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Lak i

N:o 296

rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1970 annetun
lain (456/1970) 30 §:ään uusi 2—4 momentti seuraavasti:

30 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos Suomeen luovutetun henkilön toden-
näköisin syin epäillään syyllistyneen muuhun
kuin luovuttamispäätöksessä tarkoitettuun te-
koon, josta voi seurata vankeusrangaistus ja
joka on tehty ennen hänen luovuttamistaan
Suomeen, tuomioistuin voi pidättämiseen oi-
keutetun virkamiehen pyynnöstä määrätä hä-
net vangittavaksi kyseisestä teosta henkilön
syyttämistä koskevan suostumuksen saami-
seksi vieraalta valtiolta. Rikoksesta epäillyltä
ei kuitenkaan saa riistää vapautta tämän

vangitsemispäätöksen nojalla ennen kuin vie-
ras valtio on antanut suostumuksensa syytteen
nostamiseen vangitsemispäätöksessä tarkoite-
tusta teosta. Vangitsemispäätös raukeaa, jos
vieras valtio ei anna suostumusta syytteen
nostamiseen.
Jos vieras valtio on antanut 2 momentissa

tarkoitetun suostumuksen ja epäillyltä on
riistetty vapaus momentissa tarkoitetun van-
gitsemispäätöksen nojalla, kysymys epäillyn
vangitsemista pakkokeinolain (450/1987) 1
luvun 8 §:n nojalla on saatettava tuomiois-
tuimen ratkaistavaksi noudattaen soveltuvin
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osin, mitä mainitun luvun 13 ja 14 §:ssä
säädetään. Jos epäilty on vapautensa menet-
täneenä muusta syystä, vangitsemispäätös on
ilman viivytystä vieraan valtion suostumuk-
sen jälkeen saatettava tuomioistuimen käsi-
teltäväksi.
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa

tilanteissa noudatetaan muutoin soveltuvin
osin, mitä vangitsemisasian käsittelystä sää-
detään pakkokeinolaissa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen

2656 N:o 296



Lak i

N:o 297

maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maksuttomasta oikeudenkäynnistä 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain
(87/1973) 1 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 581/2001, seuraavasti:

1 §
Maksuton oikeudenkäynti myönnetään täs-
sä laissa säädetyillä ehdoilla Suomen kansa-
laiselle tai ulkomaalaiselle, joka, huomioon
ottaen hänen tulonsa ja varansa sekä elatus-
velvollisuuteensa ja muut taloudelliseen ase-
maansa vaikuttavat seikat, ei asiaan osallisena
vaikeuksitta kykene kokonaisuudessaan suo-
rittamaan asian käsittelyn vaatimia menoja:
1) yleisessä tuomioistuimessa käsiteltäväs-

sä riita-, rikos- tai hakemusasiassa taikka
ulosottolain (37/1895) mukaisessa valitusasi-
assa tai rikoksen johdosta tapahtuvasta luo-
vuttamisesta annetun lain (456/1970) 30 §:ssä
tarkoitetussa vangitsemisasiassa;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 298

rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1970
annetun lain (456/1970) 4 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 182/1999, seuraavasti:

4 §
— — — — — — — — — — — — —
Joka vieraassa valtiossa on tuomittu 1—3
momentissa tarkoitetusta teosta, saadaan luo-
vuttaa vain, jos määrätty seuraamus käsittää
vähintään neljän kuukauden vapaudenmene-
tyksen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämän lain tarkoituksena on saattaa voi-
maan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovutta-
mista koskevan eurooppalaisen yleissopimuk-
sen (SopS 32—33/1971) 2 artiklan 1 kohta
sellaisena kuin Suomi on siihen sitoutunut.
Tämä laki tulee voimaan 24 päivänä

huhtikuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Vt. ulkoasiainministeri,
Pääministeri Paavo Lipponen
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 299

rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen
voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
muutetaan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopi-

muksen voimaansaattamisesta 5 päivänä elokuuta 1971 annetun asetuksen (640/1971) 2 §
seuraavasti:

2 §
Suomi on tehnyt yleissopimukseen liitty-
essä seuraavat varaumat:

1 artikla
Suomi varaa itselleen oikeuden suostues-
saan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovutta-
mista koskevaan pyyntöön määrätä, ettei
luovutettua saa panna kysymyksessä olevasta
rikoksesta syytteeseen tuomioistuimessa, jolle
on annettu valta vain tilapäisesti tai erityisissä
poikkeusoloissa tuomita sellaisissa asioissa.
Luovuttamispyyntö voidaan evätä, kun luo-
vuttamista pyydetään sanotunlaisen tuomio-
istuimen antaman tuomion täytäntöönpanoa
varten.
Suomi varaa itselleen myös oikeuden evätä
luovuttamispyynnön, jos luovuttaminen
asianomaisen henkilön ikään, terveydentilaan
tai muihin henkilökohtaisiin seikkoihin kat-
soen taikka erityisiin olosuhteisiin nähden
olisi inhimillisistä syistä kohtuutonta.

3 artiklan 3 kohta
Suomi varaa itselleen oikeuden pitää 3

artiklan 3 kohdassa mainittua tekoa, mikäli se
on tapahtunut avoimessa taistelussa, poliitti-
sena rikoksena.

4 artikla
Jos sotilasrikoksena pidettävä teko samalla

käsittää rikoksen, josta luovuttaminen muuten
on sallittu, Suomi varaa itselleen oikeuden
määrätä, ettei sellaisesta rikoksesta luovutet-
tua saa rangaista sotilasrikosta tarkoittavan
säännöksen nojalla.

18 artikla
Suomi varaa itselleen oikeuden välittömästi

päästää säilöön otetun henkilön, jonka luo-
vuttamiseen on suostuttu, vapaaksi, jollei
luovuttamista pyytänyt valtio ole noutanut
häntä määräaikana.

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
huhtikuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Vt. ulkoasiainministeri,
Pääministeri Paavo Lipponen
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 300

terrorismin vastustamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
kumotaan terrorismin vastustamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaan-
saattamisesta 4 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (412/1990) 2 §:

1 §
Tällä asetuksella kumotaan terrorismin vas-
tustamista koskevan eurooppalaisen yleisso-
pimuksen voimaansaattamisesta annetun ase-
tuksen (412/1990) 2 §.

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
huhtikuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Vt. ulkoasiainministeri,
Pääministeri Paavo Lipponen
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Tasavallan Presidentin avoin kirje

N:o 301

valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan Presidentti vapauttaa pyynnöstä
puolueen puheenjohtajan, valtiotieteen lisen-
siaatti, kansanedustaja Osmo Heikki Kristian
Soininvaaran valtioneuvoston jäsenyydestä ja
peruspalveluministerinä käsittelemästä sosi-
aali- ja terveysministeriön toimialaan kuulu-
via asioita.

Tasavallan Presidentti nimittää ja määrää
samalla oikeustieteen ylioppilas, kansanedus-
taja Eva Rita Katarina Biaudetin valtioneu-
voston jäseneksi ja peruspalveluministeriksi
käsittelemään sosiaali- ja terveysministeriön
toimialaan kuuluvia asioita.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Pääministeri Paavo Lipponen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 302

vuodelta 2001 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön
esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001
annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin sekä 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuis-
ta annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa
tarkoitettuna kansallisena tukena voidaan
maksaa viljelijän omistuksessa tai hallinnassa
olleiden emolehmien lukumäärän perusteella
naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjeste-
lystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1254/1999 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu
ylimääräinen kansallinen emolehmäpalkkio,
jäljempänä lisäpalkkio, siten kuin tässä ase-
tuksessa säädetään. Lisäpalkkio maksetaan
valtion talousarviossa maa- ja puutarhatalou-
den kansalliseen tukeen osoitetun määrärahan
rajoissa.

2 §

Lisäpalkkion perusteet

Lisäpalkkiota maksetaan ilman eri hake-
musta sen eläinmäärän perusteella, jonka
mukaan viljelijälle maksetaan Euroopan yh-
teisön kokonaan rahoittamaa emolehmäpalk-
kiota vuodelta 2001.
Lisäpalkkion suuruus on 50 euroa emoleh-

mää kohti.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä
huhtikuuta 2002.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri Raimo Tammilehto

Ylitarkastaja Esa Hiiva
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N:o 303 
 

Valtioneuvoston asetus 
vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin 

suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta 

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002  
————— 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-

lystä, säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 5 
momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1133/1997 seuraavasti: 
 

1 § 
Sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 5 

momentissa tarkoitettuja vaikeita sairauksia 
ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoi-

tettuja kliinisiä ravintovalmisteita, joista kor-
vataan 75 prosenttia säädetyn kiinteän oma-
vastuun ylittävältä osalta ostokerralta, ovat: 

 
Sairaus Ravintovalmiste 
 
Pienten lasten lehmänmaito- ja/tai soijapro-
teiiniallergia 

1) Alimentum 
2) Almiron Pepti 
3) Isomil 
4) Locasol 
5) Neocate 
6) Neocate Advance 
7) Nutramigen 
8) Nutri-Junior 
9) Nutri-Soija 
10) Peptidi-Tutteli 
11) Pepti Junior 
12) Pregestimil 
13) Profylac 
14) Prosobee 
15) Semper Soija 
16) Soija Tutteli 
17) äidinmaito 

 
Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt 1) Duocal 

2) Fantomalt 
3) Impact 
4) Infatrini 
5) Loprofin PKU 
6) Monogen 
7) Nutrodrip Energi/Isosource Energi 
8) Nutrodrip Mix/Isosource Mix 
9) Nutrodrip Protein/Isosource Protein 
10) Oral Impact 
11) Semper Energia 



 N:o 303 
Sairaus Ravintovalmiste 
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12) yksilölliset amino- ja rasvahappoval-
misteet johdoksineen 

 
Päivittäistä lekuruokintaa vaativat tilat 1) Calogen 

2) Carbospare 
3) Diason/Nutrison Diabetes 
4) Diason Low Energy/Nutrison Low 

Energy 
5) Duocal 
6) Elemental 028 
7) Enrich 
8) Enrich RTH 
9) Ensure 
10) Ensure RTH 
11) Ensure plus RTH 
12) Fantomalt 
13) Fresubin original 
14) Fresubin D-Control 
15) Fresubin energy 
16) Fresubin original fibre 
17) Fresubin HP energy 
18) Glucerna RTH 
19) Impact 
20) Infatrini 
21) Liquigen 
22) Nepro 
23) Nutrison concentrated 
24) Nutrison energy 
25) Nutrison energy multi fibre 
26) Nutrison jauhe  
27) Nutrison low energy soija multi fibre 
28) Nutrison Multi Fibre 
29) Nutrison pediatric energiari-

kas/Nutrini energy 
30) Nutrison pediatric multi fibre/Nutrini 

multi fibre 
31) Nutrison pediatric standard/Nutrini 
32) Nutrison pre 
33) Nutrison soija 
34) Nutrison standard 
35) Nutrodrip Energi/Isosource Energi 
36) Nutrodrip Fiber/Isosource Fiber 
37) Nutrodrip Junior/Isosource Junior 
38) Nutrodrip Mix/Isosource Mix 
39) Nutrodrip Protein/Isosource Protein 
40) Nutrodrip Standard/Isosource Stan-

dard 
41) Osmolite/Jevity 
42) Pediasure 
43) Peptisorb 
44) Sandosource GI kontroll/Novasource 

GI Control 
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45) Semper Energia 
46) Semper Extra 
47) Semper Kuitu 
48) Semper lasten letkuvarinvotalmiste 
49) Semper Luonnon letkuravinto 
50) Semper Nutricomp Peptidi 
51) Semper Standardi 
52) Semper Vähärasvainen 
53) Stresson 
54) Stresson multi fibre 
55) Supportan 

 
 

2 § 
Sairausvakuutuslain 9 §:n 5 momentissa 

tarkoitettuja vaikeita sairauksia ja niiden hoi-
toon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja kliini-

siä ravintovalmisteita, joista korvataan 50 
prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylit-
tävältä osalta ostokerralta, ovat: 

 
Sairaus Ravintovalmiste 
 
Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen vaikeat 
imeytymishäiriöt 

1) Addera 
2) Additene 
3) Alimentum 
4) Calogen 
5) Carbospare 
6) Cubitan 
7) Duocal 
8) Elemental 028 
9) Enlive 
10) Enrich 
11) Enrich RTH 
12) Ensini 
13) Ensure 
14) Ensure Plus 
15) Ensure Plus RTH 
16) Ensure RTH 
17) Fantomalt 
18) Forticreme 
19) Fortimel 
20) Fresubin original Drink 
21) Fresubin D-Control 
22) Fresubin energy Drink 
23) Fresubin energy fibre Drink 
24) Fresubin original fibre 
25) Fresubin HP energy 
26) Glucerna RTH 
27) Impact 
28) Infatrini 
29) Liquigen 
30) MCT Pepdite 
31) MCT-öljy 
32) Monogen 
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33) Nepro 
34) Nutridrink 
35) Nutridrink multi fibre 
36) Nutrison concentrated 
37) Nutrison energy  
38) Nutrison jauhe 
39) Nutrison Multi Fibre 
40) Nutrison pediatric multi fib-

re/Nutrini multi fibre 
41) Nutrison standard 
42) Nutrodrip Energi/Isosource Energi 
43) Nutrodrip Fiber/Isosource Fiber 
44) Nutrodrip Fiberdrink 
45) Nutrodrip Junior/Isosource Junior 
46) Nutrodrip Mix/Isosource Mix 
47) Nutrodrip Protein/Isosource Protein 
48) Nutrodrip Standard/Isosource   

Standard 
49) Oral Impact 
50) Osmolite/Jevity 
51) Pediasure 
52) Peptisorb 
53) Pepti Junior 
54) Portagen 
55) Pregestimil 
56) Protifar 
57) Providextra Drink 
58) Resource Energidrink 
59) Resource Fruit 
60) Resource Protein 
61) Sandosource Gl kontroll/            

Novasource Gl Control 
62) Scandishake 
63) Semper Energia 
64) Semper Extra 
65) Semper Kuitu 
66) Semper Minimax 
67) Semper Plus 
68) Semper Standardi 
69) Semper Teho/Dietta Teho 
70) Semper Teho 150/Semper teho pro-

teiini 
71) Semper Vähärasvainen 
72) Supportan 

 
Lasten vaikeat aliravitsemustilat 1) Addera 

2) Additene 
3) Alimentum 
4) Calogen 
5) Carbospare 
6) Duocal 
7) Enlive 
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8) Ensini 
9) Ensure Plus 
10) Ensure Plus RTH 
11) Fantomalt 
12) Forticreme 
13) Fortimel 
14) Fresubin original Drink 
15) Fresubin energy Drink 
16) Fresubin energy fibre Drink 
17) Impact 
18) Infatrini 
19) Liquigen 
20) MCT Pepdite 
21) Monogen 
22) Neocate 
23) Neocate Advance 
24) Nepro 
25) Nutridrink 
26) Nutridrink multi fibre 
27) Nutri-Junior 
28) Nutriprem BMF 
29) Nutrison jauhe 
30) Nutrison pediatric energiari-

kas/Nutrini energy 
31) Nutrison pediatric multi fib-

re/Nutrini multi fibre 
32) Nutrodrip Energi/Isosource Energi 
33) Nutrodrip Junior/Isosource Junior 
34) Nutrodrip Mix/Isosource Mix 
35) Nutrodrip Protein/Isosource Protein 
36) Oral Impact 
37) Pediasure 
38) Pepti Junior 
39) Premilon 
40) PreSemp 
41) PreTutteli 
42) Protifar 
43) Providextra Drink 
44) Resource Energidrink 
45) Resource Fruit 
46) Resource Protein 
47) Scandishake 
48) Semper Energia 
49) Semper lasten letkuravintovalmiste 
50) Semper MiniMax 
51) SemperPlus 
52) Semper Teho/Dietta Teho 
53) Semper Teho 150/Semper Teho 

proteiini 
54) Supportan 

 
 



2668 N:o 303 
  
 

 

3 § 
Saman reseptin perusteella korvataan tässä 

asetuksessa tarkoitetuista kliinisistä ravinto-
valmisteista ostokertaa kohti enintään kol-
men kuukauden hoitoa vastaava määrä. Eri-
tyisestä syystä voidaan tässä tarkoitettuja 
kliinisiä ravintovalmisteita korvata ostoker-
taa kohti pitemmältäkin kuin edellä mainitul-
ta ajalta. 
 

4 § 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-

kokuuta 2002 kuitenkin siten, että korvausta 
voidaan suorittaa myös 11 päivänä maalis-

kuuta 2002 tai sen jälkeen ostetusta Semper 
Teho Proteiini-valmisteesta. 

Tällä asetuksella kumotaan vaikeista saira-
uksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliini-
sistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan 
sairausvakuutuslain mukaista korvausta 4 
päivänä kesäkuuta 1998 annetun valtioneu-
voston päätös (404/1998) siihen 25 päivänä 
helmikuuta 1999 (243/1999), 12 päivänä elo-
kuuta 1999 (836/1999), 8 päivänä joulukuuta 
1999 (1141/1999), 21 päivänä syyskuuta 
2000 (825/2000) ja 16 päivänä elokuuta 2001 
(719/2001) tehtyine muutoksineen. 

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002  

 
Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho 

 
 
 

Hallitusneuvos Anja Kairisalo 



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 304

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2002 kasvihuonetuen ensimmäisen erän
maksatuksesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2002

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 2002 kasvihuonetuen ensim-
mäisen erän maksatuksesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33/02 17.4.2002 24.4.2002

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 17 päivänä huhtikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri Raimo Tammilehto

Ylitarkastaja Lea Anttalainen

2669



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 305

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2001 emolehmäpalkkion loppuosan,
vuoden 2001 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan, vuoden 2001 laajaperäistämispalkkion sekä

vuoden 2001 emolehmien kansallisen lisäpalkkion maksatuksesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2002

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 2001 emolehmäpalkkion lop-
puosan, vuoden 2001 sonni- ja härkäpalkkion
loppuosan, vuoden 2001 laajaperäistämispalk-
kion sekä vuoden 2001 emolehmien kansal-
lisen lisäpalkkion maksatuksesta . . . . . . . . . . . . . 31/02 18.4.2002 24.4.2002

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 18 päivänä huhtikuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri Raimo Tammilehto

Ylitarkastaja Mika Survonen

2670
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