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Tasavallan presidentin asetus

N:o 213

täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja
sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 6 §:n voimaantulosta

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2001

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi-
sestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn so-

pimuksen eräiden määräysten hyväksymises-
tä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain
2 ja 6 § tulevat voimaan 14 päivänä maalis-
kuuta 2001.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä

maaliskuuta 2001.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Vt. ulkoasiainministeri
Pääministeri Paavo Lipponen
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Lak i

N:o 214

täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja
sopimuksen soveltamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momentissa
määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Sopimuksen voimaansaattaminen

New Yorkissa 24 päivänä syyskuuta 1996
täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn sopi-
muksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat
lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä
on sovittu.

2 §

Viranomaiset

Sopimuksen ylin täytäntöönpanoviran-
omainen, jolle kuuluu sopimuksen sovelta-
misen ja valvonnan johto, on Suomessa
ulkoasiainministeriö, joka toimii myös sopi-
muksen III artiklan 4 kappaleessa tarkoitet-
tuna kansallisena viranomaisena.
Sopimuksen kansainvälisen monitorointi-

järjestelmän tarkoittamien tietojen hankkimi-
sesta, välittämisestä ja käsittelystä ja siihen
liittyvistä muista kansalliselta tietokeskuksel-
ta edellytettävistä tehtävistä vastaa säteilytur-
vakeskus siten kuin asetuksella tarkemmin
säädetään.

3 §

Viranomaisten välinen tietojenvaihto

Edellä 2 §:ssä mainituilla viranomaisilla on
salassapitosäännösten estämättä oikeus saada

muilta viranomaisilta sopimuksen tai tämän
lain noudattamiseksi tarvittavia tietoja.
Edellä 1 momentissa mainitut viranomaiset

saavat salassapitosäännösten estämättä toimit-
taa sopimuksen edellyttämiä tämän lain no-
jalla saamiaan tietoja sopimuksen II artiklassa
tarkoitetulle järjestölle sekä sopimuksen III
artiklassa tarkoitetuille muiden sopimusvalti-
oiden kansallisille viranomaisille.

4 §

Tarkastus- ja valvontaoikeudet

Sopimuksen IV artiklan ja pöytäkirjan II
osan mukaisten tarkastusten toimittamiseksi
ulkoasiainministeriön edustajalla ja ulkoasi-
ainministeriön edustajan läsnä ollessa ydin-
koekieltojärjestön tarkastajilla ja sopimuksen
IV artiklan 61 kappalessa tarkoitetulla tark-
kailijalla on oikeus sopimuksen mukaisesti:
1) päästä sellaiselle alueelle tai sellaiseen

laitokseen, rakennukseen tai muuhun kohtee-
seen, jota sopimuksen mukaan voidaan tar-
kastaa,
2) saada tai ottaa näytteitä sekä valokuvia

ja muita kuvatallenteita tarkastusalueesta tai
-kohteesta,
3) tuoda tarkastusalueelle tai -kohteeseen

mittauslaitteita ja muita teknisiä laitteita,
jotka ovat tarpeen tietojen hankkimiseen tai
rekisteröimiseen sekä käyttää siellä olevia
tällaisia laitteita, sekä
4) saada tarkastettavalla alueella tai tarkas-

HE 186/1998
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EV 214/1998

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 15/2001)
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tettavassa kohteessa toimivalta toiminnanhar-
joittajalta tai omistajalta tai tämän palveluk-
sessa olevalta tarkastuksen toimittamiseksi
tarpeelliset tiedot.
Ennen tarkastuksen toimittamista tarkas-

tusalueella tai -kohteessa toimivalle toimin-
nanharjoittajalle tai omistajalle on varattava
tilaisuus tulla kuulluksi, jos se on mahdollista
vaarantamatta tarkastuksen tavoitetta tai rik-
komatta sopimuksen mukaisia tarkastusvel-
voitteita.

5 §

Virka-apu

Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos ovat velvol-
lisia antamaan virka-apua tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten
noudattamisen valvomiseksi ja täytäntöönpa-
nemiseksi.

6 §

Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Joka tähän lakiin tai sopimuksen sovelta-
miseen liittyvässä tehtävässään on saanut
tiedon toisen ammatti- tai liikesalaisuudesta,
ei saa sitä luvattomasti paljastaa tai käyttää.

Täydellisestä ydinkoekiellosta tehdyn so-
pimuksen järjestöltä saatuja salassapidettä-
viksi määriteltyjä tietoja ei saa paljastaa tai
käyttää sopimuksen vastaisesti.
Rangaistus salassapitovelvollisuuden rik-

komisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai
2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava
rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta.

7 §

Asetuksenantovaltuus

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

8 §

Voimaantulo

Tämän lain voimaantulosta säädetään ase-
tuksella.
Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain

2 ja 6 § tulevat voimaan ennen sopimuksen ja
tämän lain muiden säännösten voimaantuloa.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Vt. ulkoasiainministeri
Pääministeri Paavo Lipponen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 215

tullilaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
kumotaan tullilaitoksesta 22 päivänä helmikuuta annetun asetuksen (371/1991) 24 §,

sellaisena kuin se on asetuksessa 1544/1994, sekä
muutetaan 18 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 431/1992, seuraavasti:

18 §
Pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on

ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys
hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä
osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.
Tullineuvoksen, laboratorionjohtajan, tulli-

johtajan, johtajan ja virka-asemaltaan vastaa-

van virkamiehen kelpoisuusvaatimuksena on
ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys
viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu
johtamistaito.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
maaliskuuta 2001.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2001

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Finanssineuvos Reijo Virtanen
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Opetusministeriön asetus

N:o 216

ammatillisista perustutkinnoista

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä
elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) 12 §:n 1 momentin ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
samana päivänä annetun lain (631/1998) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

(630/1998) 12 §:ssä ja ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain (631/1998)
13 §:ssä tarkoitetut perustutkinnot ovat tämän
asetuksen liitteen mukaiset.
Ammatillisten perustutkintojen laajuus on

120 opintoviikkoa.

2 §
Merenkulkualan perustutkintoon johtavan

koulutuksen järjestämisessä on noudatettava
kansainvälistä merenkulkijoiden koulutusta,
pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa vuo-
den 1978 yleissopimusta ja siihen vuonna
1995 tehtyjä muutoksia (STCW 95). Lisäksi
on otettava huomioon merenkulkijoiden vä-
himmäiskoulutustasosta annettu neuvoston
direktiivi 94/58/EY, jota on muutettu neu-
voston direktiivillä 98/35/EY. Sosiaali- ja
terveysalan perustutkinnon osalta tulee ottaa
huomioon ammattitoiminnan koulutukselle
asettamat vaatimukset, joista säädetään ter-
veydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa
laissa (559/1994) ja asetuksessa (564/1994).

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

elokuuta 2001.
Asetusta sovelletaan 1 päivästä elokuuta

2001 alkavaan ammatilliseen peruskoulutuk-
seen ja asetuksen voimaantulon jälkeen suo-
ritettaviin näyttötutkintoihin. Asetuksen voi-
maan tullessa voimassa olleita ammatillisista
perustutkinnoista annettuja opetusministeriön
määräyksiä sovelletaan ennen asetuksen voi-
maantuloa aloitettuun ammatilliseen perus-
koulutukseen ja niitä voidaan soveltaa näyt-
tötutkintoon, jonka osalta valmistava koulutus
on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa.
Opetushallituksen 17 päivänä helmikuuta

2000 hyväksymien opetussuunnitelman ja
tutkinnon perusteiden mukaisesti sähköalan
perustutkinnon peruskoulutuksena aloittaneet
tai näyttötutkinnon suorittaneet opiskelijat
voivat käyttää tämän asetuksen liitteen mu-
kaisia tutkintonimikkeitä.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Opetusministeri Maija Rask

Hallitusneuvos Timo Lankinen
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LIITE 
 
 
 
AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2001 ALKAEN 
 
 

 
  Tutkinto  Tutkintonimike 
   Koulutusohjelma   
      
 LUONNONVARA-ALA   
       
  Maatalousalan perustutkinto   
   1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä 
       
   1581 Hevostalouden koulutusohjelma 10075 Hevostenhoitaja 
     10076 Ratsastuksenohjaaja 
   1582 Turkistalouden koulutusohjelma 10077 Turkistarhaaja 
       
  Puutarhatalouden perustutkinto 10078 Puutarhuri 
   1583 Puutarhatuotannon koulutusohjelma   
   1584 Viheralan koulutusohjelma   
   1585 Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma   
       
  Kalatalouden perustutkinto 10105 Kalanjalostaja 
   1586 Kalatalouden koulutusohjelma 10106 Kalanviljelijä 
     10107 Kalastaja 
     10108 Kalastuksenohjaaja 
       
  Metsäalan perustutkinto   
   1587 Metsätalouden koulutusohjelma 10080 Metsuri 
   1588 Metsäkonealan koulutusohjelma 10081 Metsäkoneenkuljettaja 
   1589 Metsien monikäytön koulutusohjelma 10082 Metsäluonnonhoitaja 
       
  Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto   
   1590 Ympäristöalan koulutusohjelma 10083 Ympäristönhoitaja 
   1591 Luontoalan koulutusohjelma 10084 Luontoyrittäjä 
   1592 Poro- ja luontaistalouden koulutusohjelma 10085 Porotalousyrittäjä 
     10086 Luontaistalousyrittäjä 
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TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 

       
  Jalkinealan perustutkinto 10009 Suutari 
   1516 Kenkä- ja nahka-alan koulutusohjelma   
       
  Tekstiilialan perustutkinto 10010 Tekstiilinvalmistaja 
   1517 Tekstiilitekniikan koulutusohjelma   
       

  
 
Vaatetusalan perustutkinto    

   1518 Asustealan koulutusohjelma 10011 Modisti 
   1519 Pukuompelun koulutusohjelma 10012 Pukuompelija 
   1520 Turkisalan koulutusohjelma 10013 Turkkuri 
   1521 Vaatturityön koulutusohjelma 10014 Vaatturi 
       
  Painoviestinnän perustutkinto 10087 Painotuotantoassistentti 
   1593 Ulkoasun toteuttajan koulutusohjelma   
   1594 Painotekniikan koulutusohjelma   
       
  Kone- ja metallialan perustutkinto   

   
1522 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon  

koulutusohjelma 
10015 Automaatioasentaja 

     10016 Kunnossapitoasentaja 
   1523 Valimotekniikan koulutusohjelma 10017 Valaja 
     10018 Valumallinvalmistaja 
   1524 Valmistustekniikan koulutusohjelma 10019 Hienomekaanikko 
     10020 Koneenasentaja 
     10021 Koneistaja 
     10022 Levyseppähitsaaja 
     10023 Työvälinevalmistaja 
       
  Talotekniikan perustutkinto   
   1501 Kiinteistönhoidon koulutusohjelma 10001 Kiinteistönhoitaja 
   1502 LVI-asennuksen koulutusohjelma 10002 LVI-asentaja 
   1503 Teknisen eristyksen koulutusohjelma 10003 Tekninen eristäjä  
       
  Autoalan perustutkinto   
   1525 Autokorinkorjauksen koulutusohjelma 10024 Autokorinkorjaaja 
   1526 Automaalauksen koulutusohjelma 10025 Automaalari 
   1527 Automyynnin koulutusohjelma 10026 Automyyjä 
   1528 Autotekniikan koulutusohjelma 10027 Ajoneuvoasentaja 
   1529 Varaosamyynnin koulutusohjelma 10028 Varaosamyyjä 
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  Lentokoneasennuksen perustutkinto 10029 Lentokoneasentaja 
   1530 Lentokoneasennuksen koulutusohjelma   
       
  Lennonjohdon perustutkinto 10109 Lennonjohtaja 
   1613 Lennonjohdon koulutusohjelma   
       
  Logistiikan perustutkinto   
   1531 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma 10030 Autonkuljettaja 
   1532 Varastopalvelujen koulutusohjelma 10031 Varastonhoitaja 
       
  Sähköalan perustutkinto   

   
1522 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon  

koulutusohjelma 
10015 Automaatioasentaja 

   
1533 Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan  

koulutusohjelma 
10110 Elektroniikka-asentaja 

   1534 Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma 10111 Sähköasentaja 
       
  Rakennusalan perustutkinto   
   1504 Maarakennuksen koulutusohjelma 10004 Maarakentaja 

   
1505 Maarakennuskoneenkuljetuksen  

koulutusohjelma 
10005 Maarakennuskoneen  

kuljettaja 
   1506 Talonrakennuksen koulutusohjelma 10006 Talonrakentaja 
       
  Maanmittausalan perustutkinto 10007 Kartoittaja 
   1507 Maanmittaustekniikan koulutusohjelma   
       
  Puualan perustutkinto   
   1535 Levyteollisuuden koulutusohjelma 10033 Levyprosessinhoitaja 
   1536 Puusepän koulutusohjelma 10034 Puuseppä 
   1537 Sahateollisuuden koulutusohjelma 10035 Sahaprosessinhoitaja 
       
  Veneenrakennuksen perustutkinto 10036 Veneenrakentaja 
   1538 Veneenrakennuksen koulutusohjelma   
       
  Verhoilualan perustutkinto 10037 Verhoilija 
   1539 Verhoilun koulutusohjelma   
       
  Pintakäsittelyalan perustutkinto   
   1540 Maalausalan koulutusohjelma 10038 Lattianpäällystäjä 
     10039 Maalari 

   
1541 Puuteollisuuden pintakäsittelyjen  

koulutusohjelma 
10040 Pintakäsittelijä 

   1542 Teollisen pintakäsittelyn koulutusohjelma 10041 Korroosionestomaalari 
     10040 Pintakäsittelijä 
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  Kemiantekniikan perustutkinto 10042 Prosessinhoitaja 
   1543 Kemiantekniikan koulutusohjelma   
   1544 Biotekniikan koulutusohjelma   
       
  Laboratorioalan perustutkinto 10043 Laborantti 
   1545 Laboratorioalan koulutusohjelma   
       
  Paperiteollisuuden perustutkinto   
   1546 Massan valmistuksen koulutusohjelma 10044 Paperiprosessinhoitaja 

   
1547 Paperin ja kartongin valmistuksen  

koulutusohjelma  
10044 Paperiprosessinhoitaja 

   1548 Paperin jalostuksen koulutusohjelma 10045 Paperinjalostaja 
       
  Elintarvikealan perustutkinto   

   
1549 Elintarviketeknologian koulutusohjelma 10046 Elintarvikkeiden  

valmistaja 
   1550 Leipomoalan koulutusohjelma 10047 Leipuri-kondiittori 
   1551 Liha-alan koulutusohjelma 10048 Lihatuotteiden valmistaja
   1552 Meijerialan koulutusohjelma 10049 Meijeristi 
       
  Merenkulkualan perustutkinto   
   1553 Kansi- ja konekorjauksen koulutusohjelma 10050 Korjaaja 
   1554 Sähkökäytön koulutusohjelma 10051 Laivasähköasentaja 
   1555 Konepäällystön koulutusohjelma 10052 Vahtikonemestari 
   1556 Kansipäällystön koulutusohjelma 10053 Vahtiperämies 
       
  Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto   
   1557 Kelloalan koulutusohjelma 10054 Kelloseppä 
   1558 Mikromekaniikan koulutusohjelma 10055 Mikromekaanikko 
       
  Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto   
   1559 Kumitekniikan koulutusohjelma 10056 Kumituotevalmistaja 
   1560 Muovitekniikan koulutusohjelma 10057 Muovituotevalmistaja 
       
  Suunnitteluassistentin perustutkinto 10058 Suunnitteluassistentti 
   1561 Teknisen suunnittelun koulutusohjelma   
       
  Turvallisuusalan perustutkinto 10088 Turvallisuusvalvoja 
   1595 Turvallisuusalan koulutusohjelma   
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 KAUPAN JA HALLINNON ALA   
       
  Liiketalouden perustutkinto 10059 Merkonomi 

   
1562 Asiakaspalvelun ja markkinoinnin  

koulutusohjelma   

   
1563 Informaatio- ja kirjastopalvelujen  

koulutusohjelma   
   1564 Taloushallinnon koulutusohjelma   

   
1565 Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusoh-

jelma   
       
  Tietojenkäsittelyn perustutkinto 10060 Datanomi 

   
1566 Informaatioteknologiapalvelujen ja  

markkinoinnin koulutusohjelma  

   
1567 Tietojärjestelmien kehittämisen  

koulutusohjelma   
       
       
 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA   
       
  Matkailualan perustutkinto   

   
1568 Matkailun ohjelmapalvelujen  

koulutusohjelma 
10061 Matkailupalvelujen  

tuottaja 

   
1569 Matkailun myynti- ja neuvontapalvelujen  

koulutusohjelma 
10062 Matkailuvirkailija 

       
  Catering-alan perustutkinto   
   1570 Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma 10063 Palveluvastaava 
   1571 Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma 10064 Suurtalouskokki 
       
  Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto   
   1572 Hotellipalvelun koulutusohjelma 10065 Hotellivirkailija 
   1573 Ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma 10066 Ravintolakokki 
   1574 Ravintolapalvelun koulutusohjelma 10067 Tarjoilija 
       
  Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto   
   1596 Kotitalouspalvelujen koulutusohjelma 10068 Kotitalousyrittäjä 
   1597 Kuluttajapalvelujen koulutusohjelma  10069 Tuoteneuvoja 
       
  Puhdistuspalvelujen perustutkinto   
   1576 Siivousalan koulutusohjelma 10070 Toimitilahuoltaja 
   1577 Tekstiilihuollon koulutusohjelma 10071 Tekstiilihuoltaja 
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 SOSIAALI- JA TERVEYSALA   
       
  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 10008 Lähihoitaja 
   1508 Ensihoidon koulutusohjelma   
   1598 Kuntoutuksen koulutusohjelma   

   
1509 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen  

koulutusohjelma   
   1510 Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma   
   1511 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma   
   1512 Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma   
   1513 Vammaistyön koulutusohjelma   
   1514 Vanhustyön koulutusohjelma   

   
1515 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan  

koulutusohjelma   
       
  Hammastekniikan perustutkinto 10089 Hammaslaborantti 
   1599 Hammastekniikan koulutusohjelma   
       
  Lääkealan perustutkinto 10090 Farmanomi 
   1600 Lääkealan koulutusohjelma   
       
  Hiusalan perustutkinto 10072 Parturi-kampaaja 
   1578 Parturi-kampaajan koulutusohjelma   
       
  Kauneudenhoitoalan perustutkinto 10073 Kosmetologi 
   1579 Kosmetologin koulutusohjelma   
       
       
 KULTTUURIALA   
       
  Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 10091 Artesaani 

   
1601 Esinesuunnittelun ja -valmistuksen  

koulutusohjelma 
 

 

   
1602 Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja  

valmistuksen koulutusohjelma 

   
1603 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen  

koulutusohjelma  
       
  Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 10092 Media-assistentti 
   1604 Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma   
       

  
 
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto   

   1605 Kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma   



 N:o 216 
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  Tanssialan perustutkinto 10093 Tanssija 
   1606 Tanssijan koulutusohjelma   
       
  Musiikkialan perustutkinto   
   1607 Muusikon koulutusohjelma 10094 Kirkkomuusikko 
     10095 Laulaja 
     10096 Säestäjä 
     10097 Yhtye-/orkesterimuusikko

   
1608 Soitinhuollon ja musiikin teknologian  

koulutusohjelma 
10098 Musiikkiteknologi 

     10099 Pianonvirittäjä 
       
 VAPAA-AIKA- JA LIIKUNTA-ALA   
       
  Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 10101 Viittomakielen ohjaaja 
   1609 Viittomakielisen ohjauksen koulutusohjelma   
       
  Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 10102 Lastenohjaaja 
   1610 Lapsi- ja perhetyön koulutusohjelma   
       
  Liikunnanohjauksen perustutkinto 10112 Liikuntaneuvoja 
   1611 Liikunnanohjauksen koulutusohjelma   
       

  
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 10103 Nuoriso- ja vapaa-ajan-

ohjaaja 

   
1612 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen  

koulutusohjelma 
  

       
 



Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 217

elintarvikelisäaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä kesäkuuta 1999 elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä

määritysmenetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (772/1999) 2 §:n
kohdat 1 ja 3 seuraavasti:

2 §
— — — — — — — — — — — — —
1. Makeustusaineet; komission direktiivi

95/31/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1995
elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden
erityisistä puhtausvaatimuksista muutettuna
komission direktiivillä 98/66/EY, annettu 4
päivänä syyskuuta 1998 ja komission direk-
tiivillä 2000/51/EY annettu 26 päivänä hei-
näkuuta 2000,
— — — — — — — — — — — — —
3. Elintarvikkeiden muut lisäaineet kuin

makeutus- ja väriaineet; komission direktiivi

96/77/EY, annettu 2 päivänä joulukuuta 1996
elintarvikkeissa sallittujen muiden lisäainei-
den kuin makeutus- ja erityisistä puhtausvaa-
timuksista täydennettynä komission direktii-
villä 98/86/EY, annettu 11 päivänä marras-
kuuta 1998 ja komission direktiivillä
2000/63/EY annettu 5 päivänä lokakuuta
2000.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
maaliskuuta 2001.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2001

Ministeri Kimmo Sasi

Ylitarkastaja Liisa Rajakangas

Komission direktiivit 2000/63/EY (32000L0063); EYVL N:o L 277, 30.10.2000, s. 1 ja 2000/51/EY (32000L0051);
EYVL N:o L 198, 4.8.2000, s. 41.
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 218

suu- ja sorkkataudin vastustamisesta eläinten kuljetuksessa

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980
annetun eläintautilain (55/1980) 13 §:n, sellaisena kuin se on laeissa 809/1992, 424/1994 ja
804/1999, ja helposti leviävien eläintautien vastustamisesta 16 päivänä joulukuuta 1960 annetun
lain (488/1960) 5 §:n nojalla:

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää
suu- ja sorkkataudin leviäminen Suomeen ja
Suomesta muihin Euroopan unionin jäsenval-
tioihin.
Tätä asetusta sovelletaan sorkkaeläinten

kuljetukseen Suomessa, Suomesta muihin
Euroopan unionin jäsenvaltioihin sekä muista
jäsenvaltioista Suomeen. Sorkkaeläimillä tar-
koitetaan nautaeläimiä, sikoja, lampaita, vuo-
hia ja muita kotieläiminä pidettäviä tai tar-
hattuja sorkkaeläimiä.

2 §

Kuljetuskielto

Sorkkaeläimiä ei saa kuljettaa pois niiden
pitopaikasta.

3 §

Kuljetukset Suomen alueella

Jos kuljetus tapahtuu kokonaisuudessaan

Suomen alueella, sorkkaeläimiä saadaan
2 §:ssä säädetystä poiketen kuljettaa:
1) pitopaikasta lastia purkamatta teurasta-

moon välitöntä teurastusta varten; sekä
2) pitopaikasta toiseen pitopaikkaan, jos

kuljetuksesta ilmoitetaan etukäteen lää-
nineläinlääkärille.
Ilmoitusta kuljetuksesta ei tarvita, jos kul-

jetuksesta vastaavalla ammatinharjoittajalla
on eläinsuojelulain (247/1996) 30 §:ssä tar-
koitettu lupa eläinten kuljettamiseen.

4 §

Tuontiin ja vientiin liittyvät kuljetukset

Sorkkaeläinten kuljettaminen Suomesta
muihin jäsenvaltioihin ja muista jäsenvalti-
oista Suomeen on sallittua vain maa- ja
metsätalousministeriön elintarvike- ja ter-
veysosaston luvalla. Lupa voidaan myöntää
vain, jos kuljetus ei aiheuta eläintautien
leviämisen vaaraa. Jos kuljetuksen määrän-
päänä oleva pitopaikka on toisessa jäsenval-
tiossa, luvan myöntämisen edellytyksenä on
lisäksi, että toinen jäsenvaltio on hyväksynyt
luvassa tarkoitetun kuljetuksen.

Komission päätös 2001/190/EY (32001D0190); EYVL N:o L 67, 9.3.2001, s. 88
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5 §

Kuljetusehdot

Jos sorkkaeläimiä kuljetetaan 3 ja 4 §:n
mukaisesti, kuljetuksessa on noudatettava
seuraavaa:
1) sorkkaeläimet pidetään kuljetuksen ai-

kana täysin erillään muista kuin samasta
pitopaikasta peräisin olevista sorkkaeläimistä;
2) kuljetusajoneuvo puhdistetaan ja desin-

fioidaan jokaisen kuljetuksen jälkeen; sekä
3) puhdistuksesta ja desinfioinnista pide-

tään luetteloa tai siitä hankitaan muu kirjal-
linen todistus.

6 §

Ilmoituksen tekeminen

Edellä 3 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on teh-
tävä läänineläinlääkärille, jonka toimialueella
lähtöpaikkana oleva pitopaikka sijaitsee. Il-
moitus voidaan tehdä suullisesti tai kirjalli-
sesti. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tie-
dot:

1) kuljetuksen ajankohta;
2) sorkkaeläinten laji ja lukumäärä sekä

nautojen syntymätunnukset ja sikojen, lam-
paiden ja vuohien merkintätunnus;
3) lähtöpaikkana ja määränpäänä olevat

pitopaikat sekä niiden tilatunnukset ja yh-
teystiedot; sekä
4) kuljetuksesta vastaava henkilö ja hänen

yhteystietonsa.

7 §

Valvonta

Tämän asetuksen noudattamista valvoo
läänin alueella läänineläinlääkäri, kunnan alu-
eella kunnaneläinlääkäri sekä teurastamossa
ja teurastuspaikassa tarkastuseläinlääkäri.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä
maaliskuuta 2001 ja se on voimassa 27
päivään maaliskuuta 2001.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Eläinlääkintöylitarkastaja Maija Salo
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 219

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000 peltokasvien tuen (CAP-tuen) non
food -kesantopalkkion maksatuksesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2001

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

voimaantulo-
päivä

MMMa vuoden 2000 peltokasvien tuen (CAP-
tuen) non food -kesantopalkkion maksatuk-
sesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/01 7.3.2001 14.3.2001

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, puhelin (09) 5765 111.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Mika Survonen
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