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N:o 1029

Laki
jalometallituotteista
Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku

1 §

suuden tai lääkinnällisiin tarpeisiin tarkoitettuja kojeita ja laitteita.
Muista jalometallituotteista, joihin tätä lakia tai sen säännöstä ei sovelleta, säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

Soveltamisala

2 §

Tätä lakia sovelletaan jalometallituotteisiin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tai joita
olennaisessa määrin käytetään yksityiseen
kulutukseen.
Tämä laki ei koske tieteen, taiteen, teolli-

Määritelmät

Yleiset säännökset

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) jalometallilla puhdasta kultaa, hopeaa ja
platinaa sekä niiden seoksia;

HE 130/2000
TaVM 27/2000
EV 152/2000
Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY mukaisesti
143—2000
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2) jalometallituotteella kokonaan tai osittain jalometalleista valmistettua esinettä;
3) leimalla jalometallituotteisiin tarkoitettua pysyvää merkintää;
4) ministeriöllä kauppa- ja teollisuusministeriötä;
5) valvontaviranomaisella turvatekniikan
keskusta;
6) tarkastuslaitoksella organisaatiota, joka
on todettu päteväksi ja jolla on oikeus
suorittaa tässä laissa tarkastuslaitokselle säädettyjä tehtäviä.

teröinnistä sekä muista sallituista merkinnöistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
5 §
Tuotteiden tarkastus ja varmentaminen

2 luku

Jalometallituotteelle 3 §:ssä säädettyjen
vaatimusten mukaisuus voidaan osoittaa tarkastuslaitoksen tekemillä tarkastuksilla ja
varmentaa tarkastuslaitoksen tarkastusleimalla siten kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään.

Jalometallituotteet

6 §

3 §

Tarkastuslaitoksen hyväksyminen ja valvonta

Vaatimukset

Valvontaviranomainen hyväksyy tarkastuslaitoksen suorittamaan 5 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja tehtäviä siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.
Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytyksenä on, että tarkastuslaitos on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton, sillä on
vastuuvakuutus ja käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä toiminnan
edellyttämät järjestelmät, laitteet ja välineet.
Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytyksistä samoin kuin hakemukseen liitettävistä
vaatimusten täyttymistä osoittavista asiakirjoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.
Hyväksyminen voidaan antaa määräajaksi.
Tarkastuslaitokselle voidaan asettaa sen toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja
muita ehtoja. Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava toimintansa sellaisista muutoksista, joilla
on vaikutusta tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytyksiin.
Valvontaviranomainen valvoo hyväksymiensä tarkastuslaitosten toimintaa sekä varmistaa määräajoin, että säädetyt vaatimukset
täyttyvät. Jos tarkastuslaitos ei täytä säädettyjä vaatimuksia tai toimii säännösten vastaisesti, valvontaviranomaisen on kehotettava
tarkastuslaitosta korjaamaan puute määräajassa. Jos puutetta ei korjata määräajassa tai
tilanteen vakavuus sitä muutoin edellyttää,
valvontaviranomaisen on peruutettava antamansa hyväksyminen.

Jalometallituotteena saa markkinoille saattaa ja myydä vain tuotteita, jotka on valmistettu vähintään:
1) 375 massan tuhannesosaa puhdasta
kultaa sisältävästä kultaseoksesta;
2) 800 massan tuhannesosaa puhdasta
hopeaa sisältävästä hopeaseoksesta;
3) 850 massan tuhannesosaa puhdasta
platinaa sisältävästa platinaseoksesta.
Vähimmäispitoisuutta korkeammista leimattavista pitoisuuksista, pitoisuuden määrittämisestä sekä jalometallien, metallien ja
muiden aineiden yhdistämisestä, pinnoittamisesta, täyttämisestä ja muista vaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella.
4 §
Leimat ja vastuu
Jalometallituotteessa käytettäviä leimoja
ovat tarkastus-, nimi-, pitoisuus-, vuosi- ja
paikkakuntaleima.
Jalometallituotteessa on markkinoille saatettaessa tai myytäessä oltava nimileima ja
pitoisuusleima.
Valmistajan tai markkinoille saattamisesta
vastaavan on varustettava jalometallituote
nimi- ja pitoisuusleimalla osoituksena jalometallituotteen vaatimustenmukaisuudesta.
Leimoista, niiden hyväksymisestä ja rekis-
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3 luku
Valvonta
7 §
Valvovat viranomaiset
Ministeriölle kuuluu tämän lain säännösten
noudattamista koskevan valvonnan ylin johto
ja ohjaus.
Tämän lain noudattamista valvoo valvontaviranomainen.
8 §
Valvontaviranomaisen oikeudet
Valvontaviranomaisella on tämän lain noudattamisen valvomiseksi oikeus:
1) päästä jalometallituotteiden sekä niiden
osien ja materiaalien valmistus-, varastointi-,
myynti-, korjaus- ja tarkastuspaikkoihin;
2) saada tarpeellisia näytteitä jalometallituotteiden sekä niiden osien ja materiaalien
valmistajalta, maahantuojalta, myyjältä ja
varastoijalta sekä tarkastuslaitokselta.
Valvontaviranomaisen on korvattava 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut näytteet käyvän
hinnan mukaan.
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lituotteen maahantuojan nimi sekä jalometallituotteiden lajia, määrää ja tuontiajankohtaa
koskevia tietoja;
2) tietoja jalometallituotteiden sekä niiden
osien ja materiaalien valmistajalta, maahantuojalta, myyjältä ja varastoijalta sekä tarkastuslaitokselta.

11 §
Vaatimusten vastainen tuote
Jos valvonnassa todetaan, ettei jalometallituote täytä 3 §:ssä säädettyjä vaatimuksia,
valvontaviranomaisella on oikeus:
1) kieltää sellaisen jalometallituotteen valmistus, pitäminen kaupan, myynti ja muu
luovuttaminen;
2) vaatia jalometallituotteen vaatimustenmukaisuudesta vastaavan tekemään sellaiset
muutokset jalometallituotteeseen, että vaatimukset täyttyvät tai, jollei tämä ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista, määrätä, miten tuotteen suhteen on muuten meneteltävä;
3) velvoittaa vastuullinen taho korvaamaan
tuotteen käypä hinta sekä tarkastuksesta ja
tutkimuksesta aiheutuneet kulut, jos valvontaviranomainen soveltaa 1 tai 2 kohdassa
tarkoitettua kieltoa tai vaatimusta.

9 §
Viranomaisten yhteistyö
Poliisin tulee tarvittaessa antaa virka-apua
valvontaviranomaiselle tämän lain noudattamisen valvomiseksi ja täytäntöönpanemiseksi. Sama koskee tulliviranomaista, jos jalometallituote tuodaan maahan Euroopan talousalueen ulkopuolelta.
10 §
Tiedonsaantioikeus
Valvontaviranomaisella on tietojen luovutusta koskevien salassapitosäännösten estämättä tämän lain noudattamisen valvomiseksi
oikeus saada:
1) tulliviranomaiselta maahantuonnissa Euroopan talousalueen ulkopuolelta jalometal-

4 luku
Pakkokeinot ja seuraamukset
12 §
Uhkasakko ja teettämisuhka
Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän
lain nojalla antamaansa kieltoa, vaatimusta tai
velvoitetta uhkasakolla tai teettämisuhalla
siten kuin siitä uhkasakkolaissa (1113/1990)
säädetään.
Teettäen suoritetun toimenpiteen kustannukset maksetaan ennakkoon valtion varoista.
Edellä 2 momentissa tarkoitetut kustannukset sekä 11 §:n 3 kohdassa tarkoitetut kulut
saadaan periä asianomaiselta ilman tuomiota
tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen
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ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.

pimuksessa tarkoitetuille ulkomaisille toimielimille ja tarkastajille kyseisen sopimuksen
niin edellyttäessä.

13 §
Rangaistukset

16 §

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) laiminlyö 3 tai 4 §:ssä säädetyn velvollisuuden taikka
2) ei noudata 11 §:n nojalla annettua
kieltoa, vaatimusta tai velvoitetta,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, jalometallituotteita koskevien säännösten rikkomisesta
sakkoon.
Se, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai määräystä, voidaan jättää tuomitsematta rangaistukseen samasta teosta.

Muutoksenhaku

14 §
Taloudellisen hyödyn menettäminen
Edellä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetun
rikkomuksen tuottama taloudellinen hyöty on
tuomittava menetetyksi noudattaen, mitä rikoslain (39/1889) 2 luvun 16 §:ssä säädetään.

Ministeriön ja valvontaviranomaisen tämän
lain perusteella tekemään hallintopäätökseen
haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Päätöstä on
muutoksenhausta huolimatta noudatettava,
jollei valitusviranomainen toisin määrää.
Jos tarkastuslaitos epää vaatimustenmukaisuuden varmentamisen, päätös on perusteltava ja päätöksestä on viipymättä ilmoitettava
sille, jota päätös koskee. Tarkastuslaitoksen
on samalla ilmoitettava, miten hakija voi
saattaa asian tarkastuslaitoksen uudelleen käsiteltäväksi oikaisumenettelyssä. Oikaisuun
sovelletaan menettelyä, josta tarkastuslaitosta
hyväksyttäessä on tarkemmin päätetty. Tarkastuslaitoksen oikaisumenettelyssä antamaan päätökseen, jolla vaatimustenmukaisuuden varmentaminen on evätty, haetaan muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
17 §

5 luku

Vastavuoroinen tunnustaminen

Erinäiset säännökset

Toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa leimatut jalometallituotteet
hyväksytään Suomessa, jos kuluttajat saavat
leimojen perusteella vastaavalla tavalla tietoa
kuin 4 §:ssä mainittujen leimojen perusteella.

15 §
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain
noudattamisen valvontaan liittyvää tehtävää
suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen, yhteisön tai säätiön taloudellisesta asemasta,
liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa:
1) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille
rikoksen selvittämiseksi;
2) Suomea sitovassa kansainvälisessä so-

18 §
Tarkemmat säännökset
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.
Valvontaviranomainen antaa tarvittaessa
tämän lain soveltamista yhtenäistäviä teknisiä
ja hallinnollisia ohjeita.

N:o 1029
19 §
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Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre
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Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1994 terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
(559/1994) 3 §,
muutetaan 4, 7, 8, 25, 26 ja 28 §, sellaisena kuin niistä on 25 § osaksi laissa 682/1999,
sekä
lisätään lakiin uusi 24 a ja 24 b § seuraavasti:
4 §
Oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja erikoislääkärinä tai erikoishammaslääkärinä
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä asianomaista ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun
laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa
tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982)
24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Oikeus myönnetään Suomen
kansalaiselle tai ulkomaalaiselle, joka on
suorittanut asianomaiseen ammattiin johtavan
peruskoulutuksen Suomessa, taikka Suomen
tai jonkin muun Euroopan talousalueen valtion (ETA-valtio) kansalaiselle, joka on
HE 133/2000
StVM 27/2000
EV 149/2000

suorittanut terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymän vastaavan koulutuksen
Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa
valtiossa ja joka on osoittanut täyttävänsä
asetuksella säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaatimukset.
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä 1 momentissa tarkoitetulle lääkärille, joka on suorittanut lääkärin
perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen tai sitä vastaavan asetuksella säädetyn koulutuksen
Suomessa taikka Euroopan talousalueeseen
kuulumattomassa valtiossa vastaavan koulutuksen, jonka terveydenhuollon oikeusturvakeskus on hakemuksesta hyväksynyt.
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
itsenäisesti ammattia laillistettuna hammaslääkärinä 1 momentissa tarkoitetulle hammaslääkärille, joka on suorittanut asetuksella
säädetyn käytännön palvelun.
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus

N:o 1030
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä
Suomen kansalaiselle tai ulkomaalaiselle,
joka on suorittanut terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994)
8 §:ssä tarkoitetun tutkinnon Suomessa.
7 §
Ammattinimikkeen käyttöoikeus
Oikeus käyttää asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä on Suomen kansalaisella ja ulkomaalaisella, joka on suorittanut asianomaiseen ammattiin johtavan tai sitä vastaavan
koulutuksen Suomessa tai jossakin muussa
ETA-valtiossa, sekä Suomen tai jonkin muun
ETA-valtion kansalaisella, joka on suorittanut
Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa
valtiossa vastaavan koulutuksen, jonka terveydenhuollon oikeusturvakeskus on hakemuksesta hyväksynyt.
8 §
Pohjoismaan kansalaisen oikeus toimia
terveydenhuollon ammattihenkilönä
Pohjoismaan kansalaisen oikeudesta toimia
Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilönä on voimassa, mitä Pohjoismaiden välillä
eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä
pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyssä sopimuksessa (SopS 2/1994) määrätään.
Yleiset säännökset ohjauksesta ja
valvonnasta
24 a §
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden
keskusrekisteri
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus pitää
terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain (1074/1992) mukaisten valvontatehtävien hoitamiseksi. Sen
lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, rekiste-
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rinpitoon
sovelletaan
henkilötietolakia
(523/1999).
Rekisteriin merkitään terveydenhuollon
ammattihenkilöistä seuraavat tiedot:
1) nimi, henkilötunnus, kotiosoite, toimiminen itsenäisenä ammatinharjoittajana, ammatinharjoittamisoikeus ja sen rajoittaminen
tai poistaminen, ammatinharjoittamislupa ja
sen peruuttaminen samoin kuin oikeus käyttää
terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä ja sen kieltäminen sekä tiedot
ammatinharjoittamisoikeuden tai -luvan taikka nimikesuojauksen perusteena olevasta
koulutuksesta;
2) terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
ja lääninhallituksen ratkaisu, jossa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnassa
on todettu virheellisyyttä, laiminlyöntejä tai
moitittavuutta sekä tiedot ammattitoiminnassa saadusta varoituksesta, sakko- ja vankeusrangaistuksesta, viraltapanosta tai virantoimituksesta pidättämisestä; sekä
3) tiedot erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin oikeudesta ja sen perusteena olevasta
koulutuksesta.
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut
tiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun terveydenhuollon
oikeusturvakeskus on saanut tiedon rekisteröidyn kuolemasta. Edellä 2 momentin 2
kohdassa tarkoitetut tiedot poistetaan, kun
päätöksen tai muun ratkaisun antamisesta on
kulunut kymmenen vuotta, jollei nimikirjalaissa (1010/1989) säädetä merkinnän poistamiselle pidempää aikaa. Rangaistusta koskeva tieto tulee poistaa myös, kun rangaistukseen tuomitsemisen syynä olleen teon
rangaistavuus on poistettu.
Keskusrekisteriin merkitään lisäksi tarvittaessa tiedot terveydenhuollon ammattihenkilön työpaikasta sekä ammattihenkilön varaamisesta valmiuslain (1080/1991) mukaista
poikkeusoloihin varautumista varten siten
kuin asetuksella tarkemmin säädetään.
24 b §
Tietojen antaminen terveydenhuollon
ammattihenkilöiden keskusrekisteristä
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
on salassapitosäännösten estämättä annettava
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24 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja
lääninhallitukselle sen laissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamiseksi sekä ETA-valtion viranomaiselle terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuden
tai -luvan myöntämiseksi ja valvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on salassapitosäännösten estämättä annettava 24 a §:n 4
momentissa tarkoitettuja tietoja sosiaali- ja
terveysministeriölle valmiuslaissa säädettyjen
tehtävien hoitamiseksi.
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään, terveydenhuollon oikeusturvakeskus
voi salassapitosäännösten estämättä antaa
viranomaiselle ja terveydenhuollon toimintayksikölle tietoja 24 a §:n 2 momentin 2
kohdassa tarkoitetusta rikoksen seuraamuksesta työnhakuun liittyvää soveltuvuusarviointia varten.
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi antaa
kopioina tai sähköisessä muodossa keskusrekisteristä rekisteröidyn nimi- ja yhteystietoja
sekä tietoja voimassa olevasta ammatinharjoittamisoikeudesta ja -luvasta sekä koulutuksesta rekisteröidyn ammattiin liittyvän
informaation lähettämistä varten. Siitä poiketen, mitä mainitussa laissa säädetään, tämän
lain 24 a §:n 2 momentin 2 kohdassa
tarkoitettuja tietoja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja lääninhallituksen ratkaisuista sekä ammattitoiminnassa saadusta varoituksesta ja virantoimituksesta pidättämisestä saa antaa vain tieteellistä tutkimusta,
tilastointia ja viranomaisen selvitystyötä varten taikka viranomaiselle laissa säädetyn
tehtävän hoitamiseksi taikka terveydenhuoltoon liittyvää toimintaa varten terveydenhuollon toimintayksikölle, apteekille sekä terveydenhuollon alalla toimivalle yhteisölle, jollei
kysymys ole yksittäistä rekisteröityä koskevista tiedoista.
Tietojen antamisesta perittävistä maksuista
säädetään erikseen. Edellä 1 momentissa
tarkoitettu tiedon antaminen on maksutonta.
Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö saa
maksutta pyynnöstään terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin perustu-

van tietopalvelun lukuun ottamatta osuutta,
jonka oikeusturvakeskus hankkii ulkopuoliselta palvelujen tuottajalta.
Turvaamistoimenpiteet
25 §
Ammattitoiminnan asianmukaisuuden
selvittäminen
Jos on perusteltua aihetta olettaa, että
terveydenhuollon ammattihenkilö on sairauden, päihteiden väärinkäytön, heikentyneen
toimintakyvyn tai muun vastaavan syyn takia
kykenemätön toimimaan ammatissaan, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön
lääkärintarkastukseen tai sairaalatutkimuksiin
(ammatillisen toimintakyvyn ja terveydentilan
selvittäminen).
Jos on perusteltua aihetta olettaa, että
terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamistaidossa tai ammattitiedoissa on
puutteita, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitaitojen tai -tietojen tutkimiseksi työkokeiluun, työnäytteeseen tai kuulusteluun (ammattitaidon selvittäminen).
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai
lääninhallitus voi tarvittaessa määrätä suoritettavaksi tarkastuksen terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottotiloissa ammattihenkilön, hänen ammattitoimintansa, avustavan henkilökunnan, vastaanotto-, tutkimus- ja
hoitotilojen, laitteiden sekä potilasasiakirjojen
tutkimiseksi (vastaanottotoiminnan tarkastaminen). Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
ja lääninhallitus voivat käyttää asiantuntijoita
vastaanottotoiminnan tarkastuksessa.
Terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottotoimintaa tarkastettaessa poliisi on
velvollinen tarvittaessa antamaan virka-apua.
Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei
suostu 1—3 momentissa säädettyyn selvittämiseen tai tarkastamiseen, terveydenhuollon
oikeusturvakeskus voi kieltää laillistettua ammattihenkilöä harjoittamasta ammattiaan tai
peruuttaa luvan saaneen ammattihenkilön
ammatinharjoittamisluvan taikka kieltää nimikesuojattua ammattihenkilöä käyttämästä
asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä.

N:o 1030
26 §
Seuraamukset virheellisestä toiminnasta
Jos terveydenhuollon ammattihenkilö
1) laiminlyö 15—21 §:ssä säädetyn velvollisuuden tai lääkäri taikka hammaslääkäri
laiminlyö 15—23 §:ssä säädetyn velvollisuuden,
2) suorittaa sellaisia tehtäviä, joihin hänen
koulutustaan tai ammattitaitoaan on pidettävä
riittämättömänä tai hänen toimintamahdollisuuksiaan rajoitettuina tai
3) toimii muutoin virheellisesti tai moitittavasti,
terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi:
a) antaa hänelle tarkempia määräyksiä ja
ohjeita ammattitoimintaa varten;
b) rajoittaa laillistetun ammattihenkilön
ammatinharjoittamisoikeutta määräajaksi tai
toistaiseksi;
c) poistaa laillistetun ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden määräajaksi tai
toistaiseksi;
d) kieltää nimikesuojattua ammattihenkilöä
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käyttämästä asetuksessa säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä
määräajaksi tai toistaiseksi; taikka
e) peruuttaa luvan saaneen ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden.
28 §
Kykenemättömyys toimia ammatissa
Jos terveydenhuollon ammattihenkilö on
sairauden, päihteiden väärinkäytön, heikentyneen toimintakyvyn tai muun vastaavan
syyn perusteella taikka muulla tavoin perustellusti todetun ammattitaidottomuuden vuoksi kykenemätön toimimaan terveydenhuollon
ammattihenkilönä, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi päättää 26 §:ssä säädetystä
toimenpiteestä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2000
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

2

400301/143
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N:o 1031

Valtioneuvoston asetus
museovirastosta annetun asetuksen 16 §:n kumoamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään:
1 §
Tällä asetuksella kumotaan museovirastosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun
asetuksen (119/1992) 16 §.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
joulukuuta 2000.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000
Kulttuuriministeri Suvi Lindén

Hallitusneuvos Erkki Norbäck
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N:o 1032

Valtioneuvoston asetus
maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä,
kumotaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkeasetuksen
(667/1969) 23 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 548/1974, sekä
muutetaan 17 § sekä 20 §:n 2, 3 ja 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat 17 § osaksi asetuksissa
1194/1991 ja 1509/1995 sekä 20 §:n 2, 3 ja 6 momentti mainitussa asetuksessa 1194/1991,
seuraavasti:
17 §
Maatalousyrittäjän on suoritettava sosiaalija terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukainen vakuutusmaksu maatalousyrittäjien eläkelaitokselle sen määräämällä tavalla kalenterivuosittain viimeistään 2 ja 3
momentissa tarkoitettuina eräpäivinä ottaen
kuitenkin huomioon, mitä velkakirjalain
(622/1947) 5 §:n 2 momentissa säädetään.
Jos maatalousyrittäjän kalenterivuodelta
suoritettavat maatalousyrittäjien eläkelain
10 §:n 1 momentin, 10 a §:n ja 11 §:n 2 ja
3 momentin sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 17 §:n mukaiset
vakuutusmaksut yhteensä:
1) ovat yli 450 markkaa, eräpäivät ovat
helmi-, touko- ja lokakuun 25 päivä;
2) ovat vähintään 150 markkaa ja enintään
450 markkaa, eräpäivät ovat helmi- ja lokakuun 25 päivä;
3) ovat alle 150 markkaa, eräpäivä on
toukokuun 25 päivä.
Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen
vakuutusta otettaessa maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kulumassa olevalta vuodelta
ja sitä edeltäneeltä ajalta suoritettavan vakuu-

tusmaksun eräpäivät. Samoin menetellään
eläketurvaa maatalousyrittäjien eläkelain
12 §:n 1 momentin mukaisesti järjestettäessä.
Vakuutuksen päättyessä vakuutusmaksu
erääntyy heti maksettavaksi.
Työtulon muutoksesta johtuva vakuutusmaksun tarkistus tehdään työtulon muuttumista seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen vakuutusmaksun eräpäivänä, jollei muuhun ole perusteltua syytä.
Edellä 2 momentissa mainitut markkamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun indeksiluvun mukaan käyttäen peruslukuna vuodelle 1970
vahvistettua indeksilukua.
20 §
— — — — — — — — — — — — —
Ennakko suoritetaan kahtenatoista kuukausittaisena eränä. Ennakon määrästä maksetaan:
tammikuulta
helmikuulta
maaliskuulta

13 prosenttia
10 prosenttia
4 prosenttia
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huhtikuulta
toukokuulta
kesäkuulta
heinäkuulta
elokuulta
syyskuulta
lokakuulta
marraskuulta
joulukuulta

8
10
5
10
10
12
10
2
6

prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia

Ennakkoerien määriä 1 momentin mukaan
tarkistettaessa kuluneelle ajalle kohdistuva
korotus tai vähennys jaetaan tasan jäljellä
oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava
maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona pankkien yleisesti
keskinäisissä maksuissaan käyttämät maksu-

järjestelmät ovat käytössä. Maksetun ennakon
ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavaa ennakkoerää maksettaessa.
— — — — — — — — — — — — —
Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä
syystä maatalousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 2 ja 3 momentista
poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa
maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitetut
etuudet muutoin vaarantuisi.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001.
Asetuksen 17 §:n 2 momentissa mainitut
markkamäärät vastaavat vuodelle 1970 vahvistettua palkkaindeksilukua.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000
Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi
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N:o 1033

Valtioneuvoston asetus
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen 8 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä,
muutetaan 21 päivänä toukokuuta 1982 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen (375/1982) 8 §:n 1, 2 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1195/1991,
seuraavasti:
8§
Ennakko suoritetaan kahtenatoista kuukausittaisena eränä. Ennakon määrästä maksetaan:
tammikuulta
helmikuulta
maaliskuulta
huhtikuulta
toukokuulta
kesäkuulta
heinäkuulta
elokuulta
syyskuulta
lokakuulta
marraskuulta
joulukuulta

13
10
4
8
10
5
10
10
12
10
2
6

prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia
prosenttia

Ennakoiden määriä 7 §:n mukaan tarkis-

tettaessa kuluneelle ajalle kohdistuva korotus
tai vähennys jaetaan tasan jäljellä oleville
ennakkoerille. Ennakon on oltava maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käytettävissä kunkin
kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona pankkien yleisesti keskinäisissä
maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät
ovat käytössä.
— — — — — — — — — — — — —
Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä
syystä maatalousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 1 ja 2 momentista
poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa
tarkoitetut etuudet muutoin vaarantuisi.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000
Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi
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N:o 1034

Valtioneuvoston asetus
valtion asuntorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
kumotaan valtion asuntorahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetun asetuksen (401/1993)
12 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1373/1997, sekä
muutetaan 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1054/1996, seuraavasti:
1 §
Valtioneuvosto asettaa enintään neljäksi
vuodeksi kerrallaan valtion asuntorahaston
johtokunnan.
Johtokuntaan kuuluu enintään kymmenen
jäsentä, joista yksi on viraston henkilöstön
keskuudestaan valitsema. Valtioneuvosto
määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi.

Ympäristöministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon
edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2000
Ministeri Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo
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N:o 1035

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus
elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön
päätöksen 2 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1993 elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1496/1993) 2 §:n 10 kohta seuraavasti:
2 §
— — — — — — — — — — — — —
10) ravintokuidulla tarkoitetaan sitä osaa
hiilihydraatista, joka saadaan käytettäessä
AOAC:n (Association of Official Analytical
Chemists) menetelmää Official Methods of
Analysis of AOAC 15th ed. (1990) 985.29 ja

menetelmää Official Methods of Analysis of
AOAC International 17th ed. (2000) 997.08;
ja
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2000
Ministeri Kimmo Sasi

Nuorempi hallitussihteeri Anne Haikonen

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 1036

Ulkoasiainministeriön ilmoitus
Jugoslavian liittotasavaltaa koskeva Euroopan unionin neuvoston asetus Slobodan Milosevicin ja häntä lähellä olevien henkilöiden varojen jäädyttämisestä sekä asetusten (EY) N:o
1294/1999 ja (EY) N:o 607/2000 samoin kuin asetuksen (EY) N:o 926/1998 2 artiklan
kumoamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2000

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden
Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967)
2 a §:n 2 momentin nojalla, että Euroopan
unionin neuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa koskevat asetukset (EY) N:o 1294/1999
Jugoslavian liittotasavaltaan liittyvien varojen
jäädyttämisestä ja sijoitusten kieltämisestä ja
(EY) N:o 607/2000 lentokiellon käyttöönottamisesta Euroopan yhteisön ja Jugoslavian
liittotasavallan alueiden välillä Montenegron
tasavaltaa ja Kosovon maakuntaa lukuunottamatta annetun asetuksen täytäntöönpanon
lykkäämisestä rajoitetuksi ajaksi samoin kuin
Euroopan unionin Jugoslavian liittotasavaltaa
koskevan, Jugoslavian liittotasavaltaa koske-

vien tiettyjen taloussuhteiden vähentämisestä
annetun asetuksen (EY) N:o 926/1998 2
artikla on kumottu neuvoston asetuksella
(EY) N:o 2488/2000; EYVL N:o L 287,
14.11.2000, s. 19.
Neuvoston asetus on tullut voimaan sinä
päivänä, jona se on julkaistu Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Asetuksen (EY) N:o 1294/1999 samoin
kuin asetuksen 926/1998 2 artiklan kumoamisesta johtuen niiden rikkomisesta säädetyt
rangaistusseuraamukset siten kuin niistä on
ilmoitettu ulkoasiainministeriön 1. päivänä
heinäkuuta 1999 antamalla ilmoituksella
788/1999 ja 1. päivänä heinäkuuta 1998
antamalla ilmoituksella 500/1998 lakkaavat.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2000
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Yksikön päällikkö Marja Lehto
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