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Tasavallan presidentin asetus

N:o 772

Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-

saattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2001

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön toimi-
alaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään:

1 §
Bratislavassa 10 päivänä marraskuuta 2000

Suomen tasavallan hallituksen ja Slovakian
tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä ja
keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehty,
eduskunnan 22 päivänä toukokuuta 2001
hyväksymä ja tasavallan presidentin 8 päivä-
nä kesäkuuta 2001 hyväksymä sopimus,
jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaih-
dettu 21 marraskuuta 2000, 28 marraskuuta
2000 ja 3 heinäkuuta 2001, tulee Suomen

osalta kansainvälisesti voimaan 8 syyskuuta
2001 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Slovakian kanssa yhteistyöstä ja avunan-

nosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2001
annettu laki (488/2001) tulee voimaan 8 syys-
kuuta 2001.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 66/2001)
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3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä

syyskuuta 2001.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Suvi-Anne Siimes
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Valtioneuvoston asetus

N:o 773

sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä
elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 6 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1114/1998, nojalla:

1 §
Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustan-

nusten valtionosuuden laskennan perusteena
olevat laskennalliset kustannukset ovat arvi-
olta 10 583 miljoonaa euroa.

2 §
Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyt-

tökustannusten valtionosuutta laskettaessa
ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikä-
ryhmittäiset laskennalliset kustannukset kun-
nan asukasta kohti seuraavat:

sosiaalihuolto terveydenhuolto
e e

0— 6-vuotiaat 4 157,74 518,29
7—64-vuotiaat 296,82 589,63

65—74-vuotiaat 555,54 1 379,82
75—84-vuotiaat 3 252,42 2 658,50
85 vuotta täyttäneet 9 186,40 4 593,42

3 §
Työttömien lukumäärän mukaan määräy-

tyvät laskennalliset kustannukset kunnan työ-
töntä kohden ovat 380,18 euroa ja työttö-
myysasteen mukaan määräytyvät laskennal-
liset kustannukset kunnan asukasta kohden
34,71 euroa.

4 §
Sairastavuuden mukaan määräytyvät las-

kennalliset kustannukset kunnan asukasta
kohden ovat 257,29 euroa.

5 §
Kunnan omarahoitusosuus on 1 558,00

euroa kunnan asukasta kohden.

6 §
Perustamishankkeen vähimmäiskustannus-

ten määrä on 270 000 euroa.
Kokonaiskustannuksiltaan 270 000—

3 450 000 euron määräiset hankkeet ovat
pieniä hankkeita ja yli 3 450 000 euron
määräiset hankkeet suuria hankkeita.

7 §
Perustamishankkeiden kustannusten enim-

mäismäärät (hankekiintiöt) ovat vuosina
2002—2005 seuraavat (milj. euroa):

Vuosi 2002 2003 2004 2005

Suuret hankkeet — — — —
Pienet hankkeet 16,6 33,2 — —
Yhteensä 16,6 33,2 — —

Vuonna 2002 sosiaali- ja terveyspalvelujen
perustamishankkeisiin suoritetaan valtion-
osuutta arviolta 26,6 milj. euroa.
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8 §
Perustamishankkeiden toteuttamisen lähtö-

kohtana on turvata palvelujen häiriöttömän
järjestämisen kannalta välttämättömät toi-
menpiteet.

9 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2002.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2001

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara

Kansliapäällikkö Markku Lehto
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 774

säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta
tiedottamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2001

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä huhtikuuta 1999 annetun
pelastustoimilain (561/1999) 88 §:n ja 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain
(592/1991) 67 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Asetuksen soveltamisala

Tämä asetus koskee säteilyvaaratilanteiden
varalta laadittavia pelastustoimilain
(561/1999) 9 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tettuja pelastustoimen suunnitelmia.

2 §

Määritelmiä

Tässä asetuksessa säteilyvaaratilanteella
tarkoitetaan kaikkia tilanteita,
1) jotka johtuvat:
a) Suomessa 2 kohdassa tarkoitetuissa

laitoksissa tai siinä tarkoitettujen toimintojen
yhteydessä tapahtuneesta onnettomuudesta,
mikäli onnettomuudesta aiheutuu tai saattaa
aiheutua merkittävä radioaktiivisten aineiden
päästö tai suoran säteilyn vaara;
b) Suomessa tai ulkomailla havaituista

epätavallisen korkeista radioaktiivisuusar-
voista, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti
väestön terveyteen;
c) muista kuin a kohdassa tarkoitetuista

onnettomuuksista, jotka sattuvat 2 kohdassa
tarkoitetuissa laitoksissa tai siinä tarkoitettu-
jen toimintojen yhteydessä ja jotka aiheutta-
vat tai saattavat aiheuttaa merkittävän radio-
aktiivisten aineiden päästön; sekä
d) muista onnettomuuksista, jotka aiheut-

tavat tai saattavat aiheuttaa merkittävän ra-
dioaktiivisten aineiden päästön;
2) joiden syy on 1 kohdan a ja c kohdassa

tarkoitetuissa seuraavissa laitoksissa tai toi-
minnoissa:
a) ydinreaktori, sijainnista riippumatta;
b) ydinpolttoainekiertoon liittyvä laitos;
c) radioaktiivisen jätteen käsittelylaitos;
d) ydinpolttoaineen tai radioaktiivisen jät-

teen kuljetus ja varastointi;
e) radioisotooppien tuotanto, käyttö, varas-

tointi ja kuljetus maatalouden, teollisuuden ja
lääketieteen sekä vastaaviin tieteen ja tutki-
muksen tarkoituksiin sekä radioaktiivisten
jätteiden hävittäminen; sekä
f) radioisotooppien käyttö avaruuslaittei-

den voimanlähteenä.
Ilmaisuilla merkittävä radioaktiivisten ai-

neiden päästö ja epätavallisen korkeat radio-
aktiivisuusarvot, jotka saattavat vaikuttaa

Neuvoston direktiivi 96/29/Euratom; EYVL N:o L 159, 29.6.1996, s. 1
Neuvoston direktiivi 89/618/Euratom; EYVL N:o L 357, 7.12.1989, s. 31
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haitallisesti väestön terveyteen tarkoitetaan
tilanteita, joiden seurauksena väestön altistus
voi ylittää säteilyasetuksessa (1512/1991)
säädetyt säteilyannoksien raja-arvot.
Säteilyvaaratilanteessa mahdollisesti altis-
tuvalla väestöllä tarkoitetaan väestöryhmää,
jota varten viranomaiset ovat laatineet 1
kohdassa tarkoitetun säteilyvaaratilanteen va-
ralta pelastustoimilain 9 §:n 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitettuja suunnitelmia.
Säteilyvaaratilanteessa tosiasiallisesti al-
tistuneella väestöllä tarkoitetaan väestöryh-
mää, jota varten toteutetaan erityisiä suoje-
lutoimenpiteitä säteilyvaaratilanteen yhtey-
dessä.

3 §

Pelastussuunnitelmien sisältö

Pelastustoimilain 9 §:n 2 momentissa sää-
dettyyn säteilyvaaratilanteen varalle laaditta-
vaan pelastussuunnitelmaan tulee sisältyä
seuraavat tiedot:
1) viranomaisten tehtävät säteilyvaaratilan-

teessa;
2) vaarasta ilmoittaminen ja toimintaor-

ganisaation hälyttäminen;
3) pelastustoiminnan johtaminen;
4) säteilyvalvonnan järjestelyt;
5) suojautumistoimenpiteet erilaisissa vaa-

ratilanteissa;
6) terveydenhuollon toimenpiteet säteily-

vaaratilanteessa; sekä
7) tiedottaminen väestölle ja tiedotusväli-

neille sekä ennalta että säteilyvaaratilantees-
sa.
Lisäksi suunnitelmassa on selvitettävä, mi-

ten väestöä kuullaan pelastussuunnitelmaa
laadittaessa, miten suunnitelmasta tiedotetaan
säteilyvaaratilanteessa mahdollisesti altistu-
valle väestölle, miten suunnitelmaa ylläpide-
tään, miten toimintaorganisaatio koulutetaan
ja miten toimintaa harjoitellaan.
Pelastustoimilain 9 §:n 1 momentissa tar-

koitetut suunnitelmat on siltä osin kuin ne
koskevat säteilyvaaratilannetta laadittava so-
veltuvin osin noudattamaan mitä 1 momen-
tissa säädetään.

4 §

Ennalta annettavat tiedot

Pelastustoimilain 9 §:n 2 momentissa tar-
koitettujen pelastusviranomaisten ja ydinlai-
toksen haltijan tulee yhdessä laatia säteily-
vaaratilanteessa mahdollisesti altistuvalle vä-
estölle ennalta annettava tiedote, joka sisältää
seuraavat tiedot:
1) perustiedot radioaktiivisuudesta ja sä-

teilyn vaikutuksesta ihmiseen sekä ympäris-
töön;
2) erilaiset säteilyvaaratilanteet ja niiden

vaikutukset väestöön ja ympäristöön;
3) väestön hälyttämiseksi, suojelemiseksi

ja auttamiseksi säteilyvaaratilanteessa suun-
nitellut toimenpiteet sekä tiedot näistä toi-
menpiteistä vastaavista viranomaisista;
4) ohjeet väestölle toiminnasta säteilyvaa-

ratilanteissa.
Lääninhallituksen tulee valvoa, että 1 mo-

mentissa mainitut tiedot päivitetään jatkuvasti
ja jaetaan vähintään kolmen vuoden välein
säteilyvaaratilanteessa mahdollisesti altistu-
valle väestölle ja aina, kun niissä tapahtuu
merkittäviä muutoksia. Tiedon on jatkuvasti
oltava väestön saatavilla.
Mitä edellä 1 momentissa säädetään, kos-

kee soveltuvin osin tiedottamista säteilyvaa-
ratilanteessa mahdollisesti altistuvalle väes-
tölle myös pelastustoimilain 9 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetuissa suunnitelmissa.

5 §

Säteilyvaaratilanteessa annettavat tiedot

Lääninhallituksen tulee valvoa, että pelas-
tussuunnitelmat sisältävät seuraavat säteily-
vaaratilanteessa tosiasiallisesti altistuneelle
väestölle viipymättä ja toistuvasti annettavat
tiedot:
1) tiedot kyseisestä vaaratilanteesta ja

mahdollisuuksien mukaan sen luonteesta (al-
kuperästä, laajuudesta, todennäköisestä kehi-
tyksestä);
2) suojautumisohjeet, jotka voivat koskea

mahdollisesti saastuneiden elintarvikkeiden
käytön rajoittamista, yksinkertaisia puhdis-
tusohjeita, suosituksia pysyä sisätiloissa, suo-
ja-aineiden jakelua ja käyttöä, evakuointijär-
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jestelyjä, tarvittavia erityisohjeita tiettyjä vä-
estöryhmiä varten ja kehotuksia noudattaa
viranomaisten ohjeita.
Jos säteilyvaaratilannetta edeltää varoitus-

vaihe, on tilanteessa mahdollisesti altistuvalle
väestölle jo tämän vaiheen aikana annettava
tietoja ja ohjeita, kuten:
1) kehotus kuunnella radiota ja televisiota;
2) valmistavia ohjeita laitoksille, joille

kuuluu erityistä kollektiivista vastuuta; ja
3) suosituksia erityisesti altistuville am-

mattiryhmille.
Edellä 1 ja 2 momentissa määritettyihin

tietoihin on lisäksi sisällytettävä tieto toimen-
piteistä vastaavasta viranomaisesta. Tietoja ja
ohjeita on säteilyvaaratilanteessa käytettävis-
sä olevan ajan rajoissa täydennettävä toista-
malla radioaktiivisuutta ja sen vaikutuksia
ihmisiin sekä ympäristöön koskevat perustie-
dot.

6 §

Pelastustehtäviin mahdollisesti osallistuville
henkilöille annettavat tiedot

Asianosaisten pelastustoimintaan osallistu-
vien viranomaisten on huolehdittava siitä, että

erilaisissa säteilyvaaratilanteissa pelastusteh-
täviin mahdollisesti osallistuvat 2 §:n 2
kohdassa määriteltyjen laitosten henkilöstöön
kuulumattomat henkilöt saavat riittävää ja
säännöllisesti päivitettyä tietoa osallistumisen
terveydelle aiheuttamista vaaroista ja tarvit-
tavista varotoimenpiteistä. Säteilyvaaratilan-
teessa tietoja tulee täydentää tilanteen vaati-
musten mukaisesti.

7 §

Pelastussuunnitelmien testaaminen

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun
pelastussuunnitelman toimivuutta on testatta-
va lääninhallituksen johdolla vähintään kol-
men vuoden välein järjestettävissä viran-
omaisten ja laitoksen valmiusorganisaatioi-
den yhteisissä harjoituksissa.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
syyskuuta 2001.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2001

Sisäasiainministeri Ville Itälä

Neuvotteleva virkamies Tiina Peltola-Lampi
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