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Lag

Nr 492

om ändring av 54 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverk-

samhet (635/1998) rubriken för 54 § och 2—4 mom., sådana de lyder i lag 1071/2005, samt
fogas till 54 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, nya 5—7 mom. som följer:

54 §

Skyldighet att lämna upplysningar samt
granskning

— — — — — — — — — — — — —
Statsbidragsmyndigheten beslutar om
granskningar av ekonomin och verksamheten
som utförs hos den som får finansiering för
att konstatera riktigheten av de i 1 mom.
avsedda uppgifterna. Undervisningsministeri-
et kan ge utbildningsstyrelsen i uppdrag att
utföra granskningar. Statsbidragsmyndighe-
ten kan även ge en utomstående revisor i
uppdrag att utföra granskningar. Revisorn ska
vara en godkänd revisor eller revisionssam-
manslutning enligt lagen om revisorer inom
den offentliga förvaltningen och ekonomin
(467/1999) eller enligt revisionslagen
(459/2007). Revisorn ska vara tillräckligt för-

trogen med systemet för finansiering av ut-
bildnings- och kulturverksamhet. Revisions-
sammanslutningar ska utse en huvudansvarig
revisor för granskningen.
Den som får finansiering ska utan ersätt-

ning ge den som utför granskningen alla för
granskningen nödvändiga uppgifter och ut-
redningar, handlingar, upptagningar och an-
nat material samt även i övrigt bistå vid
granskningen. Den som utför granskningen
har rätt att i den omfattning som gransk-
ningen kräver få tillträde till de lokaler som
är i finansieringstagarens besittning eller an-
vändning för den verksamhet som finansieras
samt till andra områden. Granskning får dock
inte utföras i lokaler som omfattas av hemfri-
den. Den som utför granskningen har rätt att
omhänderta det material som är föremål för
granskning, om granskningen kräver det.
Över omhändertagandet av material ska ett
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protokoll upprättas i samband med gransk-
ningen. Där ska nämnas syftet med omhän-
dertagandet och det omhändertagna materia-
let. Materialet ska återlämnas utan dröjsmål
när det inte längre behövs för granskningen.
Statsbidragsmyndigheten och utbildnings-
styrelsen har rätt att för granskningen få be-
hövlig handräckning av polis- och utsök-
ningsmyndigheterna.
En utomstående sakkunnig kan enligt be-
slut av statsbidragsmyndigheten bistå vid
granskningen.
På utomstående revisorer och utomstående
sakkunniga tillämpas förvaltningslagen

(434/2003), språklagen (423/2003), lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) samt 14 och 15 § i statstjänste-
mannalagen (750/1994).
På utomstående revisorer och utomstående

sakkunniga tillämpas bestämmelserna om
straffrättsligt tjänsteansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti
2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Undervisningsminister Henna Virkkunen
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Lag

Nr 493

om ändring av 21 § i lagen om fritt bildningsarbete

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998) rubriken för 21 §

och 2—4 mom., sådana de lyder i lag 1200/2005, samt
fogas till 21 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, nya 5—7 mom. som följer:

21 §

Skyldighet att lämna upplysningar samt
granskning

— — — — — — — — — — — — —
Statsbidragsmyndigheten beslutar om
granskningar av ekonomin och verksamheten
som utförs hos den som får finansiering för
att konstatera riktigheten av de i 1 mom.
avsedda uppgifterna. Undervisningsministeri-
et kan ge utbildningsstyrelsen i uppdrag att
utföra granskningar. Statsbidragsmyndighe-
ten kan även ge en utomstående revisor i
uppdrag att utföra granskningar. Revisorn ska
vara en godkänd revisor eller revisionssam-
manslutning enligt lagen om revisorer inom
den offentliga förvaltningen och ekonomin
(467/1999) eller enligt revisionslagen
(459/2007). Revisorn ska vara tillräckligt för-
trogen med systemet för finansiering av ut-
bildnings- och kulturverksamhet. Revisions-
sammanslutningar ska utse en huvudansvarig
revisor för granskningen.
Den som får finansiering ska utan ersätt-
ning ge den som utför granskningen alla för
granskningen nödvändiga uppgifter och ut-

redningar, handlingar, upptagningar och an-
nat material samt även i övrigt bistå vid
granskningen. Den som utför granskningen
har rätt att i den omfattning som gransk-
ningen kräver få tillträde till de lokaler som
är i finansieringstagarens besittning eller an-
vändning för den verksamhet som finansieras
samt till andra områden. Granskning får dock
inte utföras i lokaler som omfattas av hemfri-
den. Den som utför granskningen har rätt att
omhänderta det material som är föremål för
granskning, om granskningen kräver det.
Över omhändertagandet av material ska ett
protokoll upprättas i samband med gransk-
ningen. Där ska nämnas syftet med omhän-
dertagandet och det omhändertagna materia-
let. Materialet ska återlämnas utan dröjsmål
när det inte längre behövs för granskningen.
Statsbidragsmyndigheten och utbildnings-

styrelsen har rätt att för granskningen få be-
hövlig handräckning av polis- och utsök-
ningsmyndigheterna.
En utomstående sakkunnig kan enligt be-

slut av statsbidragsmyndigheten bistå vid
granskningen.
På utomstående revisorer och utomstående

sakkunniga tillämpas förvaltningslagen
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(434/2003), språklagen (423/2003), lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) samt 14 och 15 § i statstjänste-
mannalagen (750/1994).
På utomstående revisorer och utomstående
sakkunniga tillämpas bestämmelserna om
straffrättsligt tjänsteansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti
2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Undervisningsminister Henna Virkkunen
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Dammsäkerhetslag

Nr 494

Given i Helsingfors den 26 juni 2009

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Syfte

Syftet med denna lag är att garantera sä-
kerheten i samband med anläggande, under-
håll och drift av dammar samt att minska den
skaderisk som dammar medför.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på dammar jämte där-
till hörande konstruktioner och anordningar
oberoende av vilket material som använts vid
anläggandet av dammen, hur dammen byggts
och vilket ämne som den dämmer upp.
Vad som i denna lag föreskrivs om dam-
mar gäller också översvämningsvallar.
Denna lag tillämpas inte på slusskonstruk-
tioner i kanaler.

3 §

Förhållande till annan lagstiftning

På dammar i vattendrag tillämpas utöver
denna lag vad som i vattenlagen (264/1961)
och med stöd av den föreskrivs om byggande
i vattendrag.
På avfallsdammar tillämpas utöver denna
lag vad som i miljöskyddslagen (86/2000)
och med stöd av den föreskrivs om förebyg-

gande och hindrande av förorening av miljön
samt vad som i avfallslagen (1072/1993) och
med stöd av den föreskrivs om förebyggande
och bekämpande av den fara som avfall för-
orsakar hälsan och miljön.
Angående gruvsäkerhet gäller dessutom

vad som föreskrivs i gruvlagen (503/1965)
och med stöd av den.
På dammar tillämpas utöver denna lag vad

som i markanvändnings- och bygglagen
(132/1999) föreskrivs om tillståndsplikt för
byggnader, konstruktioner och åtgärder.
Bestämmelser om organiserandet av rädd-

ningsverksamheten finns i räddningslagen
(468/2003).
Bestämmelserna i denna lag ska beaktas

när myndighetsbeslut som gäller anläggande
och drift av dammar fattas i enlighet med
vattenlagen, miljöskyddslagen samt markan-
vändnings- och bygglagen.

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) damm en väggliknande eller valliknande

konstruktion som permanent eller tillfälligt
ska förhindra att en vätska eller ett ämne som
beter sig som en vätska bakom konstruktio-
nen breder ut sig eller reglera det uppdämda
ämnets ytnivå,
2) damm i vattendrag en damm som finns i

ett vattendrag,
3) avfallsdamm en damm i vilken ett ämne
som medför olägenhet eller fara för hälsan
eller miljön däms upp,
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4) översvämningsvall en konstruktion med
syfte att förhindra att vatten breder ut sig
under perioder då vattenståndet i vattendraget
eller havet är högre än normalt,
5) dammägare ägaren eller innehavaren av
en damm eller den som har till uppgift att
sörja för planering, anläggande, drift och un-
derhåll av en damm.

5 §

Myndigheter

Den allmänna styrningen, uppföljningen
och utvecklingen av verksamhet enligt denna
lag ankommer på jord- och skogsbruksmini-
steriet.
Dammsäkerhetsmyndighet enligt denna
lag är de regionala miljöcentraler som är
behöriga i dammsäkerhetsfrågor.
Jord- och skogsbruksministeriet kan be-
stämma att en regional miljöcentral ska vara
dammsäkerhetsmyndighet inom en annan re-
gional miljöcentrals verksamhetsområde.

6 §

Kompetenskrav

Den person som gör upp en plan för anläg-
gande av en damm samt den person som
ansvarar för driften, kontrollen samt inspek-
tionerna av dammen ska med beaktande av
dammens art och den skaderisk som den
medför besitta tillräcklig sakkunskap om
dammsäkerhetsfrågor. Närmare bestämmel-
ser om kompetenskraven utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

2 kap.

Planering och anläggande av dammar

7 §

Allmän skyldighet

En damm ska planeras och anläggas på ett
sådant sätt att driften av dammen inte medför
fara för säkerheten.
Närmare bestämmelser om dammars hy-
drologiska dimensionering och om de tek-

niska säkerhetskrav som ställs på anläggandet
av dammar utfärdas genom förordning av
statsrådet.

8 §

Planering av dammar

Av den plan som görs upp för anläggandet
av en damm ska framgå hur kraven på
dammsäkerhet enligt denna lag har beaktats.

9 §

Redogörelse för dammsäkerheten i
tillståndsärenden

Dammägaren ska i en ansökan om tillstånd
för anläggande av en damm enligt en annan
lag i tillräcklig omfattning redogöra för den
skaderisk som dammen medför och hur den
inverkar på dimensioneringsgrunderna för
dammen.
Den myndighet som avgör ett ärende enligt

3 § 6 mom. som gäller anläggande av en
damm ska av dammsäkerhetsmyndigheten
begära ett utlåtande om att dammsäkerhets-
kraven enligt denna lag är uppfyllda.
I utlåtandet ska dammsäkerhetsmyndighe-

ten vid behov göra en bedömning av dam-
mens dimensionering med avseende på
dammsäkerheten.

3 kap.

Klassificering av dammar samt damm-
säkerhetshandlingar

10 §

Klassificeringsskyldighet

Innan en damm tas i drift ska den klassifi-
ceras och en riskutredning och ett kontroll-
program godkännas för den på det sätt som
föreskrivs i detta kapitel.

11 §

Klassificering av dammar

En damm placeras enligt typen av skade-
risk i någon av följande klasser:
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1) klass 1-damm, en damm som vid olycka
medför fara för människoliv och fara för
hälsan eller betydande fara för miljön eller
egendom,
2) klass 2-damm, en damm som vid olycka
kan medföra fara för hälsan eller sådan fara
för miljön eller egendom som är större än
ringa,
3) klass 3-damm, en damm som vid olycka
endast kan medföra ringa fara.
Klassificering krävs inte om dammsäker-
hetsmyndigheten anser att dammen inte med-
för fara. På en sådan damm tillämpas dock
vad som bestäms i 15 § om underhåll av
dammar, i 16 § om drift av dammar, i 24 §
om förebyggande av olyckor och i 6 kap. om
tillsyn över iakttagandet av dessa bestämmel-
ser.

12 §

Riskutredning samt säkerhetsprogram för en
damm

I syfte att klargöra den skaderisk som dam-
men medför ska ägaren till en klass 1-damm
göra en utredning som är mer detaljerad än
den redogörelse som avses i 9 § om den
skaderisk för människor och egendom samt
miljön som dammen medför (riskutredning).
Dammsäkerhetsmyndigheten kan besluta
att en riskutredning ska göras också för andra
än klass 1-dammar, om detta behövs för att
klassificera en damm eller för att bedöma
behovet av att ändra klassificeringen.
Dammägaren ska göra upp en plan för
åtgärder vid en olycka eller störningar vid en
klass 1-damm (säkerhetsprogram för en
damm) och se till att den hålls uppdaterad.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om uppgörandet av
och innehållet i riskutredningen och säker-
hetsprogrammet för en damm.

13 §

Kontrollprogram

Dammägaren ska för en klassificerad
damm göra upp ett program för kontroll av
omständigheter som inverkar på dammsäker-
heten när dammen tas i bruk och medan den
är i drift (kontrollprogram).

Ett separat kontrollprogram behövs dock
inte om motsvarande omständigheter kontrol-
leras i enlighet med någon annan lag på ett
sätt som dammsäkerhetsmyndigheten god-
känner.
Genom förordning av statsrådet utfärdas

närmare bestämmelser om uppgörandet av
och innehållet i kontrollprogrammet.

14 §

Klassificeringsbeslut och godkännande av
handlingar

Dammsäkerhetsmyndigheten fattar beslut
om klassificering av en damm och om god-
kännande av de handlingar som avses i 12 §
1 mom. och i 13 §.
Dammägaren ska i god tid före det plane-

rade idrifttagandet av dammen tillställa
dammsäkerhetsmyndigheten den redogörelse
och det kontrollprogram som behövs för klas-
sificeringsbeslutet samt vid behov en riskut-
redning och ett säkerhetsprogram för dam-
men.
Innan dammsäkerhetsmyndigheten fattar

klassificeringsbeslutet och godkänner hand-
lingarna enligt 2 mom. ska den ge dammäga-
ren och den lokala räddningsmyndigheten
tillfälle att bli hörda.
Beslutet ska delges dammägaren, den lo-

kala räddningsmyndigheten och kommunerna
i dammens influensområde.

4 kap.

Underhåll, drift och kontroll av dammar

15 §

Underhållsskyldighet

Dammägaren är skyldig att hålla dammen i
sådant skick att den fungerar på avsett sätt
och är säker.

16 §

Drift av dammar

Dammar ska användas så att driften inte
medför fara för människoliv eller fara för
hälsan.
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För att garantera att driften av en damm är
säker ska det finnas tillräckliga säkerhetsar-
rangemang vid dammar i klasserna 1 och 2.
Närmare bestämmelser om säkerhetsarrange-
mangen utfärdas genom förordning av stats-
rådet.

17 §

Kontroll

Dammägaren ska ordna kontroll av den
klassificerade dammens skick och funktion i
enlighet med kontrollprogrammet.

18 §

Årlig inspektion

Ägaren till en damm i klasserna 1 och 2
ska minst en gång per år granska dammens
skick och kontrollera dammsäkerheten. Äga-
ren till en klass 1-damm ska delge dammsä-
kerhetsmyndigheten en skriftlig rapport över
inspektionen.

19 §

Återkommande inspektion

Ägarna till dammar i klasserna 1—3 ska
med högst fem års mellanrum och vid behov
även oftare utföra en återkommande inspek-
tion, som dammsäkerhetsmyndigheten och
räddningsmyndigheten har rätt att delta i.
Dammsäkerhetsmyndigheten ska i god tid
före inspektionerna ges ett sammandrag av
kontrolluppgifterna om dammen från de före-
gående fem åren samt en preliminär bedöm-
ning av dammens skick som ges av en sak-
kunnig som uppfyller kompetenskraven en-
ligt 6 §.
Vid en återkommande inspektion klarläggs
förändringar i dammens skick och omstän-
digheter som påverkar dess säkerhet med be-
aktande av förändringar i markanvändningen
och väder- och vattenförhållandena. Om det
vid den återkommande inspektionen inte går
att tillräckligt försäkra sig om att dammen
uppfyller de säkerhetskrav som ställs på den,
ska dammägaren göra en grundlig utredning
om dammens skick eller skicket hos någon
del av dammen (bedömning av skicket).

Dammägaren ska delge dammsäkerhets-
myndigheten den skriftliga rapporten över in-
spektionen av en klass 1- eller 2-damm.

20 §

Uppdatering av riskutredningen

Dammsäkerhetsmyndigheten kan på
grundval av en återkommande inspektion be-
stämma att dammägaren ska uppdatera risk-
utredningen för dammen.
Dammägaren ska tillställa dammsäkerhets-

myndigheten den uppdaterade riskutred-
ningen för godkännande i samband med en
återkommande inspektion eller separat.
Dammsäkerhetsmyndigheten ska delge

dammägaren, den lokala räddningsmyndighe-
ten och kommunerna i dammens influensom-
råde beslutet om godkännande av den uppda-
terade riskutredningen.

21 §

Ändring av klassificeringen

Klassificeringen av en damm kan ändras
genom beslut av dammsäkerhetsmyndighe-
ten, om det på grundval av en inspektion av
dammen eller av någon annan orsak kan an-
ses att den skaderisk som dammen medför
har förändrats väsentligt till följd av föränd-
rade omständigheter sedan klassificeringsbe-
slutet fattades.
På beslut om ändring av klassificeringen

tilllämpas vad som i 11 och 14 § bestäms om
klasser och klassificeringsbeslut.
Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om

ändring av klassificeringen tillämpas också
på dammar som inte tidigare klassificerats
med stöd av denna lag. Ägaren till en sådan
damm ska på begäran tillställa dammsäker-
hetsmyndigheten den redogörelse som be-
hövs för klassificeringen.

22 §

Ändringar och reparationer

Utöver det som i någon annan lag före-
skrivs om reparationer och ändringar av dam-
mar ska i fråga om ändringar och reparationer
som avsevärt påverkar dammens konstruk-
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tion eller annars är av betydelse med tanke på
dammsäkerheten, i tillämpliga delar iakttas
vad som i 2 kap. föreskrivs om planering och
anläggande av dammar samt i 3 kap. om
klassificering och dammsäkerhetshandlingar.
Dammsäkerhetsmyndigheten ska underrättas
om sådana ändringar och reparationer innan
de genomförs.

23 §

Upphörande av drift av en damm

Anteckning om att en damm har tagits ur
drift görs i dammsäkerhetsmyndighetens da-
tasystem när det i samband med en inspek-
tion har konstaterats att dammkonstruktionen
rivits eller att driften av dammen upphört på
så sätt att dammen inte längre kan medföra
sådan skaderisk som avses i denna lag. In-
spektionen utförs i närvaro av dammsäker-
hetsmyndigheten efter det att de skyldigheter
beträffande rivning av dammkonstruktionen
eller nedläggning av driften av dammen som
föreskrivs i andra lagar fullgjorts. Skyldighe-
terna enligt denna lag upphör att gälla när
anteckningen om att dammen har tagits ur
drift har gjorts i datasystemet.

5 kap.

Beredskap för dammolyckor och verk-
samhet vid olyckor

24 §

Förebyggande av olyckor

Dammägaren ska med beaktande av den
skaderisk som dammen medför vidta alla de
åtgärder som behövs för att förebygga damm-
olyckor och begränsa de skador som orsakas
av olyckor.

25 §

Planer för räddningsväsendet

Bestämmelser om planering av räddnings-
väsendet finns i 9 § i räddningslagen. Damm-
säkerhetsmyndigheten lämnar på begäran den
lokala räddningsmyndigheten de uppgifter
som dammsäkerhetsmyndigheten förfogar

över och som behövs med tanke på uppgö-
randet av planerna för räddningsväsendet.

26 §

Räddningsverksamhet

Bestämmelser om räddningsverksamheten
finns i räddningslagen. Dammägaren och
dammsäkerhetsmyndigheten ska bistå rädd-
ningsledaren vid räddningsverksamheten.
Dessutom deltar dammsäkerhetsmyndigheten
vid behov i arbetet i den ledningsgrupp som
avses i 44 § 3 mom. i räddningslagen.

27 §

Nödanmälan och anmälan om exceptionella
situationer som äventyrar säkerheten

Bestämmelser om nödanmälan till nödcen-
tralen finns i 28 § i räddningslagen. Damm-
ägaren ska omedelbart underrätta damm-
säkerhetsmyndigheten om att en nödanmälan
gjorts.
Dammägaren ska utan dröjsmål underrätta

dammsäkerhetsmyndigheten också då någon
annan exceptionell situation som äventyrar
säkerheten än en sådan som avses i 1 mom.
inträffat vid dammen. I anmälan ska ägaren
beskriva situationen och ge dammsäkerhets-
myndigheten de upplysningar som behövs för
att vidta tillsynsåtgärder. Anmälan ska vid
behov av dammsäkerhetsmyndigheten delges
den lokala räddningsmyndigheten.

6 kap.

Tillsyn och tvångsmedel

28 §

Information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) ska dammsäkerhetsmyndigheten
informera om den skaderisk som en damm
medför och hålla informationen om skaderis-
ken tillgänglig för allmänheten.
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29 §

Inspektionsrätt

Dammsäkerhetsmyndigheten har rätt att
utföra de inspektioner vid dammen som be-
hövs för tillsynen över att denna lag och de
bestämmelser som utfärdats med stöd av den
iakttas.

30 §

Åtgärder vid överträdelser eller försum-
melser

Till den del det inte rör sig om överträdelse
av även någon annan lag kan dammsäker-
hetsmyndigheten förbjuda den som bryter
mot denna lag eller en bestämmelse som
utfärdats med stöd av den att fortsätta eller
upprepa överträdelsen, eller förelägga denne
att fullgöra sin skyldighet.
Innan förbudet eller föreläggandet medde-
las ska dammsäkerhetsmyndigheten om möj-
ligt förhandla med den som brutit mot denna
lag eller en bestämmelse som utfärdats med
stöd av den.

31 §

Föreläggande om korrigerings- och rättelse-
åtgärd

Utöver vad som bestäms i 30 § kan damm-
säkerhetsmyndigheten förelägga dammäga-
ren att vidta korrigerings-, rättelse- eller in-
formationsåtgärder inom den tid och på det
sätt som dammsäkerhetsmyndigheten be-
stämmer, om den omedelbara fara som är
förenad med dammen på ett effektivt sätt kan
avvärjas eller dess omfattning avsevärt mins-
kas genom dessa åtgärder.

32 §

Vite samt hot om tvångsutförande och
avbrytande

Dammsäkerhetsmyndigheten kan förena
ett förbud eller ett föreläggande som den har
meddelat med stöd av 30 eller 31 § med vite
eller med hot om att den försummade åtgär-
den vidtas på den försumliges bekostnad eller
att verksamheten avbryts.

På vite samt hot om tvångsutförande och
avbrytande tillämpas i övrigt viteslagen
(1113/1990).

7 kap.

Särskilda bestämmelser

33 §

Datasystem

För övervakningen av dammarna enligt
denna lag upprätthåller miljöförvaltningen ett
datasystem.
Dammägaren ska för registrering i datasys-

temet tillställa dammsäkerhetsmyndigheten
kontaktuppgifter för sig själv och för dam-
mens driftpersonal samt de tekniska uppgifter
om dammen som föreskrivs genom förord-
ning av statsrådet.
Dammsäkerhetsmyndigheten och damm-

ägaren ska för varje damm förvara uppdate-
rade utskrifter ur datasystemet samt andra
handlingar som är av betydelse med tanke på
dammsäkerheten på så sätt att de är lättill-
gängliga vid eventuella störningar (dammsä-
kerhetsmapp).
Dammägaren ska underrätta dammsäker-

hetsmyndigheten om väsentliga förändringar
i de uppgifter som avses i 2 mom. När dam-
men byter ägare ska den som överlåter ägan-
derätten till dammen lämna dammsäkerhets-
mappen till den nya ägaren och underrätta
dammsäkerhetsmyndigheten om att dammen
bytt ägare.

34 §

Miljöbrott och allmänfarliga brott

Bestämmelser om straff för miljöförstö-
ring, grov miljöförstöring, miljöförseelse och
miljöförstöring av oaktsamhet i strid med
denna lag eller bestämmelser eller föreskrif-
ter som utfärdats med stöd av den finns i 48
kap. 1—4 § i strafflagen (39/1889).
Bestämmelser om straff för sabotage, grovt

sabotage, vållande av allmän fara eller grovt
vållande av allmän fara genom åstadkom-
mande av översvämning finns i 34 kap. 1, 3,
7 och 8 § i strafflagen.
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35 §

Dammsäkerhetsförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) försummar att göra riskutredning enligt
12 § 1 mom., göra upp säkerhetsprogram för
en damm enligt 12 § 3 mom. eller kontroll-
program enligt 13 § 1 mom. eller att tillställa
dammsäkerhetsmyndigheten dessa hand-
lingar eller en redogörelse enligt 14 § 2
mom.,
2) tar en damm i bruk i strid med 10 §
innan dammen har klassificerats eller damm-
säkerhetshandlingarna godkänts,
3) använder dammen i strid med 16 § 1
mom. eller försummar de tekniska säkerhets-
arrangemangen enligt 16 § 2 mom.,
4) försummar underhåll av dammen enligt
15 §, kontroll enligt 17 §, årlig inspektion
enligt 18 §, återkommande inspektion enligt
19 § eller uppdatering och inlämnande av
riskutredning enligt 20 § till dammsäkerhets-
myndigheten,
5) försummar sin skyldighet enligt 24 § att
vidta de åtgärder som behövs för att före-
bygga dammmolyckor och begränsa ska-
dorna till följd av en olycka,
6) försummar att göra anmälan enligt 27 §
2 mom. eller att lämna uppgifter enligt 33 § 2
mom. till dammsäkerhetsmyndigheten, eller
7) inleder reparationer eller ändringar av
dammen i strid med 22 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för damm-
säkerhetsförseelse dömas till böter.

36 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 oktober
2009.
Genom denna lag upphävs dammsäker-

hetslagen av den 1 juni 1984 (413/1984)
jämte ändringar.
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar

om klassificeringen enligt 11 § av dammar
som anlagts före denna lags ikraftträdande.
Dammar som anlagts före denna lags

ikraftträdande ska genomgå återkommande
inspektion enligt 19 § inom fem år efter
föregående återkommande inspektion enligt
säkerhetsprogrammet i vilken dammsäker-
hetsmyndigheten har deltagit, dock senast
fem år efter det att denna lag har trätt i kraft.
De handlingar som avses i 12 och 13 § ska
tillställas dammsäkerhetsmyndigheten för
godkännande vid den första återkommande
inspektionen som ordnas efter lagens ikraft-
trädande.
Om det i någon annan lag hänvisas till den

dammsäkerhetslag som gäller vid denna lags
ikraftträdande, ska denna lag tillämpas i stäl-
let för den tidigare lagen.

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Liisa Hyssälä
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Undervisningsministeriets förordning

Nr 495

om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens
utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar

Given i Helsingfors den 17 juni 2009

I enlighet med undervisningsministeriets beslut
ändras i undervisningsministeriets förordning av den 14 juli 2005 om precisering av

universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbild-
ningar (568/2005) 11 och 12 § samt bilaga I, III och VI, av dem bilaga VI sådan den lyder i
förordning 308/2008, som följer:

11 §

Specialiseringsutbildning för farmaceuter

Med farmaceutexamen eller någon annan
motsvarande examen som grund, kan specia-
liseringsutbildning genomföras inom sjuk-
hus- och hälsocentralsfarmaci och industri-
farmaci. Specialiseringsutbildning för farma-
ceuter kan genomföras vid Helsingfors uni-
versitet och vid Kuopio universitet.

12 §

Specialiseringsutbildning för provisorer

När en licentiatexamen avläggs med provi-
sorsexamen eller någon annan motsvarande
examen som grund, kan examen omfatta spe-
cialiseringsutbildning för provisor inom apo-
teksfarmaci, sjukhus- och hälsocentralsfar-
maci och industrifarmaci. Specialiseringsut-
bildning för provisorer kan genomföras vid
Helsingfors universitet och vid Kuopio uni-
versitet.

Denna förordning träder i kraft den 1 au-
gusti 2009.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 juni 2009

Undervisningsminister Henna Virkkunen

Regeringssekreterare Laura Hansén
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Bilaga I 
Humanistiska examina 
Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika 
universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området 
 HU JoU JU UU TU ÅU VU ÅA 
Området för filosofi x    x   x 
Området för finska språket och därmed besläktade 
språk x x x x x x x x 
Området för klassiska språk och antikens kulturer x  x   x   
Området för kommunikationsvetenskaper x  x x x x x  
Området för litteratur x x x x x x  x 
Området för logopedi x   x x x  x 
Området för nordiska språk x x x x x x x x 
Området för utomeuropeiska språk och kulturer x        
Engelsk filologi, engelska x x x x x x x x 
Etnologi, folkdiktsforskning, folkloristik, traditionsforsk-
ning x x x   x  x 
Finlands, Finlands och Skandinaviens, nordisk, allmän  hi-
storia x x x x x x  x 
Germansk filologi, tyska x x x x x x x x 
Musikfostran och -terapi   x      
Religionshistoria, religionsvetenskap x     x  x 
Romansk filologi, franska x  x  x x  x 
Ryska språket och litteraturen, ryska, slavisk filologi x x x  x x  x 
Allmän språkvetenskap x x    x   
Arkeologi x   x  x   
Baltiska språk och baltisk kultur x        
Ekonomisk historia   x      
Estetik x        
Etnomusikologi     x    
Fonetik x     x   
Idé- och lärdomshistoria    x     
Italiensk filologi x        
Italienska språket och kulturen      x   
Kognitionsvetenskap x        
Konstfostran   x      
Konsthistoria x  x   x  x 
Kulturantropologi x   x     
Kulturforskning  x       
Kulturhistoria      x   
Landskapsforskning      x   
Musikvetenskap x  x   x  x 
Spansk filologi, spanska x     x   
Språkteknologi x        
Teatervetenskap x        
Tillämpad språkvetenskap   x    x  
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Bilaga III 
 
Naturvetenskapliga examina 
Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika 
universiteten ordnar fördjupade studier inom det naturvetenskapliga området 
 
 
 
 HU JoU JU KU UU TU TTU ÅU ÅA 
Området för biokemi x   x x x  x x 
Området för biologi x x x x x   x x 
Området för databehandling x x x x x x x x x 
Området för fysik x x x x x  x x x 
Området för geografi x x   x   x  
Området för geologi x    x   x x 
Området för kemi x x x  x  x x x 
Området för matematik x x x  x x x x x 
Astronomi x    x   x  
Geofysik x    x     
Informationsforskning      x    
Kognitionsvetenskap   x       
Meteorologi x         
Miljövetenskap x x x x x   x x 
Statistik x x x  x x  x x 
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Bilaga VI 
 
Teknisk-vetenskapliga examina 
Förteckning över utbildningsprogram och examensprogram inom vilka de olika  
universiteten ordnar fördjupade studier inom det teknisk-vetenskapliga området 
 
 VTU UU TTU TH ÅU VU ÅA 
Arkitektur  x x x    
Automations- och systemteknik    x    
Automationsteknik   x     
Bioinformationsteknologi    x    
Bioteknik   x  x   
Byggnadsteknik   x     
Datateknik x x x x  x x 
Datateknik, elektronik och telekommunikationsteknik     x   
Elektro- och energiteknik      x  
Elektronik och elektroteknik    x    
Elektroteknik x x x     
Energi- och VVS-teknik    x    
Energiteknik x       
Fastighetsekonomi    x    
Fiber- och textilteknik   x     
Geomatik    x    
Informationsnätverk  x  x    
Kemiteknik x   x   x 
Konstruktions- och byggnadsproduktionsteknik    x    
Kunskapsledning   x     
Landskapsarkitektur    x    
Maskinteknik x x x x    
Materialteknik   x x    
Miljö- och energiteknik   x     
Miljöteknik x x      
Processteknik  x      
Produktionsekonomi x x x x    
Samhälls- och miljöteknik     x   
Signalbehandling och telekommunikationsteknik   x     
Teknisk fysik och matematik x   x    
Teknisk-naturvetenskapliga   x     
Telekommunikationsteknik    x    
Träförädlingsteknik    x    

 
Anmärkningar 
 
1. Studerande som av Tekniska högskolan antagits till ett program för högre examen kan först 
placeras i ett av högskolan godkänt och utsett program för lägre examen för att avlägga tekno-
logie kandidatexamen. 
 



Finlands Banks meddelande

Nr 496

om referensränta och dröjsmålsränta

Utfärdat i Helsingfors den 30 juni 2009

Finlands Bank meddelar med stöd av
12 a § räntelagen av den 20 augusti 1982
(633/1982), sådan den lyder i lag av den 3
maj 2002 (340/2002), att den referensränta
som avses i 12 § räntelagen och som baseras
på Europeiska centralbankens senaste huvud-

sakliga refinansieringstransaktion är 1,0 pro-
cent och den dröjsmålsränta som avses i
4 § 1 mom. är 8,0 procent per år i sex
månader från och med den 1 juli till och med
den 31 december 2009.

Helsingfors den 30 juni 2009

FINLANDS BANK

Erkki Liikanen Pentti Hakkarainen
Direktionens ordförande Direktionens vice ordförande
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