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Valtioneuvoston asetus

N:o 145

maa- ja metsätalousministeriöstä

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922)
9 §:n 2 momentin ja 12 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 145/2000:

1 §

Ministeriön tehtävät ja organisaatio

Maa- ja metsätalousministeriön toimialasta
ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohje-
säännössä (1522/1995).
Ministeriössä on osastoja ja erillisiä yksi-

köitä.

2 §

Työjärjestys

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksena
annettavassa työjärjestyksessä säädetään mi-
nisteriön hallinnonalan ohjauksesta, ministe-
riön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien

virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden
valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen
ratkaistavaksi asia kuuluu, samoin kuin mi-
nisteriön osastojen ja erillisten yksiköiden
tehtävistä ja muusta toiminnan järjestämises-
tä.
Osaston ja erillisen yksikön sisäisestä

organisaatiosta ja henkilökunnan tehtävistä
määrätään tarkemmin osaston tai yksikön
hallinnollisissa määräyksissä, jotka osaston
tai yksikön päällikkö vahvistaa.

3 §

Ministeriön toimialan virastot ja laitokset

Ministeriön toimialan virastoista ja laitok-
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sista säädetään valtioneuvoston ohjesäännön
21 §:ssä.

4 §

Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, osasto-
päälliköitä ja muita virkamiehiä. Lisäksi
ministeriössä on työsopimussuhteista henki-
löstöä.
Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi,

elintarvike- ja terveysosaston apulaisosasto-
päälliköllä eläinlääkintöneuvoksen arvonimi,
maatalousosaston apulaisosastopäälliköllä
maatalousneuvoksen arvonimi ja metsäosas-
ton apulaisosastopäälliköllä metsäneuvoksen
arvonimi.

5 §

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:
1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulu-

tutkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toi-
mintaan sekä käytännössä osoitettu johtamis-
taito ja johtamiskokemus;
2) osastopäälliköllä ja ylijohtajalla ylempi

korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallin-
nonalan toimintaan sekä käytännössä osoitet-
tu johtamistaito ja johtamiskokemus;
3) apulaisosastopäälliköllä, neuvottelevalla

virkamiehellä, hallitusneuvoksella, eläinlää-
kintöneuvoksella, kalastusneuvoksella, kan-
sainvälisten asiain neuvoksella, kaupallisella
neuvoksella, maanmittausneuvoksella, maa-
seutuneuvoksella, maatalousneuvoksella,
metsäneuvoksella, metsästysneuvoksella, ra-
kennusneuvoksella, talousjohtajalla, tarkas-
tusneuvoksella, vesihallintojohtajalla, vesi-
hallintoneuvoksella ja ympäristöjohtajalla
ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava
hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin
tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtävä-
alaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;
4) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen

kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys
lainvalmistelutehtäviin; sekä

5) hallitussihteerillä oikeustieteen kandi-
daatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtä-
väalaan.

6 §

Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään
perustuslaissa.
Valtioneuvosto nimittää 5 §:n 2—5 koh-

dassa mainitut virkamiehet.
Muut virkamiehet nimittää sekä työsopi-

mussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

7 §

Asioiden ratkaiseminen

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettä-
vät asiat.
Ministeriön virkamiehet ratkaisevat minis-

teriössä päätettäviä muita kuin periaatteelli-
sesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen
mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä
säädetään.
Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan

asiassa, jonka virkamies muutoin saisi rat-
kaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa
kansliapäälliköllä sekä osaston ja yksikön
päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen on
annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

8 §

Viittaussäännös

Jollei toisin säädetä, ministeriöstä on voi-
massa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä
säädetään.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2001.
Tällä asetuksella kumotaan maa- ja met-
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sätalousministeriöstä 29 päivänä joulukuuta
1994 annettu asetus (1516/1994) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri Marit Ilveskero
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Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys

N:o 146

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä
maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 9 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
145/2000:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään ministe-
riön osastoista ja niiden välisestä työnjaosta,
osastojaon ulkopuolella olevista erillisistä
yksiköistä sekä niiden tehtävistä. Samoin
työjärjestyksessä säädetään ministeriön hal-
linnonalan ohjauksesta, ministeriön johtami-
sesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten
tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta
sekä virkamiesten ratkaisuvallan käytön jär-
jestämisestä.

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

2 §

Ministeriön hallinnonalan johtaminen

Ministeri johtaa ministeriön ja hallin-
nonalan toimintaa. Hänen apunaan on minis-
teriön johtoryhmä.

3 §

Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalalla sovelletaan ministeriön ja hallin-
nonalan virastojen ja laitosten välillä tulosoh-
jausta ja ministeriössä tulosjohtamista.
Maa- ja metsätalousministeriön koko hal-

linnonalan sekä ministeriön tulostavoitteet
hyväksyy ministeri kansliapäällikön esittelys-
tä. Osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja
laitosten sekä valtionapulaitosten tulostavoit-
teet hyväksyy ministeri asianomaisen osasto-
päällikön esittelystä. Jos viraston tai laitoksen
tehtävät ovat useamman kuin yhden osaston
toimialalla, esittelystä vastaa se osasto, jonka
tehtäväalueella pääosa viraston tai laitoksen
tehtävistä on. Työvoima- ja elinkeinokeskus-
ten yhteiset tulostavoitteet valmistellaan yh-
teistyössä asianomaisten ministeriöiden kans-
sa. Työvoima- ja elinkeinokeskusten sekä
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskuksen tulostavoitteet hyväksyy ministeri
kansliapäällikön esittelystä.

4 §

Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ja sovit-
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taa yhteen ministeriön ja hallinnonalan toi-
mintaa koskevat laajakantoiset ja periaatteel-
lisesti tärkeät asiat.
Johtoryhmään kuuluvat ministeri, kanslia-

päällikkö, osastopäälliköt, ylijohtaja ja mi-
nisterin erikseen määräämät virkamiehet sekä
yksi henkilöstön nimeämä edustaja. Ministe-
rin erityisavustajalla ja ministeriön tiedotus-
päälliköllä on oikeus olla läsnä johtoryhmän
kokouksissa.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii mi-

nisteri ja varapuheenjohtajana kansliapäällik-
kö.

3 luku

Osastot ja erilliset yksiköt sekä
maksajavirasto

5 §

Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

Maa- ja metsätalousministeriössä on maa-
talousosasto, metsäosasto, kala- ja riistaosas-
to, elintarvike- ja terveysosasto sekä maaseu-
tu- ja luonnonvaraosasto.
Lisäksi ministeriössä on suoraan kanslia-

päällikön alaisuudessa erillisinä yksikköinä
toimivat kansainvälisten asiain ryhmä, hen-
kilöstö- ja hallintoyksikkö, koulutusyksikkö,
talousyksikkö, tietohallintoyksikkö, tiedo-
tusyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö
sekä valvontayksikkö.

6 §

Maa- ja metsätalousministeriön EMOTR-T:n
tukirahoituksen maksajavirasto

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
annetun neuvoston asetuksen (EY) n:o
1258/1999 4 artiklan 1. kohdassa tarkoitetun
maksajaviraston muodostaa maa- ja metsäta-
lousministeriön päätöksen 29.8.1997 mukai-
sesti kokonaisuus, johon kuuluvat maa- ja
metsätalousministeriöstä maatalousosaston
puutarhayksikkö, tukipolitiikkayksikkö, inter-
ventioyksikkö sekä maaseutu- ja rakenneyk-
sikkö, metsäosaston talous- ja rahoitusasiain
yksikkö, kala- ja riistaosaston elinkeinokala-
talouden yksikkö, valvontayksikkö, sisäisen

tarkastuksen yksikkö ja talousyksikkö sekä
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskuksesta talousryhmä siten kuin siitä
tietopalvelukeskuksen työjärjestyksessä mää-
rätään.
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukira-

haston tukiosastosta käytetään jäljempänä
nimitystä EMOTR-T sekä rahaston ohjaus-
osastosta nimitystä EMOTR-O.

4 luku

Osastojen ja erillisten yksiköiden tehtävät

7 §

Maatalousosaston tehtävät

Maatalousosasto käsittelee maataloutta,
puutarhataloutta ja muita maaseutuelinkeino-
ja samoin kuin näiden toimintaedellytysten ja
rakenteen kehittämistä koskevat asiat sekä
käsittelee ja yhteen sovittaa maaseutupoliit-
tiset toimintalinjat ja Euroopan unionin (EU)
alue- ja rakennepoliittiset ohjelmat, mikäli
edellä mainitut asiat eivät kuulu muulle
osastolle, erilliselle yksikölle tai maksajavi-
rastolle.
Lisäksi maatalousosasto käsittelee asiat,

jotka koskevat kansallista poroeläintukea,
porotaloudelle, luontaiselinkeinoille sekä kol-
tille myönnettävää rahoitustukea, maatalou-
den interventiorahastoa ja maatilatalouden
kehittämisrahastoa.

8 §

Metsäosaston tehtävät

Metsäosasto käsittelee metsäpolitiikkaa ja
metsätaloutta koskevat asiat sekä yleisten
vesialueiden hallintaa ja hoitoa koskevat
asiat, mikäli ne eivät kuulu muulle osastolle
tai maksajavirastolle.

9 §

Kala- ja riistaosaston tehtävät

Kala- ja riistaosasto käsittelee kala-, riista-
ja porotaloutta koskevat asiat, mikäli ne eivät
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kuulu muulle osastolle, erilliselle yksikölle tai
maksajavirastolle.

10 §

Elintarvike- ja terveysosaston tehtävät

Elintarvike- ja terveysosasto käsittelee
eläinlääkintää, eläintautien ja eläimistä ihmi-
siin tarttuvien tautien ennalta ehkäisemistä ja
vastustamista, eläinten hyvinvointia, elämistä
saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygie-
niaa, eläinten lääkitsemistä, eläinlääkärinam-
matin harjoittamista, maa- ja puutarhatalou-
dessa käytettäviä tuotantopanoksia, kasvinter-
veyttä, kasvinjalostajanoikeuksia sekä kasvis-
ten laatuluokituksen valvontaa koskevat asiat.
Lisäksi osasto käsittelee asiat, jotka koskevat
luonnonmukaista tuotantoa sekä bio- ja gee-
nitekniikkaa siltä osin, kuin ne eivät kuulu
muulle osastolle.

11 §

Maaseutu- ja luonnonvaraosaston tehtävät

Maaseutu- ja luonnonvaraosasto yhteen
sovittaa yleiset luonnonvarapoliittiset toimin-
talinjat sekä käsittelee maanmittausta, yleisiä
kartastotöitä, paikkatietojen yhteiskäyttöä ja
geodeettista tutkimusta koskevat asiat, maa-
ja metsätalousministeriön hallinnonalan vesi-
vara-asiat ja ympäristöhallintoasiat sekä maa-
talouteen liittyvää rakentamista ja maaseudun
rakennettua ympäristöä koskevat asiat.

12 §

Kansainvälisten asiain ryhmän tehtävät

Kansainvälisten asiain ryhmä avustaa mi-
nisteriön johtoa ja muuta hallintoa kansain-
välisissä asioissa, sikäli kuin asia ei kuulu
osastolle tai erilliselle yksikölle taikka mak-
sajavirastolle. Ryhmä hoitaa yleishallinnon ja
koordinaation kansainvälisissä toiminnoissa,
jotka sisällön puolesta jakautuvat useamman
osaston kesken. Lisäksi ryhmä käsittelee
ministeriön toimialaan kuuluvat kauppapoli-
tiikkaan liittyvät laajakantoiset kysymykset
sekä EU:n laajentumiseen liittyvät asiat yh-
teistyössä asianomaisten osastojen kanssa.

13 §

Henkilöstö- ja hallintoyksikön tehtävät

Henkilöstö- ja hallintoyksikkö käsittelee
asiat, jotka koskevat ministeriön henkilöstöä
ja hallintoa sekä niiden yhteensovittamista
koko ministeriön hallinnonalalla sekä asia-
kirjahallintoa, ministeriön tekemiä vuokra- ja
palvelusopimuksia ja muita hallinnon toimin-
taedellytyksiin liittyviä asioita, jotka eivät
kuulu muulle osastolle tai yksikölle.

14 §

Koulutusyksikön tehtävät

Koulutusyksikkö käsittelee asiat, jotka kos-
kevat ministeriön henkilöstön koulutusta ja
kehittämistä sekä niiden yhteensovittamista
koko ministeriön hallinnonalalla yhteistyössä
osastojen ja erillisten yksiköiden kanssa.

15 §

Talousyksikön tehtävät

Talousyksikkö käsittelee ja sovittaa yhteen
ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja
talouden suunnittelua, tulosohjausta ja -joh-
tamista, talousarvion toimeenpanoa ja seu-
rantaa koskevat asiat.

16 §

Tietohallintoyksikön tehtävät

Tietohallintoyksikkö käsittelee asiat, jotka
koskevat ministeriön ja ministeriön hallin-
nonalan tietohallintoa, tietoturvallisuutta ja
tilastotehtäviä yleisesti ja yhteensovittavasti
sekä asiat, jotka koskevat ministeriön tieto-
tekniikan toimintaedellytysten kehittämistä ja
ylläpitoa.

17 §

Tiedotusyksikön tehtävät

Tiedotusyksikkö hoitaa ministeriön ulkoi-
sen, sisäisen sekä sähköisen viestinnän suun-
nitteluun ja toteuttamiseen liittyvät tehtävät
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yhteistyössä osastojen ja erillisten yksiköiden
kanssa.

18 §

Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät

Sisäisen tarkastuksen yksikkö vastaa tili-
virasto maa- ja metsätalousministeriön,
EMOTR-T -tukirahoituksen maksajaviraston
sekä ministeriön vastuulla olevan muun toi-
minnan sisäisestä tarkastuksesta.
Yksikkö suorittaa lisäksi kansliapäällikön

määräämät muut tehtävät, jotka ovat yhteen-
sopivia edellä mainittujen tehtävien kanssa,
jollei tällaisten tehtävien suorittamisesta ole
muuta säädetty, määrätty tai sovittu.

19 §

Valvontayksikön tehtävät

Valvontayksikkö tarkkailee ministeriön ja
maksajaviraston vastuulla olevan julkisen
rahoituksen edellyttämän valvonnan laatua ja
hoitaa tähän liittyviä koordinointitehtäviä.
Yksikkö valvoo työvoima- ja elinkeinokes-
kusten maaseutuosastoille tai kuntien maa-
seutuelinkeinoviranomaisille siirrettyjä mak-
sajaviraston tehtäviä. Lisäksi yksikkö vastaa
tuensaajan tai työvoima- ja elinkeinokeskuk-
sen toimintaan kohdistuvasta:
1) maaseudun ja elinkeinokalatalouden

kehittämishankkeiden ja muiden kuin maata-
louden yrityshankkeiden paikalla tehtävästä
valvonnasta;
2) ympäristötuen valtakunnallisten hank-

keiden paikalla tehtävästä valvonnasta;
3) puutarhatuottajien markkinaorganisaati-

oiden käynnistysavustuksen, tuottajaorgani-
saatioiden rahastotuen ja esihyväksyttyjen
tuottajaryhmittymien käynnistystuen paikalla
tehtävästä valvonnasta.
Edellä tarkoitetuista tehtävistä määrätään

tarkemmin ministeriön vahvistamassa ohje-
säännössä.
Yksikkö sovittaa yhteen Euroopan yhteisön

varoihin kohdistuvia Euroopan yhteisöjen
toimielinten tarkastuksia ja niistä aiheutuvien
jatkotoimenpiteiden ja seuraamusten käsitte-
lyä.
Yksikkö sovittaa yhteen väärinkäytösten

vastaista toimintaa sekä seuraa väärinkäytös-
ten käsittelyä ja toimii Euroopan petosten-
torjuntaviraston (OLAF) yhteistyöelimenä.

20 §

Erinäiset säännökset

Ellei edellä ole osastojen ja erillisten
yksiköiden tehtävistä muuta säädetty, käsit-
telee kukin osasto ja erillinen yksikkö toimi-
alaansa kuuluvat kansainväliset asiat ja lain-
säädäntöä, tutkimusta, tarkastusta ja neuvon-
taa sekä ministeriön hallinnonalan tai sen
ohjauksessa olevia virastoja, laitoksia ja yh-
tiöitä sekä järjestöjä koskevat asiat.

5 luku

Johtavien virkamiesten tehtävät

21 §

Kansliapäällikkö

Kansliapäällikön tehtävänä on sen lisäksi,
mitä valtioneuvoston ohjesäännön 32 §:n 1
momentissa on säädetty, ministerin lähimpä-
nä apuna:
1) johtaa ministeriön toimintaa;
2) ohjata, johtaa ja valvoa tulosjohtamista

ministeriössä sekä tulosohjaamista hallin-
nonalalla;
3) sovittaa yhteen ja valvoa ministeriön eri

osastojen ja erillisten yksiköiden toimintoja
sekä osallistua laajakantoisten tai muutoin
tärkeiden asioiden valmisteluun ja toteutta-
miseen;
4) seurata ministeriön hallinnonalalla ta-

pahtuvaa kehitystä sekä tehdä tarpeellisia
aloitteita lainsäädännöllisiksi uudistuksiksi;
5) esitellä ministeriön ja sen hallinnonalan

tulostavoitteet ministerille sekä seurata niiden
toteuttamista;
6) johtaa maa- ja metsätalousministeriön ja

sen hallinnonalan talousarvioehdotuksen sekä
toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelua
sekä esitellä hallinnonalan talousarvioehdo-
tus, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toi-
mintakertomus ministerille;
7) huolehtia sisäisen valvonnan järjestämi-

sestä ministeriössä;
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8) johtaa 6 §:ssä säädetyn maksajaviraston
toimintaa;
9) huolehtia yhteistyöstä työvoima- ja

elinkeinokeskusten tulostavoitteiden ja toi-
minnan muun kehittämisen valmistelussa;
10) vastata hallinnon ja henkilöstön ylei-

sestä kehittämisestä;
11) esitellä ministeriön toimintamenoihin

myönnettyjen määrärahojen jakaminen minis-
terille; sekä
12) käsitellä ne asiat, jotka ministeri on

hänen käsiteltäväkseen antanut.

22 §

Osaston sekä erillisen yksikön päällikkö

Osaston päällikön tehtävänä on:
1) johtaa ja valvoa osastonsa toimintaa

ottaen huomioon myös ministeriön talous-
säännössä todettu;
2) huolehtia, että osastolle kuuluvat tehtä-

vät hoidetaan tuloksellisesti;
3) hyväksyä osaston ja sen yksiköiden

tulostavoitteet ja seurata niiden toteutumista;
sekä
4) seurata ja arvioida kehitystä osaston

toimialalla sekä tehdä tarvittavia aloitteita
uudistuksiksi.
Erillisen yksikön päällikön tehtävistä on

soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa
säädetään osaston päällikön tehtävistä.

23 §

Kansainvälisten asiain ylijohtaja

Kansainvälisiä asioita käsittelevän ylijoh-
tajan tehtävänä on sovittaa yhteen yhteistyös-
sä osastojen kanssa maa- ja metsätalousmi-
nisteriön EU:a koskevaa ja muuta kansain-
välistä toimintaa.
Kansainvälisten asiain ylijohtaja johtaa

kansainvälisten asiain ryhmää.

24 §

Neuvotteleva virkamies

Kansainvälisten asiain ryhmään kuuluvan
neuvottelevan virkamiehen tehtävänä on eri-

tyisesti yhteen sovittaa kauppapolitiikkaa ja
EU:n laajentumista koskevia asioita.

6 luku

Toiminnan ja talouden suunnittelu ja
seuranta

25 §

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talous-
arvioehdotus

Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt
laativat oman toimialansa osalta toimintaa ja
taloutta koskevat suunnitelmat ja talousarvio-
ehdotukset sekä ehdotukset tilijaotteluiksi.
Talousyksikkö kokoaa 1 momentissa mai-

nittujen suunnitelmien ja ehdotusten pohjalta
ehdotuksen ministeriön sekä koko hallin-
nonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi,
talousarvioehdotukseksi ja tilijaotteluksi.
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt

hoitavat oman toimialansa osalta arviomää-
rärahojen ylittämiseen liittyvät asiat ja muut
kuin lisätalousarviosta johtuvat tilijaottelu-
muutokset.

26 §

Toimintakertomus

Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt
laativat toimialansa toimintaa koskevat ker-
tomukset ministeriön tilinpäätökseen liitty-
vään toimintakertomukseen ja muihin kerto-
muksiin.
Talousyksikkö laatii 1 momentissa mainit-

tujen kertomusten perusteella ehdotuksen mi-
nisteriön toimintakertomukseksi ja muiksi
kertomuksiksi.

7 luku

Asioiden valmistelu

27 §

Esittelylupa

Valtioneuvoston yleisistunnon ja raha-
asianvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin
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kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin
asiasta on ilmoitettu ministerille ja hän on
hyväksynyt sen ottamisen esittelyyn.

28 §

Ministerin ja kansliapäällikön informoiminen

Ministerille ja kansliapäällikölle on tiedo-
tettava tärkeimmistä ministeriön toimialalla
esille tulevista ja vireillä olevista asioista sekä
asioista, joilla on yleistä mielenkiintoa. Sa-
moin on ilmoitettava myös tärkeimpien asi-
oiden esittelystä hyvissä ajoin sekä määrät-
täessä toimitettava asiakirjat nähtäväksi.
Tärkeästä ministeriön kannanoton julkista-

misesta on neuvoteltava etukäteen ministerin
ja kansliapäällikön kanssa.

29 §

Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin
avustajana ja suorittaa vain ministerin hänelle
antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä
esittelijänä.
Ministerin erityisavustajalle on hänen

pyynnöstään annettava ne tiedot, joita hän
tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. Ministe-
rin erityisavustajan on vastaavasti annettava
virkamiehille heidän tehtäviensä hoitamisessa
tarvitsemat tiedot.

30 §

Eduskuntakysymykset

Vastausehdotus kirjalliseen eduskuntaky-
symykseen on esiteltävä ministerille hyvissä
ajoin ennen määräajan päättymistä.
Vastausehdotus on ennen ehdotuksen an-

tamista ministerille toimitettava asianomaisen
osaston päällikön ja mahdollisuuksien mu-
kaan kansliapäällikön nähtäväksi.

31 §

Asian käsittelijän määrääminen ja
vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, kenen

käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, määrää siitä
osaston päällikkö sekä osastojen ja erillisten
yksiköiden kesken kansliapäällikkö.
Vahvistetusta työnjaosto huolimatta kukin

virkamies on velvollinen suorittamaan ne
tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai
asianomainen osaston tai erillisen yksikön
päällikkö määrää.

8 luku

Asioiden ratkaiseminen

32 §

Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettä-
vät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole tässä työ-
järjestyksessä annettu ministeriön virkamie-
hille.

33 §

Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, osaston päälliköt, apu-
laisosastopäälliköt, yksiköiden päälliköt ja
muut ministeriön virkamiehet ratkaisevat mi-
nisteriössä päätettäviä muita kuin periaatteel-
lisesti tärkeitä tai laajakantoisia ministerin
ratkaistavia asioita sen mukaan kuin tässä
työjärjestyksessä säädetään.

34 §

Esteellisyys

Virkamies, joka on määrätty ministeriön
edustajaksi ministeriön alaisen viraston tai
laitoksen taikka hallinnonalan liikelaitoksen
tai valtionyhtiön johtoelimeen, on esteellinen
esittelemään tai ratkaisemaan asianomaista
virastoa, laitosta, liikelaitosta taikka yhtiötä
koskevaa asiaa ministeriössä.

35 §

Periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen
asia

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies
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muutoin saisi ratkaista, jos se on periaatteel-
lisesti tärkeä tai laajakantoinen taikka jos siitä
on hankittava valtioneuvoston raha-asiainva-
liokunnan lausunto.
Jos on epäselvää tai harkinnanvaraista,

onko asia katsottava periaatteellisesti niin
tärkeäksi tai laajakantoiseksi, että se on
saatettava ministerin ratkaistavaksi, ministeri
päättää, katsooko hän asian sellaiseksi.
Virkamiehen ratkaisuvaltaan kuuluvasta

asiasta, joka esitellään ministerille sen joh-
dosta, että se on katsottava periaatteellisesti
tärkeäksi tai laajakantoiseksi, on esittelijän
ennen ministerille esittelyä neuvoteltava
oman osaston tai erillisen yksikön päällikön
kanssa.

36 §

Osaston tai yksikön kannalta merkittävä asia

Osaston tai yksikön päällikkö ratkaisee
asian, jonka virkamies tämän työjärjestyksen
mukaan saisi ratkaista, jos se osaston tai
yksikön toiminnan kannalta tai muutoin on
merkittävä.

Yleiset säännökset johtavien virkamiesten
ratkaisuvallasta

37 §

Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee ministeriön ja
sen henkilöstön osalta asiat, jotka koskevat:
1) ministeriön sisäistä toimintaa varten

ministeriön käytettävissä olevia määrärahoja,
niiden käyttöä koskevia suunnitelmia ja mai-
nittujen määrärahojen jakamista osastojen ja
erillisten yksiköiden käyttöön;
2) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjes-

tystä, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai
laajakantoinen;
3) asetuksen (EY) n:o 1258/1999 nojalla

tehtäviä päätöksiä, jos niitä ei ole siirretty
tässä työjärjestyksessä muille virkamiehille;
4) EY:n tunniste- ja tiedonantojärjestelmän

nojalla tehtäviä päätöksiä;
5) lausunnon antamista asiassa, joka on

laajakantoinen tai periaatteellisesti merkittä-
vä;

6) ministeriön henkilöstöä koskevien suun-
nitelmien, ohjelmien ja muiden periaatteiden
vahvistamista;
7) virkaehtosopimusten tekemistä;
8) osastojen ja erillisten yksiköiden pääl-

liköiden sekä ylijohtajien virkamatkamäärä-
yksiä;
9) osastojen ja erillisten yksiköiden pääl-

liköiden sekä näiden sijaisten vuosilomien
vahvistamista;
10) ministeriön muiden kuin kansliapääl-

likön tai osaston päällikön viran perustamista,
lakkauttamista ja nimen muuttamista;
11) muun kuin valtion talousarviossa eri-

teltävän viran siirtämistä ministeriön hallin-
nonalalla virastosta toiseen;
12) viran haettavaksi julistamista, kun

kysymyksessä on osaston tai erillisen yksikön
päällikön taikka osastoon kuuluvan vähintään
A 25 palkkausluokan tai vastaavan taikka
osastojaon ulkopuolisen viran täyttämisestä;
13) virkojen ja työsopimussuhteisen hen-

kilöstön sijoittamista osastoihin ja erillisiin
yksiköihin;
14) virkamieslain 44 §:ssä tarkoitetun

kirjallisen sopimuksen tekemistä muun kuin
virkamieslain 26 §:ssä tarkoitetun virkamie-
hen kanssa;
15) valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n

nojalla määrättäviä ministeriön virkamiesten
palkkauksia;
16) todistuksen antamista valtioneuvoston

nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta
ja virkasuhteen päättymisestä; sekä
17) päällikön määräämistä edellä 13—

19 §:ssä tarkoitettuihin erillisiin yksikköihin.

38 §

Osaston päällikön ja erillisen yksikön
päällikön ratkaisuvalta

Asianomaisen osaston päällikkö ratkaisee,
sikäli kuin asiat eivät 37 §:n nojalla kuulu
kansliapäällikön ratkaisuvallan piiriin taikka
jollei asian ratkaisemisesta ole jäljempänä
toisin säädetty, asiat, jotka koskevat:
1) lausunnon ja selityksen antamista osas-

ton toimialaan kuuluvissa asioissa;
2) yleisten ohjeiden ja päätösten antamista

osaston toimialalla;
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3) osaston toimialaan kuuluvien määrära-
hojen jakamista ja käyttöä;
4) osaston käytettäväksi asetettujen toimin-

tamenomäärärahojen käyttämistä;
5) osaston tietohallintoa, koulutusta, ma-

teriaalihallintoa ja toimitiloja, jollei asia kuu-
lu kansliapäällikön ratkaistavaksi;
6) virkojen ja työsopimussuhteisen henki-

löstön sijoittamista osastolla;
7) yksiköiden päälliköiden määräämistä

osastolla;
8) osaston toimialan lomakkeiden ja mui-

den asiakirjojen kaavojen vahvistamista;
9) osaston toimialan osalta tileistä poistoa,

menorästien edelleen tileissä pitämistä sekä
aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon
maksamista kulumassa olevan varainhoito-
vuoden määrärahasta;
10) osaston virkamiesten virkamatkamää-

räyksiä;
11) osaston virkamiesten ja muun henki-

löstön vuosilomien vahvistamista;
12) viran haettavaksi julistamista, kun

kysymyksessä on osastoon sijoitetun enintään
A 24 palkkausluokkaan kuuluvan viran täyt-
tämisestä;
13) osaston toimialaan kuuluvan valtion

maaomaisuuden vuokraamista ja siihen koh-
distuvien erityisten oikeuksien myöntämistä
sekä valtion kiinteistövarallisuuden hallinnon
siirtoa;
14) osaston toimialaan kuuluvia valtion-

apuasioita, sekä
15) päätöksiä ja lupia viranomaisten toi-

minnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
nojalla.
Lisäksi osaston päällikkö ratkaisee, nimi-

tysasioita lukuun ottamatta, jollei tässä työ-
järjestyksessä toisin määrätä, ne ministeriössä
päätettävät asiat, jotka koskevat osaston toi-
mialaan kuuluvan, ministeriön alaisen viras-
ton tai laitoksen taikka työvoima- ja elinkei-
nokeskusten maaseutuosastojen henkilöstöä
ja hallintoa.
Osaston päällikkö voi ratkaista edellä 1

momentin 4—8 sekä 11 ja 12 kohdassa
tarkoitetut asiat ilman esittelyä.
Lisäksi osaston päällikkö ratkaisee edellä 1

momentin 10 kohdassa tarkoitetut yksiköiden
päälliköiden virkamatkamääräyksiä koskevat
asiat ilman esittelyä. Yksikön muiden virka-

miesten ulkomaan virkamatkamääräyksiä
koskevat asiat ratkaistaan yksikön päällikön
esittelystä. Yksikköihin kuulumattomien vir-
kamiesten ulkomaan virkamatkamääräyksiä
koskevat asiat ratkaistaan osastopäällikön
määräämän virkamiehen esittelystä.
Mitä 1 momentissa säädetään osaston

päälliköstä, koskee soveltuvin osin myös
erillistä yksikköä ja sen päällikköä.

39 §

Yksikön päällikön ratkaisuvalta

Yksikön päällikkö ratkaisee ilman esittelyä
asiat, jotka koskevat:
1) vuosiloman myöntämistä yksikön hen-

kilöstölle vahvistetusta lomasuunnitelmasta
poiketen;
2) yksikön virkamiesten matkamääräyksiä,

jos osaston päällikkö on osoittanut varat
yksikön käyttöön lukuun ottamatta yksikön
päällikön tai yksikköön kuulumattoman vir-
kamiehen virkamatkoja taikka osaston virka-
miehen muilla kuin osaston varoilla tehtäviä
ulkomaan virkamatkoja;
3) hyväksyttyyn koulutus- ja kehittämis-

suunnitelmaan sisältyvää koulutusta; sekä
4) yksikön toimialan lomakkeiden ja mui-

den asiakirjojen kaavojen vahvistamista.

Maatalousosaston virkamiesten
ratkaisuvalta

40 §

Maatalousosaston päällikön ratkaisuvalta

Maatalousosaston päällikkö ratkaisee 38
§:ssä säädetyn lisäksi, jollei asian ratkaise-
misesta ole säädetty jäljempänä toisin, asiat,
jotka koskevat:
1) EY:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan,

rakenne- ja maaseutupolitiikkaan tai sitä
vastaavaan kansalliseen lainsäädäntöön liitty-
viä asioita, sikäli kuin asia ei kuulu muun
osaston toimialaan;
2) maa- ja puutarhataloudelle maksettavaa

kansallista tukea;
3) maa- ja puutarhatalouden ympäristötu-

kea sekä luonnonhaittakorvausta;
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4) sato- ja tulvavahinkojen korvaamista;
5) maaseudun kehittämistä ja maaseu-

tuelinkeinojen rahoitusta, sikäli kuin asia ei
kuulu muun osaston toimialaan;
6) maatilatalouden kehittämisrahastoa;
7) luontaiselinkeinojen ja porotalouden

harjoittajien rahoitusta;
8) koltille myönnettävää rahoitustukea sekä

muita ministeriölle kuuluvia kolttia koskevia
asioita;
9) maataloustutkimusta;
10) pakkohuutokaupalla myytävien kiin-

teistöjen lunastamista;
11) maatalousyrittäjien varhaiseläkejärjes-

telmiä, pellon metsitystä sekä muita maa- ja
puutarhatalouden lopettamisjärjestelmiä; sekä
12) maaseudun neuvontajärjestöjen ja he-

voskasvatuksen valtionapua.

41 §

Maatalousosaston apulaisosastopäällikön
ratkaisuvalta

Maatalousosaston apulaisosastopäällikkö
ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) osaston henkilöstön koulutusta ja vuo-

silomia; sekä
2) tietohallintoa.

42 §

Markkinapolitiikkayksikön päällikön
ratkaisuvalta

Markkinapolitiikkayksikön päällikkö rat-
kaisee asiat, jotka koskevat:
1) maitokiintiöjärjestelmässä tarkoitetun

ostajan hyväksymistä ja viivästysmaksun pe-
rimistä;
2) sokeri- ja isoglukoosituotannon vahvis-

tamista sekä sokerin tuotanto- ja varastomak-
sujen perimistä;
3) naudan ja sian ruhojen punnitus- ja

luokitteluvaltuuksien myöntämistä; sekä
4) raportointia, mikäli kysymys ei ole

osaston toiminnan kannalta tai muutoin mer-
kittävästä asiasta.

43 §

Puutarhayksikön päällikön ratkaisuvalta

Puutarhayksikön päällikkö ratkaisee asiat,
jotka koskevat:
1) puutarhatalouden tukia koskevien poik-

keuslupien myöntämistä;
2) hedelmä- ja vihannestuottajaorganisaa-

tioiden tai niiden liittojen toimintaohjelman
hyväksymistä ja muuttamista, tuottajaorgani-
saatioille tai niiden liitoille maksettavaa ra-
hoitustukea, tunnustettujen markkinaorgani-
saatioiden käynnistysavustusta sekä esihy-
väksytyille tuottajaryhmittymille maksettavaa
käynnistystukea; sekä
3) banaanin tuontikiintiöiden jakamista.

44 §

Ratkaisuvalta tukipolitiikkayksikössä

Tukipolitiikkayksikön päällikkö ratkaisee
asiat, jotka koskevat EU:n kokonaan rahoit-
tamien sekä maatalouden ympäristötukeen ja
luonnonhaittakorvaukseen ja maa- ja puutar-
hatalouden kansalliseen tukeen sisältyvien
viljelijätukien tukijärjestelmien hallintoon, tu-
kihakemuslomakkeisiin, viljelijäohjeisiin, tu-
kihakemuksen käsittelyohjeisiin, tallennusoh-
jeisiin, valvontaohjeisiin, maksatuksen edel-
lytyksenä olevan valvontamäärän täyttymi-
seen ja maksatukseen liittyvät asiat silloin kun
kyse on ministeriön asetusta alemmantasoi-
sesta ohjeistuksesta.
Maatalousosaston työjärjestyksessä mää-

rätty virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) raportointia ja arviointia;
2) poikkeuslupien myöntämistä kansallisis-

sa viljelijätuissa; sekä
3) viljelijöille maksettavien tukien hyväk-

symistä.

45 §

Ratkaisuvalta interventioyksikössä

Interventioyksikön päällikkö ratkaisee asi-
at, jotka koskevat interventiovarastointisopi-
muksia ja ohjeita tässä pykälässä tarkoitetuis-
sa asioissa.
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Jos interventioyksikön päällikkö ei ole
pidättänyt itselleen ratkaisuvaltaa, ratkaisee
interventioyksikön virkamies maatalousosas-
ton työjärjestyksen mukaisesti asiat, jotka
koskevat:
1) maataloustuotteiden ja niistä jalostettu-

jen tuotteiden vientitukea;
2) maataloustuotteiden interventiomyyntiä,

-ostoa sekä -varastointia;
3) elintarvikeapua Venäjälle;
4) ruoka-apua EU:n vähävaraisimmille;
5) sokerin ja tärkkelyksen tuotantotukea;
6) sokerin varastointikorvausta ja puhdis-

tamotukea;
7) rypälemehun jalostustukea;
8) hedelmien ja vihannesten interventiotoi-

mintaa;
9) tukea kotieläintuotteiden menekinedis-

tämiseksi EU:n alueella;
10) tukea maataloustuotteiden mene-

kinedistämiseksi EU:n ulkopuolella;
11) naudanlihan päällysmerkinnöistä tie-

dottamisen tukea;
12) kotieläintuotteiden yksityisen varas-

toinnin tukea; sekä
13) maidon markkinajärjestelmän tukioh-

jelmia.

46 §

Maaseutu- ja rakenneyksikön päällikön
ratkaisuvalta

Maaseutu- ja rakenneyksikön päällikkö
ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) korkotukilainojen korkotuen, maatilata-

louden kehittämisrahastosta myönnettyjen
valtionlainojen, valtionlainojen hoitopalkki-
oiden ja yksikön toimialaan kuuluvien avus-
tusten maksatuksen hyväksymistä sekä
EMOTR-T:n tai EMOTR-O:n varojen siirtä-
misen hyväksymistä muille ministeriöille tai
Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tavoite-
ja yhteisöaloiteohjelmien, kehittämis- tai
maaseudun muiden ohjelmien mukaisiin toi-
menpiteisiin myönnettävien avustusten mak-
satuksia varten, sikäli kuin maksajaviraston
ohjesäännössä ei toisin määrätä;
2) valtiontakausten hyväksymistä ja laino-

jen vakuuksien heikentämistä;
3) EMOTR-O:n rahoitusta koskevien esi-

tysten, raporttien ja selvitysten hyväksymistä;

4) tuottajajärjestötuen myöntämistä;
5) maan hankkimista maatilatalouden ke-

hittämisrahastosta annetun lain, maaseu-
tuelinkeinolain, porotalouslain, luontaiselin-
keinolain, kolttalain tai niitä vastaavan aikai-
semman lainsäädännön taikka pakkohuuto-
kauppalain nojalla; sekä
6) lausuntojen antamista valtiolle perintönä

tulleista kiinteistöistä ja maksumääräyksen
antamista perinnön siirtyessä maa- ja metsä-
talousministeriön hallinnonalan hallintaan.

47 §

Tutkimus- ja neuvontayksikön päällikön
ratkaisuvalta

Tutkimus- ja neuvontayksikön päällikkö
ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) kotieläinjalostukseen liittyvien eläinten

keinollista lisäämistä koskevia lupia;
2) valtion talousarviosta rahoitettavan tut-

kimuksen maksatusta koskevia varojen irro-
tuspäätöksiä; sekä
3) maatilatalouden kehittämisrahaston yh-

teistutkimusmäärärahojen maksatusta, tilitys-
tä ja määräaikojen muutoksia.

48 §

Ratkaisuvalta oikeus- ja talousasioiden
yksikössä

Oikeus- ja talousasioiden yksikön päällik-
kö ratkaisee asiat, jotka koskevat;
1) osaston toimintaa koskevia oikeuden-

käyntejä, saatavien perintää, konkurssi- ja
pakkohuutokauppavalvontaa sekä kiinnitystä
ja panttioikeutta, sikäli kuin saatavien perintä
ei kuulu maksajaviraston toimialaan;
2) maaseutuelinkeinojen rahoituslain ja sitä

aikaisemmin voimassa olleen maaseutuelin-
keinolain mukaisen valtiontakauksen toteut-
tamista ja takausvaatimuksesta luopumista;
3) porotalouden ja luontaiselinkeinojen

rahoituslain sekä kolttalain mukaisten korko-
tukilainojen korkotuen, maatilatalouden ke-
hittämisrahastosta myönnettyjen valtionlaino-
jen, valtionlainojen hoitopalkkioiden ja avus-
tusten maksatuksen hyväksymistä sekä
EMOTR:n varojen siirtämisen hyväksymistä
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tavoite- ja yhteisöaloiteohjelmien mukaisiin
toimenpiteisiin;
4) perintökaaren 25 luvun mukaisten lau-

suntojen antamista; sekä
5) maaseutuelinkeinorekisterilain nojalla

tehtäviä päätöksiä.
Maatalousosaston työjärjestyksessä mää-

rätty virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat
1) lausunnon antamista yritysten saneera-

uksesta annetun lain ja yksityishenkilön vel-
kajärjestelystä annetun lain mukaisissa asi-
oissa;
2) valtionlainojen ottamista valtionvastuul-

le;
3) poro- ja luontaiselinkeinotilojen luovu-

tus- ja vuokrauslupia;
4) lainajyvästöjä ja siemenrahastoja; sekä
5) maatilatalouden kehittämisrahastosta ra-

hoitettavien, muiden kuin edellä 47 §:ssä
tarkoitettujen tutkimusten maksatusta, tilitys-
tä ja määräaikojen muutoksia.

Metsäosaston virkamiesten ratkaisuvalta

49 §

Metsäosaston päällikön ratkaisuvalta

Metsäosaston päällikkö ratkaisee 38 §:ssä
säädetyn lisäksi seuraavien säädösten mukaan
maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvat
asiat:
1) metsälaki (1093/1996) lukuun ottamatta

lain 13 §:ssä tarkoitetun suoja-alueen muo-
dostamista ja metsäasetus (1200/1996);
2) kestävän metsätalouden rahoituksesta

annettu laki (1094/1996) lukuun ottamatta
lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua tuen
keskimääräisten kustannusten ja energiapuun
korjuutuen markkamääräistä vahvistamista,
11 §:ssä tarkoitettua energiapuun korjuun
työllisyysavustuksen markkamäärän vahvis-
tamista, 23 §:n 5 momentissa tarkoitettua
haketustuen markkamäärän vahvistamista se-
kä 31 §:ssä tarkoitettua varojen suuntaamis-
päätöstä ja kestävän metsätalouden rahoituk-
sesta annettu asetus (1311/1996);
3) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjun-

nasta annettu laki (263/1991) lukuun otta-
matta 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuista
toimenpiteistä päättämistä laajojen hyönteis-

ja sienituhojen torjumiseksi ja metsän hyön-
teis- ja sienituhojen torjunnasta annettu asetus
(1046/1991);
4) metsänviljelyaineiston kaupasta annettu

laki (684/1979);
5) puutavaranmittauslaki (364/1991) lu-

kuun ottamatta lain 5 §:ssä tarkoitettuja
virallisten mittaajien toimintapiirien vahvis-
tamista, 6 §:ssä tarkoitettujen mittauslauta-
kuntien asettamista ja niiden toimintapiirien
vahvistamista, 17 §:ssä tarkoitettujen mitta-
usmenetelmien ja niitä koskevien ohjeiden
vahvistamista ja puutavaranmittausasetus
(365/1991) lukuun ottamatta asetuksen
1 §:ssä tarkoitettua puutavaranmittauksen
neuvottelukunnan jäsenten määräämistä;
6) metsäkeskuksista ja metsätalouden ke-

hittämiskeskuksesta annettu laki (1474/1995)
lukuun ottamatta lain 9 §:n 1 momentissa
tarkoitettua metsäkeskuksen johtokunnan ja
10 §:n 1 momentissa tarkoitettua Metsätalou-
den kehittämiskeskus Tapion johtokunnan
asettamista, 13 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tujen tilintarkastajien määräämistä, 14 §:n 2
momentissa tarkoitettujen eläke-etujen perus-
teiden määräämistä ja metsäkeskuksista ja
metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettu
asetus (93/1996) lukuun ottamatta asetuksen
11 §:n 1 momentissa tarkoitettua metsäkes-
kuksen johtajan valintaa koskevan päätöksen
vahvistamista, 11 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua metsäkeskuksen viranomaistoimihenki-
lön valintaa ja tehtävästä vapauttamista kos-
kevan päätöksen vahvistamista, 20 §:n 1
momentissa tarkoitettua Metsätalouden kehit-
tämiskeskus Tapion johtajan valintaa koske-
van päätöksen vahvistamista, 22 §:ssä tarkoi-
tettuja valtionavun myöntöpäätöksiä ja val-
tionavun lopullisen määrän vahvistamispää-
töksiä, 32 §:n 2 momentissa tarkoitettua
tilintarkastajan erottamista ja uuden tilintar-
kastajan nimittämistä koskevia päätöksiä ja
viranomaisasioiden ratkaisuvallan järjestä-
mistä koskevien tarkempien määräysten an-
tamista sekä 37 §:n 1 momentissa tarkoitettua
katselmustoimikunnan puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan määräämistä; sekä
7) Metsähallituksesta annettu asetus

(1525/1993) lukuun ottamatta asetuksen
10 §:ssä tarkoitettujen neuvottelukuntien aset-
tamista.
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50 §

Metsäosaston apulaisosastopäällikön
ratkaisuvalta

Metsäosaston apulaisosastopäällikkö rat-
kaisee asiat, jotka koskevat:
1) osaston henkilöstön koulutusta ja vuo-

silomia;
2) osaston muiden virkamiesten kuin osas-

topäällikön virkamatkamääräyksiä;
3) tietohallintoa; sekä
4) osaston toimialan osalta tileistä poistoa,

menorästien edelleen tileissä pitämistä sekä
aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon
maksamista kuluvassa olevan varainhoito-
vuoden määrärahasta.

Kala- ja riistaosaston virkamiesten
ratkaisuvalta

51 §

Kala- ja riistaosaston päällikön ratkaisuvalta

Kala- ja riistaosaston päällikkö ratkaisee
38 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien säädösten
ja säännösten mukaan maa- ja metsätalous-
ministeriölle kuuluvat asiat:
1) kalastuslaki (286/1982) lukuun ottamat-

ta sen 91 §:n 1 momentissa tarkoitettua
kalastuksenhoitomaksujen jakopäätöstä ja 3
momentissa tarkoitettuja jakoperusteita ja
kalastusasetus (1116/1982);
2) laki Euroopan yhteisön yhteisen kalas-

tuspolitiikan täytäntöönpanosta (1139/1994)
ja sen nojalla annetut alemmanasteiset sää-
dökset;
3) puhevallan käyttäminen yleisen kalata-

lousedun valvontaa koskevissa vesilain
(264/1961) ja ympäristönsuojelulain (86/
2000) mukaisissa asioissa, vesilain 2 luvun
22 §:n 2 momentissa tarkoitetun kalakannan
suojelusuunnitelman ja kalatalousvelvoitteen
toteuttamissuunnitelman hyväksyminen, 3
momentissa tarkoitetun kalatalousmaksun
käytöstä päättäminen, 22 a §:n 2 momentissa
tarkoitettujen kalankulkuestettä koskevien
tarkempien määräysten antaminen sekä
22 b §:n 1 momentissa tarkoitettu kalatalous-
maksun tarkistaminen ja 2 momentissa tar-
koitettu maksun palauttaminen;

4) laki kalastusvakuutusyhdistyksistä (331/
1958) ja asetus kalastusvakuutusyhdistyksistä
(93/1959);
5) laki kalatalouden korkotukilainoista

(1/1976) ja asetus kalatalouden korkotukilai-
noista (263/1976);
6) laki vesien saastumisesta ammattikalas-

tajille aiheutuneiden kalavahinkojen korvaa-
misesta (208/1974);
7) metsästyslaki (615/1993), laki riistahoi-

tomaksusta ja pyyntilupamaksusta (616/1993)
ja metsästysasetus (666/1993);
8) poronhoitolaki (848/1990) lukuun otta-

matta 21 §:ssä tarkoitettua porojen määrän
määräämistä ja 27 §:ssä tarkoitettua merkki-
piireihin jakoa; sekä
9) petoeläinten, merihylkeiden ja, sikäli

kuin asia ei kuulu muiden osastojen toimi-
alaan, riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen
korvaamista koskevat asiat.

52 §

Elinkeinokalatalouden yksikön päällikön
ratkaisuvalta

Elinkeinokalatalouden yksikön päällikkö
ratkaisee kalatalouden interventiotoimintaa
koskevat asiat.

53 §

Muun virkamiehen ratkaisuvalta

Kalastuslain 91 b §:ssä tarkoitetun todis-
tuksen kalastuksenhoitomaksun suorittami-
sesta antaa 91 a §:ssä tarkoitettua kalastuk-
senhoitomaksurekisteriä tai asianomaista tu-
lotiliä hoitava virkamies. Todistuksen viehe-
kalastusmaksun suorittamisesta antaa asian-
omaista tulotiliä hoitava virkamies.

Elintarvike- ja terveysosaston virkamiesten
ratkaisuvalta

54 §

Elintarvike- ja terveysosaston päällikön
ratkaisuvalta

Elintarvike- ja terveysosaston päällikkö
ratkaisee 38 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavien
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säädösten ja säännösten mukaan maa- ja
metsätalousministeriölle kuuluvat asiat:
1) eläinlääkintähuoltolain 21 §:n mukaisen

määräyksen antamista;
2) eläinlääkärinammatin harjoittamisesta

annetun lain (29/2000) mukaisia yksittäistä
tapausta koskevia hallinto- ja lupa-asioita;
3) eläinlääkäreiden toimituspalkkioista an-

netun asetuksen (1269/1989) mukaisten palk-
kioiden ja korvausten maksamista;
4) lääkelain 21 §:n 5 momentin (999/1997)

mukaisen luvan myöntämistä;
5) eläinlääkintähuoltoon osoitettujen mää-

rärahojen jakamista ja käyttöä sekä kyseisillä
määrärahoilla palkattavan henkilökunnan vir-
ka- tai työsopimussuhteeseen ottamista ja
heitä koskevia henkilöstöhallintoasioita; sekä
6) Euroopan unionin muiden jäsenvaltioi-

den kanssa tehtäviä osaston toimialaan kuu-
luvia sopimuksia, silloin kun sopimuksen
tekeminen johtuu Euroopan yhteisön säädök-
sistä.

55 §

Eläinten terveyden yksikön päällikön
ratkaisuvalta

Eläinten terveyden yksikön päällikkönä
toimiva apulaisosastopäällikkö ratkaisee
eläintautisäädösten mukaiset yksittäistä tapa-
usta koskevat hallinto- ja lupa-asiat.
Lisäksi apulaisosastopäällikkö ratkaisee

seuraavien säädösten mukaiset yksittäistä ta-
pausta koskevat hallinto- ja lupa-asiat, sikäli
kuin niissä on kyse eläintautien vastustami-
sesta:
1) hevostalouslaki (796/1993) ja kotieläin-

jalostuslaki (749/1993);
2) rehulaki (396/1998);
3) kalastuslaki (286/1982); sekä
4) laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuk-

sesta (1192/1996), sikäli kuin asia koskee
elävien eläinten eläintautiehtoja.

56 §

Eläinten hyvinvoinnin yksikön päällikön
ratkaisuvalta

Eläinten hyvinvoinnin yksikön päällikkö

ratkaisee eläinsuojelusäädösten mukaiset yk-
sittäistä asiaa koskevat hallinto- ja lupa-asiat.

57 §

Rajatarkastusyksikön päällikön ratkaisuvalta

Rajatarkastusyksikön päällikkö ratkaisee
eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta anne-
tun lain mukaiset yksittäistä tapausta koskevat
hallinto- ja lupa-asiat, lukuun ottamatta elä-
vien eläinten eläintautiehtoja.

58 §

Muiden virkamiesten ratkaisuvalta

Elintarvike- ja terveysosaston osastopääl-
likön määräämä virkamies ratkaisee asiat,
jotka koskevat eläinlääkärinammatin harjoit-
tamiseen liittyvien todistusten antamista.
Asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

Maaseutu- ja luonnonvaraosaston
virkamiesten ratkaisuvalta

59 §

Maaseutu- ja luonnonvaraosaston päällikön
ratkaisuvalta

Maaseutu- ja luonnonvaraosaston päällikkö
ratkaisee 38 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka
koskevat:
1) luottolaitosten varoista myönnettävistä

eräistä korkotukilainoista annetun lain
(1015/1977) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun
yli yhden miljoonan markan suuruisten lai-
nojen hyväksymistä vedenhankintaan ja vie-
märöintiin käytettäviksi korkotukilainoiksi;
2) valtion vesihuoltotöistä annetun valtio-

neuvoston päätöksen (976/1985) 5 §:n 2
momentissa tarkoitetun sopimusluonnoksen
hyväksymistä;
3) vesilain (264/1961) 12 luvun 19 §:ssä

tarkoitetun suostumuksen (vaarantorjuntatoi-
met) antamista alueelliselle ympäristökeskuk-
selle ja 16 luvun 28 a §:n nojalla alueellisille
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ympäristökeskuksille annettavia yleisen edun
valvontaa koskevia ohjeita sekä muita vesi-
lain mukaisia maa- ja metsätalousministe-
riölle kuuluvia asioita, mikäli ne eivät kuulu
muulle osastolle;
4) patoturvallisuuslain (413/1984) nojalla

maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvia
6 §:n 1 momentissa tarkoitetun padon turval-
lisuustarkkailuohjelman ja 9 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun vahingonvaaraselvityksen se-
kä 2 momentissa tarkoitettujen selvitysten ja
toimenpidesuunnitelmien laatimista koske-
vien tarkempien ohjeiden antamista (7 §:n 2
momentti ja 9 §:n 3 momentti) sekä patotur-
vallisuuden valvontaa ja ohjausta (10 §);
5) peruskuivatustoiminnan tukemisesta an-

netun lain (947/1997) nojalla maa- ja met-
sätalousministeriölle kuuluvia avustusten
käyttöön liittyviä tarkastuksia (25 §:n 2
momentti), menettelytapamääräyksien ja -oh-
jeiden antamista sekä hakemus- ja päätöskaa-
vojen vahvistamista (28 §);
6) ympäristöhallinnosta annetun lain

(55/1995) mukaan maa- ja metsätalousminis-
teriölle kuuluvaa ympäristöhallinnon ohjausta
(2 §:n 3 momentti), alueellisen ympäristö-
keskuksen määräämistä hoitamaan tehtäviä
toimialueensa ulkopuolella (3 §:n 2 moment-
ti) ja sen määräämistä hoitamaan muita
tehtäviä (4 §:n 3 momentti) sekä Suomen
ympäristökeskukselle hoidettavaksi annetta-
via tehtäviä (6 §:n 3 momentti);
7) Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuok-

sen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä sekä so-
pimuksen soveltamisesta annetun lain
(1331/1991) mukaisia maa- ja metsätalous-
ministeriölle kuuluvia asioita;
8) Inarijärven säännöstelemisestä tehdyn

sopimuksen 28.11.1959/434 (SopS 38—
39/59) mukaisia maa- ja metsätalousministe-
riölle kuuluvia asioita;
9) uusjakojen tukemisesta annetun lain

(24/1981) 6 §:n nojalla tehtävää maa- ja
metsätalousministeriön päätöstä uusjaon kus-
tannuksista valtion lopulliseksi menoksi jä-
tettävän osuuden suuruutta sekä kiinteistötoi-
mitusmaksun osaksi tai kokonaan perimättä
jättämistä; sekä
10) maaseutuelinkeinojen rahoituslakia

(329/1999), sikäli kuin tämän lain täytäntöön-
pano kuuluu osaston toimialaan.

Erillisten yksiköiden päälliköiden
ratkaisuvalta

60 §

Erillisten yksiköiden päälliköiden
ratkaisuvalta

Henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö
ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) ikälisän, palvelusvuosilisän, vuosiloma-

korvauksen sekä muun virka- tai työehtoso-
pimukseen perustuvan henkilökohtaisen pal-
kanlisän ja lisäpalkkion myöntämistä minis-
teriön virkamiehelle tai työsopimussuhteiselle
henkilölle lukuun ottamatta harkinnanvarais-
ten lisäpalkkioiden myöntämistä;
2) todistuksen antamista muulle kuin val-

tioneuvoston nimittämälle virkamiehelle irti-
sanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;
sekä
3) asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja

arkistointia
Talousyksikön päällikkö ratkaisee asiat,

jotka koskevat ministeriölle tilivirastona kuu-
luvia tehtäviä, jos ne eivät kuulu kansliapääl-
likölle, osastopäällikölle tai muun erillisen
yksikön päällikölle.
Kansainvälisten asiain ryhmän päällikkö

ratkaisee kansainvälisten järjestöjen jäsen-
maksuja koskevat asiat.
Valvontayksikön päällikkö ratkaisee 19 §:n

3 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin sisäl-
tyvää raportointia koskevat asiat.

9 luku

Nimitystoimivalta, virkavapaudet,
sijaisuudet ja sivutoimet

61 §

Nimitystoimivalta

Kansliapäällikkö nimittää virkamiehen tai
ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön, jonka
palkkaus on vähintään A 25 tai vastaava,

377N:o 146

3 410301/19



jollei muualla toisin säädetä. Kansliapäällikkö
nimittää tai ottaa myös osastojaon ulkopuo-
lisen virkamiehen tai työsopimussuhteisen
henkilöstön, jollei muualla toisin säädetä.
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun osas-

ton virkamiehen nimittää tai työsopimussuh-
teisen henkilöstön ottaa asianomaisen osaston
päällikkö.

62 §

Virkavapaudet

Virkavapauden, johon virkamiehellä on
oikeus lain tai asetuksen taikka valtion
virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtoso-
pimuksen nojalla, sekä tällaista virkavapautta
vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle
henkilöstölle myöntää henkilöstö- ja hallin-
toyksikön päällikkö.
Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun vir-

kavapauden tai vastaavan vapautuksen myön-
tää:
1) kansliapäällikölle ja osaston päällikölle

enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja yli
kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto;
2) osaston päälliköitä lukuun ottamatta

valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle
enintään kahdeksi vuodeksi kansliapäällikkö
ja yli kahdeksi vuodeksi valtioneuvosto; sekä
3) muulle virkamiehelle ja työsopimussuh-

teiselle henkilöstölle virkaan nimittävä tai se,
joka ottaa henkilöstön.

63 §

Nimittäminen virkamieheksi määräaikaiseen
virkasuhteeseen

Nimittämisestä virkamieheksi määräaikai-
seen virkasuhteeseen päättää se, joka nimittää
virkamiehen. Kansliapäällikön ja osaston
päällikön nimittämisestä enintään vuoden
kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen
päättää ministeri ja yli vuoden kestävään
virkasuhteeseen valtioneuvosto. Jos nimittä-
vänä viranomaisena on valtioneuvosto, muun
kuin osaston päällikön nimittämisestä enin-
tään vuoden kestävään määräaikaiseen vir-
kasuhteeseen päättää kansliapäällikkö ja yli

vuoden kestävään virkasuhteeseen valtioneu-
vosto.

64 §

Henkilöstöhallinnollisten päätösten ja
määräysten esittely

Tämän työjärjestyksen 61—63 §:ssä tar-
koitetut henkilöstöhallinnolliset päätökset ja
määräykset esitellään henkilöstö- ja hallinto-
yksiköstä.

65 §

Sivutoimiluvat

Valtion virkamieslaissa tarkoitettua sivu-
tointa koskevista asioista osaston päällikön ja
osastoon kuuluvan yksikön päällikön, erilli-
sen yksikön päällikön sekä osastojen ja
osastojaon ulkopuolisten virkamiesten osalta
päättää kansliapäällikkö.
Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen

virkamiesten ja muun henkilöstön osalta
sivutointa koskevista asioista päättää kuiten-
kin henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista

sivutointa koskevista asioista on ennen asiasta
päättämistä pyydettävä asianomaisen osaston
tai erillisen yksikön lausunto.

66 §

Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamas-
ta virkaansa toimii hänen sijaisenaan minis-
terin määräämä osaston päällikkö tai muu
virkamies, jonka tasavallan presidentti tai
valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt.
Osaston päällikön sijaisena toimii kanslia-

päällikön määräämä saman osaston virka-
mies. Erillisen yksikön päällikön sijaisena
toimii kansliapäällikön määräämä saman toi-
mintayksikön virkamies.
Muun virkamiehen ollessa estynyt, määrää

tehtävien hoidosta asianomaisen osaston tai
erillisen yksikön päällikkö.
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10 luku

Erinäisiä säännöksiä

67 §

Osaston johtoryhmä sekä osaston ja erillisen
yksikön työjärjestys

Osastopäällikkö johtaa osaston toimintaa.
Hänen apunaan on osaston johtoryhmä. Osas-
ton johtoryhmään kuuluu myös yksi henki-
löstön nimeämä edustaja.
Osaston yksiköistä ja muusta sisäisestä

organisaatiosta, asioiden käsittelystä osastos-
sa ja sen johtoryhmässä määrätään osaston
työjärjestyksessä, jonka osaston päällikkö
vahvistaa.
Asioiden käsittelystä erillisessä yksikössä

määrätään tarvittaessa yksikön työjärjestyk-
sessä, jonka yksikön päällikkö vahvistaa.
Ennen työjärjestyksen vahvistamista se on

esitettävä kansliapäällikölle.
Jos työjärjestyksessä annetaan tarkempia

määräyksiä tulosjohtamista täydentävästä ja-
osto- tai muusta järjestelmästä, ei tämä
vaikuta niihin valtuuksiin tai vastuisiin, joista
muualla säädetään tai määrätään kunkin vir-
kamiehen asemasta tai tehtävästä.

68 §

Maksajaviraston johtaminen ja tehtävien
hoitaminen

Maksajavirastoa johtaa kansliapäällikkö.
Kansliapäällikön apuna toimii asiantuntija-
ryhmä. Kansliapäällikön ratkaisuvallasta sää-
detään edellä 37 §:n 3 kohdassa.
Ministeriön osastojen edellä 6 §:ssä mai-

nitut yksiköt vastaavat EMOTR:n tukiosas-
tosta rahoitettavien menojen ja tulojen hy-
väksymisestä oman tehtäväalueensa osalta
siten kuin siitä edellä 43—46 §:ssä ja 52 §:ssä
säädetään.
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalve-

lukeskuksen talousryhmä tuottaa menojen
maksamiseen ja kirjanpitoon liittyvät palvelut
siten kuin ministeriö on siitä erikseen mää-
rännyt.
Tekniseen palveluun eli valvontaan liitty-

vät tehtävät kuuluvat ministeriön osastojen

edellä mainituille yksiköille niiden oman
tehtäväalueen osalta ja muilta kuin valvon-
tayksikön tehtäväksi edellä 19 §:ssä sääde-
tyiltä osin.
Sisäisen tarkastuksen palvelusta vastaa si-

säisen tarkastuksen yksikkö.
Maksajaviraston tehtävistä määrätään tar-

kemmin erillisessä EMOTR-T:n tukirahoituk-
sen maksajaviraston ohjesäännössä.

69 §

Valmiuspäällikkö ja -sihteeri sekä
suojelujohtaja

Kansliapäällikkö toimii ministeriön valmi-
uspäällikkönä. Hän määrää avukseen minis-
teriön virkamiehen valmiussihteeriksi valmis-
telemaan ja esittelemään hallinnonalan krii-
sivalmiuteen sekä puolustustaloudelliseen
suunnitteluun liittyvät tehtävät.
Kansliapäällikkö määrää suojelujohtajan ja

tämän sijaisen sekä valmiuspäällikön sijaisen.

70 §

Valmiustoimikunta

Ministeriössä on valmiustoimikunta, joka
avustaa valmiuspäällikköä hoitamalla tämän
määräämät suunnittelu-, koordinointi- ja val-
miustehtävät. Toimikunnan puheenjohtajana
toimii valmiuspäällikkö, joka määrää valmi-
ustoimikunnan muut jäsenet.

71 §

Sisäiset määräykset ja ohjeet

Toiminnan ja talouden suunnittelusta ja
seurannasta, tilivirastotehtävistä ja sisäisestä
valvonnasta määrätään tarkemmin ministe-
riön taloussäännössä ja sen nojalla annetuissa
määräyksissä.
Edellä 19 §:n 1 momentissa säädetyistä

tehtävistä määrätään tarkemmin tätä koske-
vassa ohjesäännössä.
Sisäisestä tarkastuksesta määrätään sisäi-

sen tarkastuksen ohjesäännössä.
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72 §

Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä

maaliskuuta 2001. Tällä työjärjestyksellä ku-
motaan 27 päivänä marraskuuta 1995 annettu
työjärjestys siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 147

eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa annetun maa- ja
metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa 12

päivänä syyskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön (879/1997) päätöksen
24—26 § seuraavasti:

24 §

Hylätyistä eristä ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava hyl-
käämistään eristä välittömästi Elintarvikevi-
rastolle. Hylätyistä eristä on ilmoitettava joko
liitteen 5 mukaisella lomakkeella tai muutoin
lähettämällä kyseisessä liitteessä mainitut
tiedot.
Elintarvikeviraston on ilmoitettava hylkää-

misistä välittömästi edelleen maa- ja metsä-
talousministeriölle sekä lääninhallituksille ja
kuntien valvontaviranomaisille. Maa- ja met-
sätalousministeriö ilmoittaa tarvittaessa asias-
ta lähtömaan eläinlääkintäviranomaisille, ko-
missiolle sekä toisille jäsenvaltioille.

25 §

Toistuvista epäkohdista ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava
Elintarvikevirastolle myös sellaisista tietystä
laitoksesta tai maasta tulevista eristä tode-
tuista toistuvista hygienialain vastaisista epä-

kohdista, jotka eivät johda hylkäämiseen,
mutta jotka viittaavat puutteisiin laitoksen tai
viranomaisten toiminnassa. Eristä on ilmoi-
tettava joko liitteen 6 mukaisella lomakkeella
tai muutoin lähettämällä kyseisessä liitteessä
mainitut tiedot.
Elintarvikeviraston on ilmoitettava epäkoh-

dista edelleen maa- ja metsätalousministe-
riölle sekä tarvittaessa lääninhallituksille ja
kuntien valvontaviranomaisille. Maa- ja met-
sätalousministeriö ilmoittaa tarvittaessa asias-
ta lähtömaan eläinlääkintäviranomaisille, ko-
missiolle sekä toisille jäsenvaltioille.

26 §

Ensisaapumispaikan omavalvonnassa
todetun salmonellan vuoksi palautettavista
ja hävitettävistä eristä ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on välittömästi il-
moitettava Elintarvikevirastolle sellaisista
eristä, joiden mukana on oltava 14 ja 16 §:n
mukaiset salmonellatodistukset ja jotka en-
sisaapumispaikka aikoo palauttaa tai hävittää
omavalvontatutkimuksissa todetun salmonel-
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lan vuoksi. Eristä on ilmoitettava joko liitteen
6 mukaisella lomakkeella tai muutoin lähet-
tämällä kyseisessä liitteessä mainitut tiedot.
Elintarvikeviraston on ilmoitettava palau-

tuksista ja hävittämisistä edelleen maa- ja
metsätalousministeriölle, joka ilmoittaa pa-

lauttamisesta lähtömaan eläinlääkintäviran-
omaisille.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2001.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja Päivi Roine
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Opetusministeriön päätös

N:o 148

Islamilainen Dawa-yhteisö -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen
muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2001

Islamilainen Dawa-yhteisö -niminen uskonnollinen yhdyskunta on uskonnollisten yhdys-
kuntien rekisteriin merkitsemistä varten ilmoittanut muuttaneensa yhdyskunnan yhdyskunta-
järjestyksen 1 ja 4 §:n pykälän seuraavasti:

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on ANJUMAN-E-
ISLAHUL-MUSLIMEEN OF TURKU, FIN-
LAND, englanniksi Society for the Reforma-
tion of Muslim, ja sen kotipaikka on Turku.

4 §

Hallitus

Yhdyskunnan asioita hoitaa yhdyskunnan
hallitus, jonka vuosikokous valitsee neljäksi
vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka toi-
mivat myös yhdyskunnan puheen- ja vara-
puheenjohtajina, sihteeri, rahastonhoitaja ja
yhdestä kolmeen muuta jäsentä. Enemmistön
tulee olla Suomen kansalaisia.
Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa ja valvoa yhdyskunnan asioita,
2) tehdä aloitteita ja esityksiä vuosikoko-

ukselle ja muille yhdyskunnan kokouksille,
3) hoitaa huolellisesti yhdyskunnan taloutta

ja omaisuutta,
4) ottaa ja erottaa yhdyskunnan jäsenet ja

toimihenkilöt,

5) laatia vuosittain yhdyskunnan vuosi- ja
tilikertomus sekä tilinpäätös,
6) suorittaa muut sille annetut tehtävät.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hä-

nen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi
tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä
vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähin-
tään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Päätökset
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjoh-
tajan ääni. Yhdyskunnan nimen kirjoittavat
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin
erikseen yhdessä joko sihteerin tai rahaston-
hoitajan kanssa. Hallitus voidaan erottaa
kesken toimikauden mikäli kaksi kolmasosaa
(2/3) yhdyskunnan jäsenistä sitä vaatii.

Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.
Yhdyskuntajärjestyksen muutokset on laa-

dittu uskonnonvapauslain (267/1922) mukai-
sesti.
Tämän perusteella opetusministeriö on hy-

väksynyt yhdyskuntajärjestyksen muutoksen
merkittäväksi uskonnollisten yhdyskuntien
rekisteriin.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2001

Kulttuuriministeri Suvi Lindén

Ylitarkastaja Joni Hiitola
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