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Valtioneuvoston asetus

N:o 658

Valtion taidemuseosta

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, sääde-
tään Valtion taidemuseosta 16 päivänä kesäkuuta 2000 annetun lain (566/2000) 1, 2 ja 8 §:n
nojalla:

Tehtävät ja organisaatio

1 §
Sen lisäksi, mitä Valtion taidemuseosta

annetun lain (566/2000) 1 §:ssä säädetään,
taidemuseon tulee:
1) vastata kokoelmien ja tietovarantojen

kartuttamisesta, dokumentoinnista, hoidosta
ja konservoinnista;
2) järjestää koti- ja ulkomaisen taiteen

näyttelyitä;
3) perehdyttää yleisöä kuvataiteeseen ja

lisätä sen tuntemusta taidekasvatuksen avul-
la;
4) järjestää taiteiden välistä ohjelmistoa;
5) harjoittaa julkaisutoimintaa;
6) toimia maan taidemuseoalan kehittämi-

seksi yhteistyössä muiden taidemuseoiden
kanssa;
7) osallistua museoalan henkilöstön kou-

luttamiseen;
8) harjoittaa kuvataiteen tutkimusta yhteis-

työssä muiden tutkimusta harjoittavien taho-
jen kanssa;
9) seurata alan kehitystä, tehdä aloitteita ja

esityksiä Suomen kuvataiteen edistämiseksi

sekä antaa lausuntoja kuvataiteeseen liitty-
vistä kysymyksistä;
10) ylläpitää ja kehittää taidemuseoalan ja

kuvataiteen kansainvälisiä suhteita;
11) antaa muille viranomaisille sekä mah-

dollisuuksien mukaan yhteisöille ja yksityi-
sille henkilöille asiantuntija-apua toimialaansa
kuuluvissa asioissa; sekä
12) huolehtia muista taidemuseolle sääde-

tyistä tai määrätyistä tehtävistä.

2 §
Valtion taidemuseon toimintaa ohjaa ja

valvoo johtokunta, jonka opetusministeriö
asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kol-

me muuta jäsentä. Lisäksi johtokuntaan kuu-
luvat jäseninä Valtion taidemuseon ylijohtaja
ja henkilöstön keskuudestaan enintään nel-
jäksi vuodeksi valitsema henkilö. Viimeksi
mainitulla jäsenellä on henkilökohtainen va-
rajäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
Ministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten

palkkiot.
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3 §
Johtokunta päättää:
1) Valtion taidemuseon yleisistä toiminta-

linjoista ja niihin rinnastettavista muista
merkittävistä asioista sekä toiminta- ja ta-
loussuunnitelmasta;
2) Valtion taidemuseon talousarvioehdo-

tuksesta ja esityksestä taidemuseon tulosta-
voitteiksi;
3) Valtion taidemuseon tilinpäätöksen hy-

väksymisestä;
4) Valtion taidemuseon työjärjestyksen

hyväksymisestä; sekä
5) muista tällä asetuksella johtokunnan

päätettäviksi säädetyistä asioista

4 §
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai

hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohta-
jan kutsusta.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun ko-

kouksen puheenjohtaja ja vähintään kaksi
muuta jäsentä on läsnä.
Johtokunnan kokouksessa päätetään asiat

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni.
Johtokunnassa asiat esittelee hallintojohta-

ja, museonjohtaja, keskusarkistonjohtaja tai
muu virkamies, jonka tehtäviin asian esittely
kuuluu.

5 §
Valtion taidemuseolla on johtoryhmä, joka

käsittelee työjärjestyksessä määrätyt asiat.

6 §
Sen lisäksi, mitä Valtion taidemuseosta

annetun lain 1 §:ssä säädetään, taidemuseos-
sa on hallinto- ja palveluyksikkö. Muista
toimintayksiköistä määrätään työjärjestykses-
sä.

Henkilöstö ja sen tehtävät

7 §
Valtion taidemuseon päällikkönä on yli-

johtaja.
Kunkin museon päällikkönä on museon-

johtaja. Kuvataiteen keskusarkiston päällik-
könä on keskusarkistonjohtaja. Hallinto- ja
palveluyksikön päällikkönä on hallintojohta-
ja.
Lisäksi Valtion taidemuseossa on muuta

virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

8 §
Ylijohtaja johtaa ja kehittää Valtion taide-

museon toimintaa sekä vastaa siitä, että tai-
demuseolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tu-
loksellisesti. Lisäksi hän huolehtii johtokun-
nan päätösten toimeenpanosta.

9 §
Museonjohtajan, keskusarkistonjohtajan ja

hallintojohtajan tulee:
1) johtaa, kehittää ja valvoa toimintayksik-

könsä toimintaa sekä huolehtia toimintayksi-
kölle kuuluvien tehtävien jaosta ja niiden
suorittamisesta; sekä
2) esitellä johtokunnalle ja ylijohtajalle ne

toimintayksikkönsä asiat, joiden esittelyä ei
työjärjestyksessä ole annettu muulle virka-
miehelle.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

10 §
Kelpoisuusvaatimuksena Valtion taide-

museon virkoihin on:
1) ylijohtajalla ylempi korkeakoulututkin-

to, hyvä perehtyneisyys Valtion taidemuseon
toimialaan sekä käytännössä osoitettu johta-
mistaito ja johtamiskokemus;
2) museonjohtajalla, keskusarkistonjohta-

jalla ja hallintojohtajalla ylempi korkeakou-
lututkinto, hyvä perehtyneisyys viran tehtä-
väalaan ja käytännössä osoitettu johtamistai-
to;
3) intendentillä ylempi korkeakoulututkin-

to ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä
4) muilla virkamiehillä viran edellyttämä

koulutus.

Virkojen täyttäminen sekä virkavapaus ja
sitä vastaava vapautus

11 §
Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto virkaa

haettavaksi julistamatta.
Museonjohtajan, keskusarkistonjohtajan ja

hallintojohtajan nimittää johtokunta.
Muun virkamiehen tai työsopimussuhtees-

sa olevan henkilön nimittää tai ottaa Valtion
taidemuseo siten kuin tässä asetuksessa sää-
detään tai työjärjestyksessä määrätään.
Ylijohtajan, museonjohtajan ja keskusar-

kistonjohtajan virat voidaan täyttää toistai-
seksi tai määräajaksi.

12 §
Virkavapautta ylijohtajalle myöntää ope-
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tusministeriö. Jos kysymys on enintään vuo-
den kestävästä taikka lakiin tai virkaeh-
tosopimukseen perustuvasta virkavapaudesta,
virkavapauden myöntää kuitenkin johtokun-
ta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen
virkavapauden museonjohtajalle, keskusar-
kistonjohtajalle ja hallintojohtajalle myöntää
johtokunta. Muissa tapauksissa virkavapau-
den myöntää ylijohtaja tai tässä asetuksessa
säädetty tai työjärjestyksessä määrätty muu
virkamies.
Nimittämisestä määräaikaiseen virkasuh-

teeseen päättää sama viranomainen, joka
myöntää 1 momentin mukaisesti virkavapau-
den.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen

13 §
Valtion taidemuseossa käsiteltävät asiat

ratkaisee esittelystä:
1) johtokunta; tai
2) ylijohtaja tai muu virkamies, jolle rat-

kaisuvalta on tässä asetuksessa tai työjärjes-
tyksessä annettu.

14 §
Ylijohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) Valtion taidemuseon tulosjohtamista ja

toimintayksiköiden tulostavoitteita sekä mää-
rärahojen jakamista toimintayksiköille;
2) Valtion taidemuseon virkamiesten ni-

mittämistä ja irtisanomista sekä virkavapau-
den myöntämistä, jollei tässä asetuksessa
toisin säädetä; sekä
3) muita asioita, joita ei tällä asetuksella

säädetä tai työjärjestyksellä määrätä mu-
seonjohtajan, keskusarkistonjohtajan, hallin-
tojohtajan tai muun virkamiehen ratkaista-
viksi.

15 §
Ylijohtaja voi, jos hän katsoo ratkaistavan

asian periaatteellisen merkityksen tai muun
erityisen syyn sitä edellyttävän, yksittäista-
pauksessa ottaa ratkaistavakseen sellaisenkin
asian, joka muutoin olisi museonjohtajan,
keskusarkistonjohtajan, hallintojohtajan tai
muun virkamiehen ratkaistava.

16 §
Museonjohtaja, keskusarkistonjohtaja tai

hallintojohtaja ratkaisee asiat, jotka koske-
vat:
1) toimintayksikön toiminnan tulosjohta-

mista, esitystä toimintayksikön tulostavoit-

teiksi sekä toimintayksikölle kuuluvien
määrärahojen käyttöä;
2) toimintayksikköön kuuluvien virkamies-

ten nimittämistä ja irtisanomista sekä työso-
pimussuhteisen henkilöstön ottamista ja ir-
tisanomista;
3) toimintayksikköön kuuluvien 2 kohdas-

sa tarkoitettujen virkamiesten ja työsopimus-
suhteisen henkilöstön virkavapauksia ja vas-
taavia vapautuksia; sekä
4) toimintayksikön toimialaan kuuluvia

asioita, joita ei tässä asetuksessa tai työjär-
jestyksessä ole määrätty muun virkamiehen
ratkaistaviksi.
Lisäksi museonjohtaja ratkaisee asiat, jot-

ka koskevat:
1) museon kokoelmien kartuttamista, tai-

deteosten lainaamista ja tallettamista; sekä
2) museon näyttely- ja muuta ohjelmatoi-

mintaa.
Työjärjestyksessä voidaan museonjohtajal-

le, keskusarkistonjohtajalle tai hallintojohta-
jalle kuuluva asia antaa muun virkamiehen
ratkaistavaksi.

Erinäiset säännökset

17 §
Valtion taidemuseo kantaa ja vastaa val-

tion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa ja
muussa viranomaisessa valtion etua ja oi-
keutta kaikissa taidemuseon toimialaan kuu-
luvissa asioissa.
Hallintojohtajalla on oikeus eri valtuutuk-

setta joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen
välityksellä tuomioistuimissa ja muissa vi-
ranomaisissa sekä toimituksissa edustaa Val-
tion taidemuseota sekä valvoa sen etua ja
oikeutta.
Hallintojohtajalla on oikeus Valtion taide-

museon puolesta ottaa vastaan haasteen tie-
doksianto.

18 §
Tarkemmat määräykset Valtion taide-

museon organisaatiosta, toimintayksiköiden
ja henkilöstön tehtävistä, asioiden käsittele-
misestä ja ratkaisemisesta sekä Valtion tai-
demuseon toiminnan muusta sisäisestä jär-
jestelystä annetaan työjärjestyksessä.
Valtion taidemuseolla on turvaohjesääntö,

jonka hyväksyy ylijohtaja.

19 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-

kuuta 2000.
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Tämän asetuksen voimaan tullessa voimas-
sa olleiden säännösten nojalla vahvistettua
työjärjestystä noudatetaan soveltuvin osin,
kunnes tämän asetuksen nojalla on hyväk-
sytty uusi työjärjestys.
Jos Valtion taidemuseon virka on julistettu

haettavaksi ennen tämän asetuksen voi-

maantuloa ja jos virkaan nimittäminen ta-
pahtuu tämän asetuksen voimaantulon jäl-
keen, sovelletaan tämän asetuksen voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Kulttuuriministeri Suvi Lindén

Hallitusneuvos Erkki Norbäck
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Valtioneuvoston asetus

N:o 659

Tiehallinnosta

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministeriön esittelystä, sääde-
tään Tiehallinnosta 16 päivänä kesäkuuta 2000 annetun lain (568/2000) 3 ja 5 §:n nojalla:

1 §

Tiehallinto

Tiehallinnossa on keskushallinto ja tiepii-
reistä muodostuva aluehallinto.

2 §

Tehtävät

Tiehallinnosta annetussa laissa (568/2000)
säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi Tie-
hallinto:
1) huolehtii tie- ja liikenneolojen suunnit-

telusta ja ohjelmoinnista, tienpidon tuottei-
den ja palvelujen tilaamisesta sekä tieliiken-
teen ohjauksesta ja palveluista;
2) hyväksyy ne yleisiä teitä koskevat yleis-

ja tiesuunnitelmat, jotka eivät kuulu liiken-
neministeriön hyväksyttäviksi;
3) tekee muut kuin 2 kohdassa tarkoitetut

yleisten teiden tienpitoa koskevat viran-
omaispäätökset;
4) toimii yhteistyössä muiden liikennejär-

jestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä vas-
taavien valtakunnallisten ja alueellisten vi-
ranomaisten ja yhteisöjen kanssa;
5) seuraa ja edistää toimialansa kehitystä,

toteuttaa siihen liittyvää tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaa sekä osallistuu alan kansainvä-
liseen yhteistyöhön;
6) hoitaa muut sille kuuluvat tieliikenne-

järjestelmän ylläpidon ja kehittämisen kan-

nalta tarpeelliset tehtävät sekä ne tehtävät ja
toimeksiannot, jotka liikenneministeriö sille
erikseen antaa.

3 §

Keskushallinto

Keskushallinto ohjaa, johtaa ja kehittää
Tiehallinnon toimintaa.

4 §

Aluehallinto

Tiehallinnolle kuuluvien tehtävien alueel-
lista hoitamista varten maa on jaettu tiepii-
reihin, joiden aluejaosta päättää valtioneu-
vosto.
Tiepiiri vastaa tienpidosta alueellaan Tie-

hallinnon toimintaperiaatteiden ja -linjojen
sekä piirille asetettujen tavoitteiden mukai-
sesti.
Pääjohtaja voi määrätä alueellisen yksikön

tai tiepiirin suorittamaan tehtäviä toisen tie-
piirin alueella.

5 §

Johtokunta

Johtokunta ohjaa ja valvoo Tiehallinnon
toimintaa.
Johtokunnassa on puheenjohtaja sekä vä-
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hintään neljä ja enintään kuusi Tiehallinnon
tehtäväalaan perehtynyttä muuta jäsentä,
joista yhden tulee edustaa Tiehallinnon hen-
kilöstöä.
Valtioneuvosto nimittää johtokunnan jä-

senet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan
ja määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi
ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Liikenneministeriö vahvistaa johtokunnan

jäsenten palkkiot.

6 §

Johtokunnan tehtävät ja toiminta

Johtokunnan tehtävänä on:
1) päättää Tiehallinnon yleisistä toiminta-

linjoista ja tavoitteista ottaen huomioon lii-
kenneministeriön asettamat tavoitteet ja toi-
mintalinjat;
2) päättää Tiehallinnon hallinnon järjestä-

misestä;
3) päättää Tiehallinnon strategisista suun-

nitelmista ja ohjelmista, talousarvioehdotuk-
sesta ja vuosisuunnitelmasta;
4) seurata Tiehallinnon toimintaa ja tavoit-

teiden toteutumista sekä hyväksyä Tiehallin-
non tilinpäätös;
5) antaa Tiehallinnon ohjeet, jollei se ole

siirtänyt niitä pääjohtajan tai Tiehallinnon
muun virkamiehen annettaviksi; sekä
6) käsitellä muita Tiehallinnon kannalta

laajakantoisia ja periaatteellisesti merkittäviä
asioita, joiden esittelystä johtokunnalle päät-
tää johtokunnan puheenjohtaja.

7 §

Johtokunnan kokoontuminen ja
päätöksenteko

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai,
jos hän on estynyt, varapuheenjohtajan kut-
susta.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen

kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai vara-
puheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta
jäsentä.
Johtokunnan päätökset tehdään yksinker-

taisella äänten enemmistöllä. Jos äänet me-
nevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide,
jota kokouksen puheenjohtaja on kannatta-
nut.
Johtokunta antaa tarkemmat määräykset

asian käsittelystä johtokunnassa.

8 §

Tiehallinnon virkamiesjohto

Tiehallinnon toimintaa johtaa ja siitä vas-
taa pääjohtaja apunaan johtajat ja tiejohtajat.
Toimintaa johdettaessa otetaan huomioon Tie-
hallinnolle kuuluvat tehtävät ja hyväksy-
tyt tavoitteet.
Tiehallinnon johtotehtävissä olevat vastaa-

vat heidän johdettavakseen kuuluvan toimin-
nan tuloksellisuudesta, tehokkuudesta ja ke-
hittämisestä.

9 §

Asioiden ratkaiseminen

Tiehallinnolle kuuluvat asiat ratkaisee joh-
tokunta taikka pääjohtaja tai muu virka-
mies, jolle toimivalta asian ratkaisemiseen
on työjärjestyksessä annettu.
Pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka eivät kuulu

johtokunnan päätettäviksi tai joita ei ole työ-
järjestyksessä annettu muun virkamiehen
ratkaistaviksi.
Tiepiirille kuuluvat asiat ratkaisee tiejoh-

taja tai muu virkamies, jolle toimivalta asian
ratkaisemiseen on työjärjestyksessä annettu.

10 §

Kelpoisuusvaatimukset

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena Tiehal-
linnon virkoihin on sellainen taito ja kyky,
jota virkaan kuuluvien tehtävien menestyk-
sellinen hoitaminen edellyttää.
Lisäksi vaaditaan:
1) pääjohtajalta ylempi korkeakoulututkin-

to, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja
perehtyneisyyttä toimialaan;
2) johtajalta ylempi korkeakoulututkinto,

käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja hy-
vää perehtyneisyyttä toimialaan;
3) tiejohtajalta ylempi korkeakoulututkinto,

käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja hy-
vää perehtyneisyyttä tienpidon tehtäviin.

11 §

Virkojen täyttäminen

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.
Johtajan ja tiejohtajan nimittää johtokun-

ta.
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Muut keskushallinnon virkamiehet ja työ-
sopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai
ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toi-
sin määrätä.
Tiepiirin virkamiehet nimittää ja työsopi-

mussuhteisen henkilöstön ottaa tiejohtaja,
jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

12 §

Virkavapaudet

Pääjohtajalle virkavapauden myöntää lii-
kenneministeriö. Virkavapauden, joka kestää
yli vuoden ja joka ei perustu lakiin tai virka-
ehtosopimukseen, myöntää kuitenkin valtio-
neuvosto.
Johtajalle ja tiejohtajalle virkavapauden

myöntää pääjohtaja.
Virkavapauden myöntämisestä muulle vir-

kamiehelle määrätään työjärjestyksessä.
Mitä tässä pykälässä säädetään virkamie-

hestä, koskee soveltuvin osin myös työsopi-
mussuhteessa olevaa henkilöstöä.

13 §

Sijaisuudet

Pääjohtajan ollessa estynyt hänen sijaise-
naan toimii johtokunnan määräämä johtaja.
Johtajan ja tiejohtajan sijaisen määrää pää-

johtaja.

14 §

Tiehallinnon edustaminen

Tiehallinnon keskushallinto kantaa ja vas-
taa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistui-

missa ja muissa viranomaisissa sekä väli-
miesmenettelyssä ja muissa vastaavissa toi-
mituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa
Tiehallinnolle kuuluvissa asioissa.
Keskushallinnon johtaja tai hänen valtuut-

tamansa edustaa Tiehallinnon keskushallin-
toa.
Tiejohtaja tai hänen valtuuttamansa edus-

taa valtiota tiepiiriä koskevissa asioissa, jois-
sa keskushallinnon edustaja ei esiinny.

15 §

Tiehallinnon kiinteä omaisuus

Tiehallinnolla on oikeus ostaa ja vuokrata
kiinteää omaisuutta tienpidon tarpeisiin.

16 §

Työjärjestys

Tarkemmat määräykset Tiehallinnon orga-
nisaatiosta, alueellisten yksiköiden ja henki-
löstön tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta ja
Tiehallinnon toiminnan muusta järjestämi-
sestä annetaan työjärjestyksessä.
Työjärjestyksen antaa pääjohtaja johtokun-

taa kuultuaan.

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2001.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Ministeri Kimmo Sasi

Rakennusneuvos Juhani Tervala
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Valtioneuvoston asetus

N:o 660

Tieliikelaitoksesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministeriön esittelystä, sääde-
tään Tieliikelaitoksesta 16 päivänä kesäkuuta 2000 annetun lain (569/2000) 7 §:n nojalla:

1 §

Tieliikelaitoksen hallitus

Tieliikelaitoksen hallituksessa on puheen-
johtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuu-
si muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenellä tulee olla Tieliikelai-

toksen toimialan, johtamisen tai liiketalou-
den asiantuntemusta, ja hänen tulee olla kil-
pailutilanteen edellyttämällä tavalla riippu-
maton.

2 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä
valtion liikelaitoksista annetun lain
(627/1987) 13 §:ssä säädetään, liikelaitoksel-
le kuuluvan toimialan rajoissa:
1) päättää tuotteiden ja palvelujen hinnoit-

telun perusteista ja näihin liittyvistä yleisistä
periaatteista;
2) päättää lainan ottamisesta ja sitä koske-

vasta menettelystä;
3) päättää merkittävän liiketoiminnan aloit-

tamisesta tai lopettamisesta;
4) päättää merkittävistä sitoumuksista ja

merkittävistä osakkuuksien hankinnasta ja
luovutuksesta sekä niihin liittyvien oikeuk-
sien käytöstä;
5) määrätä toimitusjohtajan sijainen;
6) päättää henkilöstöä koskevista työehto-

sopimuksista;
7) määrätä kiinteistövarallisuuden vuok-

rausta, hankintaa ja luovutusta sekä inves-
tointeja koskevan päätösvallan käyttämisestä.

3 §

Hallituksen kokoontuminen ja
päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouk-
sen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista
jäsenistä on läsnä.
Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertai-

sella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät
tasan, ratkaisuksi tulee puheenjohtajan kan-
nattama mielipide.

4 §

Toimitusjohtaja

Tieliikelaitosta johtavat hallitus ja toimi-
tusjohtaja.
Toimitusjohtajan tehtävänä on sen lisäksi,

mitä valtion liikelaitoksista annetun lain 15
§:ssä säädetään, hoitaa ne liikelaitoksen toi-
mivaltaan kuuluvat asiat, joita ei ole annettu
hallituksen ratkaistaviksi.

5 §

Palkkiot

Liikenneministeriö määrää hallituksen jä-
senten ja tilintarkastajien palkkiot.
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6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2001.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Liikenneministeriö voi tarvittaessa määrätä
toimitusjohtajan tehtävien väliaikaisesta hoi-
tamisesta siihen saakka, kunnes Tieliikelai-
toksen toiminta käynnistyy tai toimitusjoh-
taja on otettu tehtävään.
Toimitusjohtaja voi tarvittaessa antaa mää-

räyksiä hallinnosta, taloudenpidosta ja muus-
ta toiminnasta, kunnes hallitus aloittaa toi-
mintansa.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Ministeri Kimmo Sasi

Rakennusneuvos Juhani Tervala

1755N:o 660

2 400301/90



Valtioneuvoston asetus

N:o 661

siviilipalvelusasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalvelusasetuksen (1725/1991) 6 §:n

91 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 906/1999, sekä
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1373/1992, 917/1994, 83/1998,

176/1999 ja 906/1999 uusi 92—104 kohta, seuraavasti:

6 §

Yksityisoikeudelliset siviilipalveluslaitokset

Siviilipalveluslain 15 §:n 1 momentin 4
kohdassa tarkoitettuja siviilipalveluslaitoksia
ovat:
— — — — — — — — — — — — —
91) Laptuote-säätiö;
92) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö;
93) Kehitysvammaisten Palvelusäätiö;
94) Väinö Voionmaan Säätiö;
95) Haaga Instituutti-säätiö;
96) Evangeliska folkhögskolans i Österbot-

ten garantiförening rf;
97) Garantiförening för Åbolands folk-

högskola Språk- och turisminstitutet rf;

98) Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein
Skolföreningen ry;
99) Lahden Rudolf Steiner -koulun kanna-

tusyhdistys ry;
100) Elias-Koulun kouluyhdistys ry;
101) Haapaveden Opiston kannatusyhdis-

tys ry;
102) Jaakkiman Kristillisen Opiston Kan-

natusyhdistys r.y;
103) Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry;
104) Vuoksenlaakson Teatteriyhdistys ry.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2000.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000

Ministeri Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri Eeva-Liisa Koivuneva
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 662

erityisruokavaliovalmisteista

Annettu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta
1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §

Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neu-
voston direktiivi 89/398/ETY erityisravin-
noksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiveillä
96/84/EY ja 1999/41/EY.

2 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee erityisruokavalioval-
misteita, joilla tarkoitetaan elintarvikkeita,
jotka koostumukseltaan tai valmistus-
menetelmältään selvästi eroavat vastaavasta
tavanomaisesta elintarvikkeesta siten, että ne
soveltuvat henkilöille, joilla on imeytymis-
tai aineenvaihduntahäiriöitä tai jotka erityi-
sen fysiologisen tilansa vuoksi hyötyvät elin-
tarvikkeiden sisältämien tiettyjen aineiden
valvotusta saannista.
Liite 1 sisältää luettelon erityisruokavalio-

valmisteryhmistä, joista säädetään erikseen.
Ruokasuola- ja natriumpitoisuuden sekä

gluteiinittomuuden ilmoittamisen osalta nou-
datetaan, mitä niistä erikseen säädetään.

3 §

Koostumus ja laatu

Erityisruokavaliovalmisteen on oltava laa-
dultaan ja koostumukseltaan sellainen, että
se sopii siihen erityiseen ravitsemukselliseen
tarkoitukseen, johon sen ilmoitetaan soveltu-
van.
Erityisruokavaliovalmisteen on muilta osin

täytettävä elintarvikelain ja sen nojalla anne-
tut säännökset, jotka koskevat vastaavaa ta-
vanomaista elintarviketta, ellei toisin sääde-
tä.

4 §

Ravintoaineiden lisääminen

Erityisruokavaliovalmisteisiin sovelletaan
vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisää-
misestä elintarvikkeisiin 14 päivänä huhti-
kuuta 1972 annetun asetuksen (281/72) sään-
nöksiä siten kuin liitteessä 2 säädetään.

5 §

Pakkaaminen

Erityisruokavaliovalmiste on myytävä val-

Neuvoston direktiivi 89/398/ETY (CELEX-numero L1989L0398); EYVL N:o L 186, 30.6.1989, s. 27 sekä Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivit 96/84/EY (CELEX-numero 31996L0084); EYVL N:o L 48, 19.2.1997, s. 20
ja 1999/41/EY (CELEX-numero 31999L0041); EYVL L 172, 8.7.1999, s. 38.
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miiksi pakattuna, ja pakkauksen on peitettä-
vä valmiste kokonaan.
Tästä säännöstä voidaan poiketa myytäessä

valmistetta suoraan kuluttajalle, jos kuluttaja
saa myynnin yhteydessä valmisteesta tässä
asetuksessa vaaditut tiedot erillisessä esit-
teessä tai muulla sopivalla tavalla.

6 §

Pakkausmerkinnät

Pakkausmerkintöjen tekemisessä noudate-
taan pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen
(794/91) ja sen nojalla annettuja säännöksiä.
Pakkauksessa on lisäksi ilmoitettava ne ra-

vitsemukselliset erityisominaisuudet sekä
koostumusta tai valmistusmenetelmää koske-
vat laadulliset tai määrälliset tekijät, joihin
valmisteen ilmoitettu käyttö erityisruokava-
liovalmisteena perustuu.
Lisätyn vitamiinin tai muun ravintoaineen

määrä ilmoitetaan sen suuruisena kuin se on
vähintään pakkaukseen merkittynä viimeise-
nä käyttöpäivänä tai parasta ennen -päiväyk-
sen ilmoittamana päivämääränä.
Pakkaukseen voidaan tehdä merkintä eri-

tyisruokavaliovalmiste tai dieettivalmiste.
Tällaisen merkinnän käyttö on kielletty ta-
vanomaiseen kulutukseen tarkoitetuissa elin-
tarvikkeissa.

7 §

Ravintoarvomerkinnät

Erityisruokavaliovalmisteen pakkauksessa
on ilmoitettava energiasisältö kilojouleina ja
kilokaloreina sekä hiilihydraatin, proteiinin
ja rasvan määrä 100 grammassa tai 100 mil-
lilitrassa myytävää valmistetta ja tarvittaessa
erikseen ilmoitettua käyttöannosta kohti.
Jos energiasisältö on vähemmän kuin 50

kilojoulea (12 kilokaloria) 100 grammassa
tai 100 millilitrassa myytävää valmistetta,
voidaan 1 momentissa määrättyjen tietojen
sijasta ilmoittaa, että energiaa on vähemmän
kuin 50 kilojoulea (12 kilokaloria) 100
grammassa tai 100 millilitrassa myytävää
valmistetta.

8 §

Markkinoille saattaminen

Kun erityisruokavaliovalmiste, joka ei

kuulu liitteessä 1 mainittuihin ryhmiin, saa-
tetaan ensi kertaa markkinoille jossakin Eu-
roopan talousalueen valtiossa, on valmistajan
tai maahantuojan tehtävä siitä ilmoitus asian-
omaisen maan toimivaltaiselle viranomaisel-
le.
Jos valmiste myöhemmin saatetaan mark-

kinoille jossakin toisessa talousalueen val-
tiossa, on valmistajan tai maahantuojan toi-
mitettava tämän valtion toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle sama tieto sekä tieto ensimmäi-
sen ilmoituksen vastaanottamisesta.
Ilmoitukseen liitetään malli valmisteeseen

tehtävistä pakkausmerkinnöistä.
Tarvittaessa toimivaltainen viranomainen

voi vaatia valmistajaa tai maahantuojaa esit-
tämään tieteelliset selvitykset ja tiedot siitä,
että erityisruokavaliovalmiste soveltuu siihen
käyttötarkoitukseen, mihin tarkoitukseen sitä
myydään. Jos nämä tiedot sisältyvät helposti
saatavaan julkaisuun, riittää viittaus tähän
julkaisuun.

9 §

Väliaikainen markkinointilupa

Euroopan yhteisöjen komissio voi hake-
muksesta myöntää elinkeinonharjoittajalle
kahdeksi vuodeksi luvan saattaa markkinoil-
le sellainen tieteellis-tekniseen kehitykseen
perustuva erityisruokavaliovalmiste, joka ei
täytä liitteessä 1 mainituille ryhmille annet-
tuja erityisiä koostumussäännöksiä.
Komissio tekee väliaikaista markkinointi-

lupaa koskevan päätöksen elintarvikealan
tiedekomiteaa kuultuaan erityiseen ravitse-
mukselliseen käyttöön tarkoitettuja elintar-
vikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsää-
dännön lähentämisestä annetun neuvoston
direktiivin (89/398/ETY) 13 artiklassa sää-
dettyä menettelyä noudattaen.
Komissio voi tarvittaessa lisätä lupapää-

tökseen valmisteen koostumuksen muutok-
seen liittyviä määräyksiä pakkausmerkin-
nöistä.

10 §

Suomen toimivaltainen viranomainen

Suomen toimivaltainen viranomainen on
Elintarvikevirasto. Elintarvikevirasto antaa
ohjeita 8 §:ssä mainitun ilmoituksen tekemi-
sestä sekä 9 §:ssä mainittua väliaikaista
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markkinointilupaa koskevan hakemuksen
tekemisessä.

11 §

Väliaikainen kielto

Jos Elintarvikevirasto yksityiskohtaisin
perustein toteaa, että liitteessä 1 lueteltuihin
ryhmiin kuulumaton erityisruokavaliovalmis-
teena myytävä elintarvike ei ole tämän ase-
tuksen mukainen tai se vaarantaa kuluttajan
terveyden, Elintarvikevirasto voi väliaikai-
sesti keskeyttää tai rajoittaa valmisteen
myynnin Suomessa. Elintarvikevirasto il-
moittaa toimenpiteestä ja sen perusteluista
viipymättä komissiolle sekä toisille jäsenval-
tioille.
Elintarvikevirasto voi ryhtyä vastaaviin

toimiin, jos liitteessä 1 lueteltuihin ryhmiin

kuuluva erityisruokavaliovalmiste vaarantaa
kuluttajan terveyden, vaikka valmiste on
voimassa olevien erityissäännösten mukai-
nen.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä hei-
näkuuta 2000. Tällä asetuksella kumotaan
erityisruokavaliovalmisteista 22 päivänä ke-
säkuuta 1995 annettu kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätös (937/1995) sellaisena
kuin se on muutettuna 25 päivänä syyskuuta
1997 annetulla kauppa- ja teollisuusministe-
riön päätöksellä (905/1997).
Erityisruokavaliovalmisteita, jotka eivät

ole tämän asetuksen mukaisia, saa myydä 8
päivään tammikuuta 2001 asti.

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2000

Ministeri Kimmo Sasi

Kaupallinen neuvos Anna-Liisa Koskinen
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 663

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan markkinoinnista annetun
maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteen 2 muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaan-
tulopäivä

MMMa siemenperunan markkinoinnista an-
netun maa- ja metsätalousministeriön päätök-
sen liitteen 2 muuttamisesta* . . . . . . . . . . . . . . . . . 78/00 30.6.2000 7.7.2000

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puh. (09) 5765 111.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Juha Mantila

* neuvoston direktiivi 66/403/ETY, (31966L0403); EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2320
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