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Lak i

N:o 130

ulkomaalaislain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) 18 c §:n 1
momentti, 25 §:n 1 momentin 2 kohdan c alakohta, 53 a §:n 1 momentti sekä 57 §:n 2 ja 3
momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 18 c §:n 1 momentti, 53 a §:n 1 momentti ja 57 §:n 3 momentti
laissa 537/1999 ja 57 §:n 2 momentti laissa 648/2000, sekä
lisätään lakiin uusi 34 d—34 f § seuraavasti:

18 c §

Edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle
ulkomailla olevalle henkilölle perhesiteen

perusteella

Suomessa asuvan ulkomaalaisen, joka on
saanut oleskeluluvan pakolaisuuden, suojelun
tarpeen taikka tilapäisen suojelun perusteella,
tai Suomessa asuvan Suomen taikka muun

Pohjoismaan kansalaisen perheenjäsenelle
myönnetään oleskelulupa, jollei luvan myön-
tämistä vastaan ole yleiseen järjestykseen tai
turvallisuuteen perustuvia taikka muita pai-
navia syitä. Oleskeluluvan myöntäminen rat-
kaistaan ottaen huomioon kaikki asiassa
ilmenevät seikat kokonaisuudessaan. Koko-
naisharkinnassa otetaan myös huomioon Suo-
messa jo luvallisesti asuvan mahdollisuus
muuttaa takaisin kotimaahansa tai johonkin
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kolmanteen maahan viettämään perhe-elä-
mää, jos hänen perhesiteidensä voidaan ko-
konaisuudessaan katsoa painottuvan sinne.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Työlupavelvollisuudesta vapautetut

Työlupaa ei tarvitse ulkomaalainen:
— — — — — — — — — — — — —
2) joka on saanut määräaikaisen oleskelu-
luvan ja:
— — — — — — — — — — — — —
c) joka on 35 §:ssä tarkoitettu pakolainen
taikka joka on saanut oleskeluluvan 31 §:n
mukaan suojelun tarpeen tai 34 e §:n mukaan
tilapäisen suojelun perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

34 d §

Tilapäinen suojelu

Tilapäistä suojelua voidaan antaa kansain-
välisen suojelun tarpeessa olevalle ulkomaa-
laiselle, jonka turvallinen paluu kotimaahansa
tai pysyvään asuinmaahansa ei ole mahdol-
linen sen vuoksi, että maasta tai sen lähialu-
eilta on tapahtunut ihmisten joukkopako
aseellisen selkkauksen tai muun väkivaltati-
lanteen taikka ympäristökatastrofin vuoksi.
Tilapäisen suojelun antaminen edellyttää, että
suojelun tarve voidaan arvioida lyhytaikai-
seksi. Tilapäisen suojelun kesto on yhteensä
enintään kolme vuotta.
Valtioneuvosto päättää yleisistunnossa vä-
estöryhmästä, johon tilapäistä suojelua voi-
daan soveltaa, sekä ajanjaksosta, jolloin oles-
kelulupia tilapäisen suojelun perusteella voi-
daan myöntää.

34 e §

Oleskeluluvan myöntäminen tilapäisen
suojelun perusteella

Tilapäisen suojelun tarpeessa olevalle ul-
komaalaiselle voidaan myöntää tilapäisluon-
teinen oleskelulupa enintään yhdeksi vuodek-
si kerrallaan.
Ulkomaalaisvirasto myöntää ensimmäisen
oleskeluluvan. Jos suojelun tarve jatkuu,

poliisi myöntää uuden oleskeluluvan enintään
siihen saakka, kun tilapäiselle suojelulle
valtioneuvoston päätöksessä määrätty ajan-
jakso päättyy.
Oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteel-

la voidaan jättää myöntämättä, jos ulkomaa-
laisen katsotaan olevan vaaraksi yleiselle
järjestykselle tai turvallisuudelle taikka jos on
perusteltua syytä epäillä hänen syyllistyneen
pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleisso-
pimuksen (SopS 77/1968) 1 artiklan F kap-
paleessa tarkoitettuun tekoon.

34 f §

Tilapäistä suojelua saavan ulkomaalaisen
turvapaikkahakemuksen käsittely

Ulkomaalaisen tekemän turvapaikkahake-
muksen käsittely keskeytetään siksi ajaksi,
jonka hänelle tilapäisen suojelun perusteella
myönnetty oleskelulupa on voimassa. Turva-
paikkahakemus voidaan kuitenkin tilapäisen
suojelun aikana käsitellä, jos tähän ilmenee
perusteltua syytä. Turvapaikkahakemus on
otettava käsiteltäväksi, jos tilapäisen suojelun
kestäessä tulee vireille menettely hakijan
poistamiseksi maasta.
Tilapäisen suojelun päätyttyä turvapaikka-

hakemuksen käsittely raukeaa, jos hakija ei
ulkomaalaisviraston häneltä sitä kirjallisesti
tiedusteltua ilmoita, että hän haluaa turva-
paikkahakemuksensa käsittelyä.
Turvapaikkahakemuksen käsittely raukeaa,

jos ulkomaalainen tilapäisen suojelun perus-
teella myönnetyn oleskeluluvan voimassa
ollessa tai sen voimassaoloajan päätyttyä
peruuttaa turvapaikkahakemuksensa tai muut-
taa maasta pois.

53 a §

Henkilötuntomerkkien ottaminen

Poliisimies tai passintarkastaja saa tunnis-
tamista ja rekisteröintiä varten ottaa sormen-
jäljet, valokuvan sekä muut henkilötuntomer-
kit ulkomaalaisesta:
1) joka on hakenut turvapaikkaa tai oles-

kelulupaa suojelun tarpeen tai tilapäisen
suojelun perusteella;
2) joka on hakenut oleskelulupaa per-

hesiteen perusteella;
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3) joka on määrätty käännytettäväksi tai
maasta karkotettavaksi; taikka
4) jonka henkilöllisyys on epäselvä.
— — — — — — — — — — — — —

57 §

Muutoksenhaku ulkomaalaisviraston
päätökseen

— — — — — — — — — — — — —
Ulkomaalainen, joka on tyytymätön ulko-
maalaisviraston turvapaikkaa taikka suojelun
tarpeen tai tilapäisen suojelun perusteella
myönnettävää oleskelulupaa koskevaan pää-
tökseen tai näihin liittyvään ulkomaalaisvi-

raston käännyttämistä koskevaan päätökseen
taikka pakolaisuuden lakkaamista koskevaan
päätökseen, saa valittaa päätöksestä sillä
perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeuteen
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Valittaa ei kuitenkaan saa ulkomaalaisvi-

raston päätöksestä, jolla viisumi tai oleske-
lulupa on peruutettu ennen kuin ulkomaalai-
nen on saapunut maahan.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2002.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 131

ulkomaalaisasetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1994 annetun ulkomaalaisasetuksen (142/1994) liite 1,

sellaisena kuin se on asetuksessa 538/1999, seuraavasti:

Liite 1

OLESKELUN LUONNETTAKUVAAVAKIRJAIN-NUMEROYHDISTELMÄ (STATUS)
OLESKELULUVASSA JA VIISUMISSA

A-RYHMÄ

Ryhmään kuuluvat pysyväisluonteiseen
maassa oleskeluun luvan saaneet henkilöt.
Kahden vuoden yhtäjaksoisen A-statuksella
tapahtuneen maassa oleskelun jälkeen henki-
lölle voidaan myöntää pysyvä oleskelulupa.
A.1 Oleskelulupa on myönnetty suomalai-
sen syntyperän tai muun Suomeen olevan
siteen perusteella.
A.2 Oleskelulupa on myönnetty pitkäai-
kaiseksi arvioidun ammattitaitoisen työvoi-
man tarpeen johdosta.
A.3 Henkilölle on annettu turvapaikka
(UlkL 30 §), oleskelulupa suojelun tarpeen
perusteella (UlkL 31 §) tai hänelle on myön-
netty oleskelulupa pakolaiskiintiön puitteissa
tai muutoin painavasta humanitaarisesta syys-
tä (UlkL 18 § 1 mom. 4 kohta).
A.4 Muu kuin edellä mainittu henkilö, joka
oleskelee maassa pysyväisluonteisesti.
A.5 A-ryhmään kuuluvan henkilön tai
Suomen kansalaisen perheenjäsen silloin, kun

oleskeluluvan myöntäminen perustuu ainoas-
taan perheenjäsenen maassa oleskeluun.

B-RYHMÄ

Ryhmään kuuluvat määräaikaiseen oleske-
luun luvan saaneet henkilöt. Maassa olon
tarkoituksen vuoksi henkilölle ei myönnetä
pysyvää oleskelulupaa kahden vuoden yhtä-
jaksoisen B-luvalla tapahtuneen maassa oles-
kelun jälkeen.
B.1 Oleskelulupa on myönnetty työntekoa,

elinkeinon- tai ammatinharjoittamista varten.
Työntekijät sekä elinkeinon- ja ammatin-

harjoittajat, jotka ovat oleskelleet maassa
yhtäjaksoisesti ja luvallisesti kaksi vuotta
statuksella B.1, siirtyvät elinkeinon- tai am-
matinharjoittamisen taikka työnteon edelleen
jatkuessa ryhmään A.2.
B.2 Oleskelulupa on myönnetty opiskelua

varten.
B.3 Henkilö oleskelee tai tekee työtä

maassa tilapäisesti.
B.4 B-ryhmään kuuluvan henkilön per-
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heenjäsen silloin, kun oleskeluluvan myön-
täminen perustuu ainoastaan perheenjäsenen
maassa oleskeluun.
B.5 Oleskelulupa on myönnetty tilapäisen
suojelun perusteella (UlkL 34 e §)

D-RYHMÄ

Ryhmään kuuluvat henkilöt, joita ei tila-
päisesti voida palauttaa kotimaahansa. Maas-
sa olon tarkoituksen vuoksi henkilölle ei
myönnetä pysyvää oleskelulupaa kahden vuo-
den yhtäjaksoisen D-luvalla tapahtuneen
maassa oleskelun jälkeen.
D.1 Oleskelulupa on myönnetty määräai-
kaista maassa oleskelua varten, koska henki-
löä ei voida käännyttää tai karkottaa koti- tai
oleskeluvaltion tilanteen johdosta taikka siitä
syystä, että kyseessä olevan valtion viran-
omaiset suhtautuvat kielteisesti henkilön vas-
taanottamiseen.
Mikäli oleskeluluvan myöntämisen edelly-
tykset ovat kahden vuoden yhtäjaksoisen
maassa oleskelun jälkeen edelleen olemassa,
voidaan uusi oleskelulupa myöntää statuksel-
la A.4.
D.2 Tähän ryhmään kuuluvan henkilön

perheenjäsen silloin, kun oleskeluluvan
myöntäminen perustuu ainoastaan perheenjä-
senen maassa oleskeluun. Tätä statusta käy-
tetään vain jo maassa oleskelevien perheen-
jäsenten kohdalla.

F-RYHMÄ

Ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka ovat
saapuneet maahan lyhytaikaista (enintään 3
kuukautta) oleskelua varten ja joille on
myönnetty viisumi.
F.1 Turisti.
F.2 Liike-elämän, kulttuurin, tieteen ja

taiteen edustaja.
F.3 Kansainvälisen kokouksen osanottaja.
F.4 Oppilaitosten pääsykokeisiin osallistu-

va henkilö.
F.5 Ulkomaalaisasetuksen 18 §:n tai työ-

ministeriön määräyksen M 1/96 nojalla työ-
lupavelvollisuudesta vapautettu henkilö.
F.6 Muut enintään kolmeksi kuukaudeksi

maahan saapuvat.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2002.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Sisäasiainministeri Ville Itälä

Hallitusneuvos Riitta Koponen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 132

aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä
muutetaan aina määräajaksi täytettävistä viroista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun
asetuksen (1060/1994) 1 §:n 3 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 990/1997 seuraavasti:

1 §
Seuraavat virat täytetään määräajaksi, enin-
tään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan:
— — — — — — — — — — — — —
3) puolustusministeriön puolustuspoliitti-
sen osaston osastopäällikön, hallintopoliitti-

sen osaston osastopäällikön, viestintäjohtajan,
pääsihteerin ja yleissihteerin virka;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
helmikuuta 2002.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Hallitussihteeri Kari Peltonen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 133

poronhoitovuodelta 2002/2003 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001
annetun lain (1559/2001) 14 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuis-
ta annetun lain (1559/2001) 14 §:ssä tarkoi-
tettuna tukena voidaan vakituisesti Suomessa
asuville poronomistajille maksaa valtion ta-
lousarviossa vuodelle 2002 maa- ja puutar-
hatalouden kansalliseen tukeen osoitetuista
varoista eläinkohtaista tukea siten kuin tässä
asetuksessa säädetään.

2 §

Tuen saamisen edellytykset ja tuen suuruus

Tukea maksetaan vuodelta 2002 makset-
tavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa (23/2002) tarkoitetuil-
la alueilla C 3 ja C 4 poronhoitoa harjoitta-
neille ruokakunnille.
Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoi-
keus ja määrä perustuvat poronhoitovuodelta
2001/2002 laadittuun poroluetteloon. Poron-
hoitovuoden 2001/2002 aikana tehdyt poro-
kaupat voidaan ottaa huomioon tukea myön-
nettäessä. Tukea ei makseta niistä eloporoista,
jotka ylittävät paliskunnille tai niiden osak-
kaille määrätyt suurimmat sallitut eloporojen
määrät.

Tuen suuruus on enintään 22 euroa poron-
hoitolain (848/1990) 5 §:ssä tarkoitettua elo-
poroa kohti.
Ruokakuntaan kuuluviksi katsotaan avio-

puolisot sekä sellaiset avioliitonomaisissa
olosuhteissa yhteisessä taloudessa avioliittoa
solmimatta jatkuvasti elävät henkilöt, jotka
ovat aikaisemmin olleet keskenään aviolii-
tossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi.
Ruokakuntaan kuuluvat myös edellä mainit-
tujen puolisoiden samassa taloudessa asuvat
yhteiset lapset ja ottolapset, jotka eivät ole
täyttäneet 18 vuotta ennen sen kalenterivuo-
den alkua, jolta tukea haetaan. Ruokakun-
naksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.
Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruo-

kakuntaan kuuluvat henkilöt tai ne henkilöt,
joiden omistamien porojen osalta tukea hae-
taan, eivät ole täyttäneet 65 vuotta ennen sen
kalenterivuoden alkamista, jolta tukea hae-
taan. Tuen saamisen edellytyksenä on lisäksi,
että mainitut henkilöt omistavat poroluette-
loiden mukaan poronhoitovuoden päättyessä
yhteensä vähintään 70 eloporoa.
Tukea ei makseta sellaisten porojen osalta,

joiden omistajan poro- tai luontaiselinkeino-
talouden taikka maa- ja metsätalouden ulko-
puolisten vuositulojen määrä on yli 26 000
euroa.
Tukea ei makseta myöskään niistä elopo-

roista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hy-
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väksymien vuosittaisten teurastussuunnitel-
mien mukaan pitänyt teurastaa (teurasrästi-
poro). Jos ruokakunnan teurasrästiporojen
määrä on yli viisi prosenttia eloporojen
määrästä, ei tukea makseta ruokakunnalle
lainkaan.
Poronhoitovuosi alkaa 1 päivänä kesäkuuta
ja päättyy 31 päivänä toukokuuta seuraavana
vuonna.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä
helmikuuta 2002.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri Raimo Tammilehto

Lainsäädäntöneuvos Esko Laurila
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Valtioneuvoston asetus

N:o 134

turvavarastointiohjelmasta vuonna 2002

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön
esittelystä, säädetään 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun turvavarastolain (970/1982) 3 §:n
1 momentin nojalla:

1 §
Vuonna 2002 voidaan turvavarastointiso-
pimuksia tehdä valtion talousarvion rajoissa
lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun
asetuksen (608/1984) 1 §:ssä, sellaisena kuin
se on 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa
asetuksessa (745/1990), luetelluista lääkeai-
neista sekä seuraavien, suluissa mainittuihin
tullitariffin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden
turvavarastoinnista:
— Vihannesten ja juuresten kylvösiemenet
(07.13 ja 12.09)
— Paahtamaton kahvi (09.01)
— Soijapavut (12.01)
— Rypsin siemenet (12.05)
— Raaka rypsiöljy (15.14)
— Rehuhiiva (21.02)
— Etanoli (22.07)
— Natriumkloridi (25.01)
— Rikki (25.03)
— Kaoliini (25.07)
— Liitu (25.09)
— Tulenkestävät materiaalit (25.18, 69.02
ja 69.03)
— Kipsikivi (25.20)
— Boraatit (25.28 ja 28.40)
— Rautamalmipelletit (26.01)
— Nikkelimalmi ja -rikaste (26.04)
— Molybdeenimalmi (26.13)
— Kivihiili lukuun ottamatta antrasiittia
sekä kivihiilibrikettejä ja niiden kaltaisia
kiinteitä polttoaineita (27.01)
— Polttoturve (27.03)
— Kivihiilestä tai ruskokivestä valmistettu
koksi tai puolikoksi (27.04)
— Raakaöljyt (27.09)

— Öljyt kumituotteiden valmistukseen
(27.10)
— Voiteluöljyt ja -rasvat (27.10)
— Esitislattu raakaöljy (27.10)
— Moottoribensiini (27.10)
— Lentopetroli (27.10)
— Dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt (27.10)
— Raskaat polttoöljyt (27.10)
— Öljyt painovärien valmistukseen (27.10)
— Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hii-

livedyt (27.11)
— Vedenkäsittelykemikaalit (28. ryhmä)
— Noki (carbon black) (28.03)
— Piimetalli ja puolijohdelaatuinen pii

(28.04)
— Rikkidioksidi (28.11)
— Hiilidisulfidi (28.13)
— Ammoniakki (28.14)
— Natronlipeä (28.15)
— Bariumhydroksidi (28.16)
— Alumiinihydroksidi (28.18)
— Mangaanidioksidi(28.20)
— Koboltti (28.22)
— Bariumsulfaatti (28.33)
— Kromisulfaatti (28.33 ja 32.02)
— Mangaanisulfaatti (28.33)
— Polyfosfaatit (28.35)
— Natriumkarbonaatti (28.36)
— Vetyperoksidi (28.47)
— Kalsiumkarbidi (28.49)
— Tolueeni (29.02)
— Metanoli ja glykoli (29.05)
— Voiteluaineiden lisäaineet (29.19,

29.21, 29.32, 29.33, 29.34, 34.02, 38.11,
39.07 ja 40.02)
— Polyamiinit (29.21)
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—Kumiteollisuuden vulkanisoinnin kiih-
dyttäjät ja säilyttäjät (29.21, 29.25, 29.30,
29.32, 29.33, 29.34, 38.12)
— Lysiini (29.22)
— Isosyanaatit (29.29)
— Metioniini (29.30)
— A-, D- ja E-vitamiinit (29.36)
— Kaliumsulfaatti (31.04)
— Väriaineet ja painovärien pigmentit
(32.03, 32.04 ja 32.05)
— Painoväri (32.15)
— Sulfonihappo (34.02)
— Valoherkät levyt, offsetlevyt, graafiset
filmit ja valokuvausfilmit rullissa (37.01 ja
37.02)
— Valonherkkä paperi (37.03)
— Filmien kehitteet (37.07)
— Elektrodimassa (38.01)
— Aktiivihiili (38.02)
— Piimaa (38.02)
— Hyönteisten, tuhosienten ja rikkaruoho-
jen hävittämisaineet ja niiden raaka-aineet
(38.08)
— Öljynjalostus- ja kemianteollisuudessa
käytettävät katalysaattorit (38.15)
— Tulenkestävät laastit (38.16)
— Kemikaalit (38.23)
— HD-polyeteeni (39.01)
— Polypropeeni (39.02)
— ABS- ja SAN-muovit (39.03)
— Polyeetterit (39.07)
— Painovärien hartsit (38.06, 39.05 ja
39.07)
— Polyamidit (39.08)
— Polyuretaanit (39.09)
— Silikonikumi (39.10)
— Valimohartsit (39.13)
— Ioninvaihtomassat (39.14)
— Muoviset teokset (39.26)
— Luonnonkumi (40.01)
— Synteettinen kumi (40.02 ja 40.05)
— Kumikankaat (40.08 ja 40.16)
— Irtovilla ja villalangat (51.01 ja
51.06—51.09)
— Puuvillakuitu (52.01)
— Puuvillalangat (52.04—52.06)
— Kudotut puuvillakankaat
(52.08—52.11)
— Synteettiset filamenttilangat (54.01 ja
54.02)
— Kudotut synteettiset filamentti- ja kat-
kokuitukankaat (54.07 ja 55.12—55.15)

— Cordkankaat (54.08 ja 59.02)
— Katkotut tekokuidut ja tekokuitulangat

(55.03, 55.06 ja 55.08—55.10)
— Polyamidipaperi ja polyamidikalvo

(56.03)
— Kumilla käsitellyt nimikkeeseen 54.01

tai 54.02 kuuluvaa tekokuitua olevat tekstii-
likudelmat (59.06)
— Suodatinkankaat ja diafragmakankaat

(59.11)
— Kiillepaperinauhat (68.14)
— Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu

(70.01)
— Kvartsiputket (70.02)
— Laminaatit (70.19)
— Ferroseokset (72.02)
— Rauta- ja teräsromu (72.04)
— Dynamo- ja muuntajalevyt, jänneteräs,

silattu teräslanka, erikoisteräkset, ontto vuo-
riporateräs, prosessiputket ja putkiston osat
(72. ja 73. ryhmä)
— Tinalla silattu tai pleteroitu pelti (72.10

ja 72.12)
— Puhdistettu, muokkaamaton katodiku-

pari ja valanteet (74.03)
— Messinkiaihiot (74.03)
— Messinkipyörötangot (74.07)
— Nikkeli (75.01, 75.02 ja 75.03)
— Alumiini (76.01, 76.02, 76.05, 76.07 ja

76.08)
— Lyijy (78.01 ja 78.02)
— Tina (80.01, 80.02 ja 80.03)
— Vaihdettavat työkalut työstökoneita var-

ten (82.07, 82.08 ja 82.09)
— Juotostarvikkeet (83.11)
— Ydinpolttoaine, kattilat, pumput, puhal-

timet, vedenkäsittelyjärjestelmät, vesi-, höy-
ry- ja kaasuturbiinit laitteineen ja osineen (84.
ryhmä)
— Dieselmoottorit ja niiden osat (84.08 ja

84.09)
— Laitetuulettimet (84.14)
— Koneiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet

(84.66)
— Elektroniikka-, sähkö- ja atk-laitteiden

osat ja tarvikkeet (84.71 ja 84.73)
— Vierintälaakerit (84.82)
— Yleiskäyttöiset osat (84.85)
— Säätösauvat, säätösauvojen toimintalait-

teet ja asennonosoituslaitteet osineen (84., 85.
ja 90. ryhmä)
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— Sähköteknilliset laitteet (85. ja 90. ryh-
mä)
— Sähkömagneetit, kestomagneetit ja nii-
hin tarkoitetuista erikoisaineista tehdyt teel-
mät sekä muut laitteet ja osat (85.05)
— Paristot (85.06)
— Akut (85.07)
— Dieselmoottorien sähkölaitteet (85.11)
— Sähkölaitteet ja niiden osat (85.14 ja
85.15)
— Langallisiin puheluihin ja sähkötykseen
tarkoitettujen sähkölaitteiden ja kantoaalto-
laitteiden osat (85.17)
— Mikrofonit, kaiuttimet ja pienjaksovah-
vistimet (85.18)
— Äänen ja kuvan talteenotto- tai toisto-
laitteiden osat ja tarvikkeet (85.22)
— Atk- ja muut tietotallenteet (85.24)
— Radiolennätinlähettimien ja radiopuhe-
linlähettimien ja -vastaanottimien, yleisradio-
ja televisiolähettimien ja -vastaanottimien,
televisiokameroiden, meri- ja ilmaliikenteen
radioturvallisuuslaitteiden, tutkalaitteiden se-
kä radiokauko-ohjauslaitteiden osat (85.29)
— Sähkölaitteiden osat rautatie-, maantie-,
sisävesi-, satama- tai lentoliikenteen valvon-
taa varten (85.30)
— Kuuloon ja näköön perustuvien sähkö-
merkinantolaitteiden osat (85.31)
— Sähkökondensaattorit (85.32)
— Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemis-
tä, katkaisemista, suojaamista tai liittämistä
varten, vastukset, painetut piirit, kytkintaulut
ja ohjauspöydät (85.33, 85.34, 85.35, 85.36,
85.37 ja 85.38)

— Tekstin- ja kuvankäsittelyn varaosat ja
komponentit (85.38, 85.40, 85.41 ja 85.42)
— Sähköhehkulamppujen ja sähköpur-

kauslamppujen osat (85.39)
— Elektroniputket, katodisädeputket, tele-

visiokameraputket ja elohopeatasasuuntaus-
putket, valokennot, pietsosähköiset kiteet,
diodit, transistorit sekä niiden kaltaiset puo-
lijohdekomponentit, valoa lähettävät diodit ja
elektroniset mikropiirit (85.40, 85.41 ja
85.42)
— Eristetty sähkölanka (85.44)
— Hiiliteokset sähkötarkoituksiin (85.45)
— Eristimet (85.46)
— Sähkökoneiden, -laitteiden ja -tarvikkei-

den eristysosat (85.47)
— Ajoneuvojen voimansiirtolaitteet ja laa-

kerit (87.08)
— Lentokoneiden osat (88.03)
— Valokopio- ja lämpökopiolaitteiden osat

ja tarvikkeet (90.09)
— Lääketieteessä ja kirurgiassa käytettävät

kojeet ja laitteet (90.18)
— Tiheyden, paineen, kosteuden, lämpöti-

lan, nopeuden, virtauksen, pinnankorkeuden
tai muun fysikaalisen suureen mittaukseen tai
säätöön tarkoitettujen kojeiden osat ja tarvik-
keet (90.25, 90.26 ja 90.32)
— Ajoneuvojen anturit, termostaatit ja mit-

tarit (90.28, 90.29 ja 90.32)
— Värinauhat (96.12)

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

maaliskuuta 2002.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002

Ministeri Jari Vilén

Vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen
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Valtioneuvoston kanslian asetus

N:o 135

valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2002

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti
kumotaan 22 päivänä maaliskuuta 2001 annetun valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen
(277/2001) 34 §:n 6 kohta,
muutetaan 33 §:n 2 kohta, 34 §:n 5 kohta, 37 §:n 3 momentti ja 39 §:n 2 momentti sekä
lisätään asetukseen uusi 43 § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

33 §
Sen lisäksi mitä muualla tässä työjärjes-
tyksessä on säädetty, alivaltiosihteeri ratkai-
see asiat, jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — —
2) valtioneuvoston kanslian sisäistä järjes-
tystä sekä lomakkeiden ja asiakirjojen kaa-
vojen, sinettien ja leimojen vahvistamista;
— — — — — — — — — — — — —

34 §
Hallintojohtaja ratkaisee asiat, jotka kos-
kevat:
— — — — — — — — — — — — —
5) omaisuuden poistamista ja tileistä pois-
toa.

37 §
— — — — — — — — — — — — —
Toimintayksikölle tai vastuualueelle alival-
tiosihteerin päätöksellä osoitettujen määrära-
hojen käytön ratkaisee toimintayksikön esi-
mies, vastuualueen esimies tai muu vastuu-
henkilö. Tähän kuuluu myös tilausten ja
hankintasopimusten tekeminen. Toimintayk-
sikön esimies hyväksyy yksikön menot ja
tulot. Hallinto- ja kehittämisyksikön hallitus-
neuvos hyväksyy kuitenkin vastuualueensa
menot ja tulot. Valtioneuvoston turvallisuus-

yksikön tehtävään määrätty ylitarkastaja rat-
kaisee asiat, jotka koskevat valtioneuvoston
turvallisuusyksikölle osoitetuista määrära-
hoista maksettavia enintään 168 000 euron
menoja.
— — — — — — — — — — — — —

39 §
— — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston kanslian virat julistaa ha-

ettavaksi alivaltiosihteeri.

Siirtymäsäännökset

43 §
Sen estämättä, mitä edellä säädetään, nou-

datetaan 1 päivästä maaliskuuta 2002 alkaen
30 päivään kesäkuuta 2002 tai kunnes val-
tioneuvoston kanslian alivaltiosihteerin virka
pysyvästi täytetään 2—4 momentissa tarkoi-
tettuja siirtymäjärjestelyjä.
Sen lisäksi, mitä 3 §:ssä alivaltiosihteeristä

säädetään, alivaltiosihteerille kuuluvat 14 §:n
4 momentissa ja 6 momentin 12—15 koh-
dassa tarkoitetut tehtävät.
Tässä työjärjestyksessä tarkoitetaan hallin-

to- ja kehittämisyksikön hallitusneuvos, hal-
lintojohtajan sijaisella hallintojohtajaa 1 mo-
mentissa tarkoitettuna aikana.
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Hallinto- ja kehittämisyksikön tehtävään
määrätty ylitarkastaja ratkaisee kuitenkin
35 §:n 3—5 kohdassa tarkoitetut asiat.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2002

Pääministeri Paavo Lipponen

Valtiosihteeri Rauno Saari
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 136

alkuvuoden 2001 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983)
5 §:n, sellaisena kuin se on laissa 92/1995, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee poikkeuksellisten tul-
vien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
annetussa laissa (284/1983) säädettyjen va-
hinkoja aiheuttaneiden tulvien poikkeukselli-
suuden toteamista, korvattavien vahinkojen ja
kustannusten määriä sekä vahinkojen ja kus-
tannusten määristä korvattavia osuuksia al-
kuvuoden 2001 tulvista.

2 §

Poikkeukselliset tulvat

Maa- ja metsätalousministeriön Suomen
ympäristökeskukselta pyytämän lausunnon
perusteella korvattaviksi hyväksytyt poikke-
ukselliset tulvat on lueteltu liitteessä 1.

3 §

Korvausprosentti

Kaikkien vahinkokohteiden osalta korva-
usosuus on 80 prosenttia todetuista vahin-
goista.

4 §

Korvausmäärärahat

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien va-
hinkojen perusteella maksettaviin korvauksiin
on käytettävissä enintään liitteessä 2 mainitut
kuntakohtaiset määrärahat.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä
helmikuuta 2002.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri Raimo Tammilehto

Ylitarkastaja Maila Lumperoinen
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Liite 1

KORVATTAVAKSI HYVÄKSYTYT POIKKEUKSELLISET TULVAT

Vesistö Ajankohta

Jääskänjärvi 26.4.2001
Kyrönjoki viikko 14—15.2001 ja 11.4—18.4.2001
Iijoki 29.4.2001, helmi—huhtikuu 2001
Kalajanjoki 2—8.5.2001
Vääräjoki 2—14.4.2001
Karvianjoki 9.4.2001
Maalahdenjoki 10—17.6.2001
Tornionjoki toukokuu 2001
Ounasjoki toukokuu 2001
Kemijoki toukokuu 2001
Simojoki toukokuu 2001
Viantienjoki toukokuu 2001
Ivalonjoki toukokuu 2001
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Liite 2

KUNTAKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT

Kunta Määräraha (mk)

Alavus 8 986
Ilmajoki 54 103
Peräseinäjoki 4 080
Reisjärvi 14 548
Sievi 8 160
Taivalkoski 8 000
Pori 11 344
Maalahti 112 460
Pello 330 658
Rovaniemen mlk 89 568
Simo 26 016
Tornio 36 800
Ylitornio 258 648
Tervola 57 600
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