädän-
nön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suo-
men kansallisen lainsäädännön vaatimuksia,
voidaan tehdä fyysinen tarkastus sen varmis-
tamiseksi, että ne täyttävät tämän asetuksen
vaatimukset.

Edellä tarkoitettujen vaatimusten täyttymi-
sen toteamiseksi otetaan tuontieristä näyt-
teitä:

a) tuontierä on tarvittaessa purettava osit-
tain tai kokonaan kattavan näytteenoton mah-
dollistamiseksi;

b) näytteeksi otetaan vähintään yksi pro-
sentti niistä yksiköistä, jotka muodostavat
erän. Näytteitä otetaan vähintään kaksi ja
enintään kymmenen kappaletta tutkittavasta
tuontierästä. Rajaeläinlääkäri voi kuitenkin
tarvittaessa ottaa tätä useampiakin näytteitä;

c) irtotavarana tulevasta tuontierästä ote-

taan vähintään viisi, erän eri osista otettua
näytettä;

d) rajaeläinlääkäri tekee tuontierästä ote-
tuille näytteille vähintään aistinvaraisen ar-
vioinnin rajatarkastusasemalla;

e) rajaeläinlääkäri toimittaa näytteet tutkit-
taviksi laboratorioon Elintarviketurvallisuus-
viraston ohjeiden mukaisesti.

5. Tulliviranomainen tai tullin valtuuttama
rajaeläinlääkäri sulkee ja sinetöi avatut pak-
kaukset ja kuljetusvälineet välittömästi fyysi-
sen tarkastuksen jälkeen. Sinetin numero
merkitään rajatarkastustodistukseen.

D. Laboratoriotutkimukset ja virallisten
näytteiden analyysit

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhtey-
dessä otettujen näytteiden laboratoriotutki-
muksista ja virallisten näytteiden analyyseistä
säädetään komission asetuksen (EY) N:o
136/2004 1 artiklassa ja liitteessä II.
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1413

Euroopan yhteisön ulkopuolisen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettavien
kalastustuotteiden tarkastuksesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatar-
kastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 10 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläintautien
leviämisen ehkäisemiseksi ja elintarvikehy-
gieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yh-
teisön ulkopuolisen maan (kolmannen maan)
lipun alla purjehtivasta aluksesta Suomen
alueelle purettaville tuoreille kalastustuot-
teille tehtävästä tarkastuksesta.

Tämän asetuksen säännösten lisäksi on
noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kol-
mansien maiden kanssa tekemissä eläimistä
saatavia elintarvikkeita ja niiden tarkastusta
koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa
määrätään.

2 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta Norjan eikä Is-
lannin lipun alla purjehtivasta aluksesta pu-
rettaviin tuoreisiin kalastustuotteisiin.

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

Kolmannen maan lipun alla purjehtivasta
aluksesta Suomen alueelle purettavista tuo-
reista kalastustuotteista säädetään tämän ase-
tuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinpe-
räisten tuotteiden virallisen valvonnan järjes-

tämistä koskevista erityissäännöistä annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 854/2004, jäljempänä eläimistä
saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus;

2) rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suo-
ritetusta virallisesta valvonnasta annettu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 882/2004, jäljempänä valvonta-asetus;

3) eräistä kalastuksen valvontatoimista an-
nettu maa- ja metsätalousministeriön asetus
1105/2006; ja

4) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista
tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista
raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä
simpukoista, piikkinahkaista, vaippaeläimistä
ja merikotiloista annettu maa- ja metsätalous-
ministeriön asetus (592/2006).

4 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) kalastustuotteella kalastustuotteita siten

kuin ne on määritelty eläinperäisiä elintarvik-
keita koskevista erityisistä hygieniasään-
nöistä annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 853/2004, jäljem-
pänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hy-
gienia-asetus, liitteen I kohdassa 3.1.;

2) tuoreella kalastustuotteella tuoretta ka-
lastustuotetta siten kuin se on määritelty eläi-
mistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-
asetuksen liitteen I kohdassa 3.5.;

3) aluksella kalastusalusta, joka on pyytä-
nyt tuoreet kalastustuotteet tai alusta, johon
tuoreet kalastustuotteet on siirretty kalastus-
alukselta edelleen kuljetettavaksi;

5322



4) rajaeläinlääkärillä Elintarviketurvalli-
suusviraston palveluksessa olevaa tai Elintar-
viketurvallisuusviraston valtuuttamaa laillis-
tettua eläinlääkäriä sekä hänen sijaistaan;

5) tuontierällä samasta aluksesta puretta-
via kalastustuotteita, joilla on yhteiset tuonti-
asiakirjat; ja

6) maahantuojalla sellaista luonnollista tai
oikeushenkilöä tai tämän edustajaa, joka tuo
kalastustuotteet Euroopan yhteisön alueelle.

2 luku

Kolmannen maan lipun alla purjehtivasta
aluksesta purettaville tuoreille kalastus-
tuotteille tehtävää tarkastusta koskevat

vaatimukset

5 §

Hyväksytyt purkamis- ja tarkastuspaikat sekä
tarkastuksen suorittava viranomainen

Kolmannen maan lipun alla purjehtivasta
aluksesta saadaan purkaa tuoreita kalastus-
tuotteita vain liitteessä 1 mainituissa sata-
missa. Kalastustuotteiden tarkastuksen suorit-
taa rajaeläinlääkäri mainittujen kalastustuot-
teiden purkamiseen hyväksytyssä satamassa.

6 §

Ennakkoilmoitus

Maahantuojan on tehtävä ilmoitus hyväk-
sytyn purkamispaikan rajaeläinlääkärille tuo-

reiden kalastustuotteiden purkamisesta kol-
mannen maan lipun alla purjehtivasta aluk-
sesta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään purka-
mista edeltävänä työpäivänä.

7 §

Tarkastustodistus

Rajaeläinlääkäri laatii kolmannen maan li-
pun alla purjehtivasta aluksesta purettaville
tuoreille kalastustuotteille tekemästään tar-
kastuksesta Elintarviketurvallisuusviraston
hyväksymän mallin mukaisen todistuksen.

3 luku

Muut säännökset

8 §

Tarkastuksesta perittävät maksut

Tämän asetuksen säännösten tarkoittamas-
ta tarkastuksesta perittävistä maksuista sääde-
tään Elintarviketurvallisuusviraston maksulli-
sista suoritteista annetussa maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksessa (296/2006).

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä
tammikuuta 2008.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio
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Liite 1.

KOLMANNEN MAAN LIPUN ALLA PURJEHTIVASTA KALASTUSALUKSESTA
PURETTAVIEN TUOREIDEN KALASTUSTUOTTEIDEN HYVÄKSYTYT PURKA-
MIS- JA TARKASTUSPAIKAT

• Helsinki / satama
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1414

porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien hakuajan päättymisestä

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä tammikuuta
2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 64 §:n 2 momentin,
sellaisena kuin se on laissa 426/2007, nojalla:

1 §
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoi-

tuslain (45/2000) mukaisten tukien hakuaika
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2007.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä jou-

lukuuta 2007.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Sirpa Karjalainen
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Liite Saamenkielinen käännös 

 
 

Nr 1414 

Eana- ja meahccedoalloministereriija ásahus 

boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadandoarjagiid ohcanáiggi nohkamis 

Addojuvvon Helssegis juovlamánu 21 beaivve 2007 

————— 
 

Eana- ja meahccedoalloministeriija mearrádusas ođđajagimánu 21 beaivve 2000 addojuvvon 
boazodoalu ja luondduealáhusa ruhtadanlága (45/2000) 64 §:a 2 momenta vuođul mearriduv-
vo, dákkárin go dat lea lágas 426/2007: 

 
1 § 

Boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhta-
danlágas (45/2000) mearriduvvon doarjagiid 
ohcanáigi nohká juovlamánu 31 beaivve 
2007. 

2 § 
Dat ásahus boahtá fápmui juovlamánu 31 

beaivve 2007. 

 
Helssegis juovlamánu 21 beaivve 2007 

 
Eana- ja meahccedoalloministtar Sirkka-Liisa Anttila 

 
 
 

Allagohcci Sirpa Karjalainen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ 

 

N:o 1409—1414, 2 arkkia 
 

EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2007                               EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA                               ISSN 1237-3419 

 




