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Valtioneuvoston asetus

N:o 752

valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtionvarainministeriön esittelystä,
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen

(1203/1987) 9 §:n 4 ja 5 momentti sekä 10 §:n 4 momentin 5 ja 10 kohta, sellaisina kuin ne
ovat, 9 §:n 4 ja 5 momentti ja 10 §:n 4 momentin 10 kohta asetuksessa 497/1996 sekä 10
§:n 4 momentin 5 kohta asetuksessa 311/1997, ja
lisätään 10 §:n 4 momenttiin uusi 10 a, 10 b ja 10 c kohta seuraavasti:

9 §

Eräät toimivaltajärjestelyt

— — — — — — — — — — — — —
Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkka-

uksista päättää kuitenkin 3 momentin estä-
mättä
1) lääninhallitus alaisuuteensa kuuluvien

rekisteritoimistojen ja paikallispoliisin osalta
ja Helsingin poliisilaitos omalta osaltaan,
sikäli kuin asia ei ole 3 momentin 3 kohdan
perusteella ministeriön ratkaistava;
2) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja

kehittämiskeskus valtion koulukotien ja val-
tion mielisairaaloiden osalta; sekä
3) rikosseuraamusvirasto omalta osaltaan

sekä kriminaalihuoltolaitoksen ja vankeinhoi-
tolaitoksen osalta.
Valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1

momentin mukaisesti virkasuhteeseen nimi-
tettyjen virkamiesten palkkauksista päättää
1) nimittävä viranomainen virastojen tai

laitosten päälliköiden sekä paikallispoliisin ja
poliisin valtakunnallisten yksiköiden osalta;
sekä
2) oikeusministeriö hallinnonalansa osalta

lukuunottamatta rikosseuraamusvirastoa, kri-
minaalihuoltolaitosta ja vankeinhoitolaitosta,
joiden osalta päätöksen tekee rikosseuraamus-
virasto.

10 §

Työnantajavirkamiehet

— — — — — — — — — — — — —
Alla mainittujen virastojen ja laitosten

työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:
— — — — — — — — — — — — —
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5) oikeusministeriö: oikeushallinto-osaston
tuomioistuintoimiston hallitusneuvos ja ulos-
ottotoimiston hallitusneuvos, kriminaalipoliit-
tisen osaston yleis- ja henkilöstöhallinnosta
vastaava hallitusneuvos ja näissä tehtävissä
työskentelevä hallitussihteeri;
— — — — — — — — — — — — —
10) vankeinhoitolaitos: johtaja ja vanki-

mielisairaalan ylilääkäri;
10 a) rikosseuraamusvirasto: kriminaali-

huoltolaitoksen ylijohtaja, hallintojohtaja, oi-
keudellisen yksikön johtaja ja vankeinhoito-
johtaja;
10 b) kriminaalihuoltolaitos: johtaja;
10 c) vankeinhoidon koulutuskeskus: kou-

lutuskeskuksen johtaja;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 2001.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2001

Ministeri Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos Tuija Wilska
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Valtioneuvoston asetus

N:o 753

kesäajasta

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä, säädetään perustuslain 93 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Suomessa siirrytään kesäaikaan vuoden

2002 alusta lukien kunkin vuoden maaliskuun
viimeisenä sunnuntaina ja vastaavasti nor-
maaliaikaan kunkin vuoden lokakuun viimei-
senä sunnuntaina.

2 §
Kesäaika on kolme tuntia edellä mittayk-

sikköasetuksen (371/1992) 12 §:n 2 momen-
tissa mainittua koordinoitua yleisaikaa.

3 §
Kesäaika alkaa maaliskuun viimeisenä sun-

nuntaina kello 03.00, jolloin kelloa siirretään
tunti eteenpäin. Kesäaika päättyy lokakuun
viimeisenä sunnuntaina kello 04.00, jolloin
kelloa siirretään tunti taaksepäin.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2002.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen

Hallitusneuvos Hannu Pennanen
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Opetusministeriön päätös

N:o 754

Al-Risala Islamilainen Yhdyskunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkitsemisestä
uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2001

Opetusministeriölle osoitetulla kirjelmällä ovat opettaja Hossein Al-Hadi Mostafa ja 19
muuta henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet asuinpaikkansa ja ammattinsa, ilmoittaneet uskon-
nonvapauslain (267/1922) 13 §:n mukaisesti muodostaneensa Al-Risala Islamilainen Yhdys-
kunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan, jonka kotipaikka on Vantaa. Ilmoitukseen on
liitetty selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta
sekä hyväksytty yhdyskuntajärjestys. Nämä kuuluvat:

Uskontunnustus

Usko yhteen ainoaan Jumalaan, Hänen
Enkeliinsä, Hänen kirjoihinsa, viimeiseen
päivään, Hänen profeettaansa Muhammediin
sekä kaikkiin muihin Hänen profeettoihinsa.

Uskonnonharjoituksen muoto

1) Harrastaa ja opettaa Islamia ja Islamin
periaatteita.
2) Palvella Jumalaa Koraanin ja profeetta

Muhammedin oppien mukaan, rukoilla viisi
kertaa päivässä.
3) Paastota kerran vuodessa kuukauden

ajan.
4) Suorittaa pyhiinvaellusmatka Mekkaan

kerran elämänsä aikana, jos siihen on varaa.
5) Auttaa köyhiä ja avun tarpeessa olevia

antamalla heille vuosittain almuja (Zakat).
6) Pitää uskonnollisia tilaisuuksia (Rama-

danin loppujaiset, Imamien syntymäpäiväjuh-
lat).

7) Järjestää hautajaiset islamin uskonnon
mukaisesti ja vihkimiset, jos opetusministeriö
erikseen myöntää yhdyskunnalle vihkimisoi-
keuden.

Yhdyskuntajärjestys

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan nimi on Al-Risala Islamilai-
nen Yhdyskunta ja sen kotipaikka on Vantaan
kaupunki.

2 §

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdyskunnan tarkoituksena on hoitaa jä-
sentensä sekä heidän alaikäisten lastensa
uskonnollisia asioita ja järjestää heidän jul-
kinen uskonnonharjoituksensa sekä ylläpitää
ja toteuttaa heidän uskonnollisia tarpeitaan
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vastaavaa toimintaa. Yhdyskunnan kieliä ovat
suomi, arabia ja persia. Kaikilla jäsenillä on
kuitenkin oikeus käyttää sitä kieltä, mitä he
parhaiten osaavat. Yhdyskunta voi järjestää
kokouksia uskonnon julkista tai yksityistä
harjoittamista varten.

3 §

Jäsenet

Jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa
asuva islamilainen henkilö, jos yhdyskunnan
hallitus hänet muutoin hyväksyy. Jäsenellä on
oikeus erota yhdyskunnan jäsenyydestä il-
moittamalla kirjallisesti hallitukselle erosta.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka
vahingoittaa yhdyskunnan mainetta.

4 §

Hallitus

Yhdyskunnan asioita hoitaa hallitus, jonka
vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä va-
rapuheenjohtaja, jotka toimivat myös yhdys-
kunnan puheen- ja varapuheenjohtajina, sih-
teeri ja rahastonhoitaja, kolme muuta jäsentä
sekä kaksi varajäsentä.
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; sekä
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 neljä jäsentä sekä puheenjohtaja ovat
läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ään-
ten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhdyskunnan
nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja kumpikin erikseen yhdessä joko

sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus
voidaan erottaa kesken toimikauden mikäli
kaksi kolmasosaa (2/3) yhdyskunnan jäsenis-
tä sitä vaatii.

5 §

Rahoitus

Yhdyskunta rahoittaa toimintaansa kerää-
millään jäsenmaksuilla. Jäsenmaksujen mää-
räytymisperusteet vahvistaa vuosikokous.
Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta voi vas-
taanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

6 §

Tilikausi

Yhdyskunnan tilinpäätöspäivä on kalente-
rivuoden viimeinen päivä. Tilit, hallituksen
laatima toimintakertomus ja muut tarvittavat
asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille vii-
meistään kolmekymmentä (30) vuorokautta
ennen vuosikokousta.

7 §

Tilintarkastus

Yhdyskunnassa on kaksi tilintarkastajaa.
Tilintarkastajien on annettava tilintarkastus-
raporttinsa hallitukselle viimeistään neljätois-
ta (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

8 §

Kokoukset

Yhdyskunnan kokoukset kutsuu koolle hal-
litus jäsenille lähetettävällä kirjeellä viimeis-
tään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkai-
see puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
Ylin päätösvalta yhdyskunnan asioissa

kuuluu yhdyskunnan kokoukselle. Kiinteän
omaisuuden luovuttaminen ja kiinnittäminen
on yhdyskunnan kokouksen asia.
Äänioikeus yhdyskunnan kokouksessa on

kaikilla täysi-ikäisillä yhdyskunnan jäsenillä.
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka pu-
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heenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytä-
kirja on laadittava ja tarkistettava neljäntoista
(14) päivän kuluessa kokouksesta. Ylimää-
räinen kokous pidetään, kun yhdyskunnan
kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kym-
menesosa (1/10) yhdyskunnan äänioikeute-
tuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuo-
rokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen
pitämisestä on esitetty hallitukselle.

9 §

Vuosikokous

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään vii-
meistään maaliskuussa ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus,
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sih-

teeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
äänten laskijaa,
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätös-

valtaisuus,
4) hyväksytään kokoukselle laadittu esitys-

lista,
5) käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilin-

tarkastajien lausunto,
6) päätetään tili- ja vastuuvapauden myön-

tämisestä hallitukselle ja muille tilivelvolli-
sille,
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-

ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
kuluvalle kalenterivuodelle,
8) valitaan uusi hallitus,
9) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja
10) käsitellään muut esityslistan asiat.

10 §

Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen ja
yhdyskunnan purkaminen

Yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen
muuttamiseen tarvitaan yhdyskunnan koko-
uksen päätös, jota vähintään neljä viidesosaa
(4/5) yhdyskunnan kaikista äänioikeutetuista
jäsenistä on kannattanut.
Yhdyskunnan purkamiseen vaaditaan yh-

dyskunnan kokouksen päätös, jota vähintään
viisi kuudesosaa (5/6) yhdyskunnan kaikista
äänioikeutetuista jäsenistä on kannattanut
kahdessa perättäisessä kokouksessa.
Yhdyskunnan purkautuessa varat käytetään

köyhien ja apua tarvitsevien islaminuskoisten
hyväksi Suomessa.

Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.
Al-Risala Islamilainen Yhdyskunta -nimi-

sen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskunta-
järjestys on laadittu uskonnonvapauslain mu-
kaisesti eikä sen uskontunnustus tai uskon-
nonharjoitusmuoto ole vastoin lakia tai hyviä
tapoja.
Uskonnonvapauslain 15 §:n 2 momentin

nojalla opetusministeriö on erikseen päättä-
nyt, että yhdyskunnan hallituksen jäsenten
enemmistö voi olla muita kuin Suomen
kansalaisia. Näin ollen yhdyskunnan hallitus
täyttää uskonnonvapauslain 15 §:n vaatimuk-
set.
Tämän perusteella opetusministeriö on hy-

väksynyt Al-Risala Islamilainen Yhdyskunta
-nimisen uskonnollisen yhdyskunnan merkit-
täväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekiste-
riin.

Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2001

Kulttuuriministeri Suvi Lindén

Ylitarkastaja Joni Hiitola
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 755

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautaeläinten tuberkuloosin vastustamisesta
annetun maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 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 n:o antopäivä
voimaan-
tulo-

MMM:n asetus nautaeläinten tuberkuloosin
vastustamisesta annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön yleiskirjeen muuttamisesta . . . . . . 25/EEO/2001 24.8.2001 1.9.2001

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöä koskevassa
määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja
terveysosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (09)1601.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2001

Osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio

Vanhempi hallitussihteeri Ritva Ruuskanen

Neuvoston direktiivi 1997/12/EY (31997L0012); EYVL N:o L 109, 25.04.1997, s. 1,
Neuvoston direktiivi 1998/46/EY (31998L0046); EYVL N:o L 198, 15.07.1998, s. 22,
Neuvoston direktiivi 1998/99/EY (31998L0099); EYVL N:o L 358, 31.12.1998, s. 107
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