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Tasavallan presidentin asetus

N:o 232

öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna
1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan
vastuurajoitusten muutoksen voimaansaattamisesta sekä merilain 10 luvun 5 §:n muutta-

misesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Lontoossa 18 päivänä lokakuuta 2000
Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hy-
väksytty öljyn aiheuttamasta pilaantumisva-
hingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vas-
tuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuo-

den 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muu-
tos, jonka eduskunta on hyväksynyt 5 päivänä
huhtikuuta 2002 ja jonka tasavallan presi-
dentti on hyväksynyt 3 päivänä toukokuuta
2002, tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta
2003 niin kuin siitä on sovittu.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 22/2003)
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2 §
Merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta 3
päivänä toukokuuta 2002 annettu laki
(336/2002) tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2003.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

marraskuuta 2003.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Johannes Koskinen
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 233

öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista
koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992
pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen voimaansaattamisesta sekä muutoksen voimaansaat-

tamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Lontoossa 18 päivänä lokakuuta 2000
Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hy-
väksytty öljyn aiheuttamien pilaantumisva-
hinkojen kansainvälisen korvausrahaston pe-
rustamista koskevan vuoden 1971 kansain-
välisen yleissopimuksen muuttamisesta teh-
dyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen
muutos, jonka eduskunta on hyväksynyt 5
päivänä huhtikuuta 2002 ja jonka tasavallan
presidentti on hyväksynyt 3 päivänä touko-
kuuta 2002, tulee voimaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen

kansainvälisen korvausrahaston perustamista
koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleis-
sopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden
1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen
voimaansaattamisesta 3 päivänä toukokuuta
2002 annettu laki (335/2002) tulee voimaan
1 päivänä marraskuuta 2003.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

marraskuuta 2003.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Johannes Koskinen

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 24/2003)
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 234

Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä
koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Kansainvälisen työkonferenssin Genevessä
21 päivänä kesäkuuta 2001 hyväksymä maa-
talousalan työturvallisuutta ja -terveyttä kos-
keva yleissopimus, jonka eduskunta on hy-
väksynyt 16 päivänä joulukuuta 2002, ja
jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 31
päivänä tammikuuta 2003 ja jonka ratifioin-
nin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja
on rekisteröinyt 21 päivänä helmikuuta 2003,
tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta 2004
niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Maatalouden työturvallisuutta ja -terveyttä

koskevan yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta 31 päivänä tammikuuta 2003 annettu
laki (82/2003) tulee voimaan 21 päivänä
helmikuuta 2004.

3 §
Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä

helmikuuta 2004.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Maija Perho

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 26/2003)
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 235

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen
eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkärinammatin
harjoittamisesta 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun lain (29/2000) 4 §:n 3 momentin ja 5 §:n
nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee niitä vaatimuksia,
jotka Euroopan talousalueen ulkopuolisessa
valtiossa, jäljempänä kolmas maa, eläinlää-
ketieteellisen tutkinnon suorittaneen henkilön
on täytettävä ennen kuin hänet julistetaan
laillistetuksi eläinlääkäriksi Suomessa.

2 §

Yleiset vaatimukset

Kolmannessa maassa suoritetun eläinlää-
ketieteellisen tutkinnon, jonka perusteella
eläinlääkäriksi laillistamista Suomessa hae-
taan, on oltava sellainen, että asianomaisella
on sen perusteella oikeus itsenäisesti harjoit-
taa eläinlääkärin ammattia tutkintotodistuk-
sen myöntäneessä maassa.
Asianomaisen oikeutta toimia eläinlääkä-
rinä ei saa olla rajoitettu.

3 §

Harjoittelut ja kuulustelu

Edellytyksenä kolmannessa maassa eläin-
lääketieteellisen tutkinnon suorittaneen hen-
kilön julistamiselle laillistetuksi eläinlääkä-
riksi Suomessa on, että hän on osoittanut
suorittaneensa hyväksytysti:
1) maa- ja metsätalousministeriön määrää-

män, kahdesta kuuteen kuukautta kestävän
kliinisen harjoittelun sekä tähän liittyvän
kliinisen potilastyön arvioinnin;
2) maa- ja metsätalousministeriön määrää-

män elintarvikehygienian käytännön harjoit-
telun; sekä
3) Helsingin yliopiston eläinlääketieteelli-

sen tiedekunnan järjestämän kuulustelun.
Kuulustelu koostuu kliinisten aineiden ko-

keesta, elintarvike- ja ympäristöhygienian
kokeesta sekä lainsäädännön kokeesta. Kuu-
lustelun osat vastaavat sisällöltään, tasoltaan
ja laajuudeltaan eläinlääketieteen lisensiaatin
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tutkintoa varten opiskeleville järjestettäviä
loppukuulusteluja. Kuulustelu voidaan järjes-
tää myös siten, että asianomainen osallistuu
edellä tarkoitettuihin loppukuulusteluihin.
Harjoitteluihin ja kuulusteluun osallistumi-
sen edellytyksenä on, että asianomaisella on
riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kie-
litaidon osoittamiseksi henkilön on esitettävä
todistus siitä, että hän on saavuttanut yleisten
kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen
kokeessa vähintään taitotason 3 tai ennen
vuotta 2002 järjestetyssä kokeessa vähintään
taitotason 4 taikka valmistunut suomen- tai
ruotsinkielisestä oppilaitoksesta.

4 §

Eräissä valtioissa ja tiedekunnissa eläinlää-
ketieteellisen tutkinnon suorittaneita koskevat

poikkeavat vaatimukset

Henkilöltä, joka on suorittanut eläinlääke-
tieteellisen tutkinnon Yhdysvalloissa, Kana-
dassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa,
Etelä-Afrikassa tai niillä tiedekuntien opin-
tolinjoilla, jotka European Assosiation of
Establishments for Veterinary Education
-niminen yhdistys on arviointinsa perusteella
hyväksynyt, ei laillistamisen edellytyksenä
vaadita kliinistä harjoittelua eikä kliinisten
aineiden koetta.
Tiedekunnan päätöksellä 1 momentin mu-
kaiset poikkeukset voidaan määrätä koske-
maan myös henkilöitä, jotka ovat suorittaneet
eläinlääketieteellisen tutkinnon muissa kan-
sainvälisissä arvioinneissa hyväksytyissä
koulutusohjelmissa.

5 §

Pohjoismaassa myönnetty ammatinharjoitta-
misoikeus

Pohjoismaan kansalainen, jolle on kolman-
nessa maassa suoritetun eläinlääketieteellisen
tutkinnon perusteella myönnetty oikeus itse-
näisesti harjoittaa eläinlääkärin ammattia jos-
sakin Pohjoismaassa, voidaan laillistaa Suo-
messa ilman 3 §:ssä säädettyjen edellytysten
täyttymistä.
Pohjoismaassa myönnettyä oikeutta har-
joittaa eläinlääkärin ammattia ei saa olla
rajoitettu.

6 §

Euroopan talousalueella myönnetty ammatin-
harjoittamisoikeus

Henkilö, joka on saanut kolmannessa
maassa suoritetun eläinlääketieteellisen tut-
kinnon perusteella oikeuden itsenäisesti har-
joittaa eläinlääkärin ammattia jossakin Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa maassa,
voidaan laillistaa Suomessa ilman 3 §:n 1 ja
2 momentin mukaisten edellytysten täytty-
mistä edellyttäen, että ammatinharjoittamis-
oikeus on saatu täyttämällä oikeuden myön-
täneen valtion lainsäädännössä asetetut lisä-
vaatimukset. Henkilön on kuitenkin esitettävä
todistus kielitaidostaan 3 §:n 3 momentissa
tarkoitetulla tavalla.
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa

maassa myönnettyä oikeutta harjoittaa eläin-
lääkärin ammattia ei saa olla rajoitettu.

7 §

Muu poikkeaminen vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriö voi erityi-
sestä syystä myöntää poikkeuksia tässä ase-
tuksessa säädetyistä vaatimuksista.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
huhtikuuta 2003.
Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä

joulukuuta 1993 annettu maa- ja metsäta-
lousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätös ulkomailla eläinlääketieteelli-
sen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin lail-
listamiselle asetettavista lisävaatimuksista
(7/93). Päätöksen 3 § jää kuitenkin voimaan
siihen saakka, kunnes se erikseen kumotaan.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

9 §

Siirtymäsäännös

Ne kolmannessa maassa eläinlääketieteel-
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lisen tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka
ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa
aloittaneet 8 §:n 2 momentissa mainitun pää-
töksen mukaiset Suomessa eläinlääkäriksi
julistamista varten tarvittavat lisäopinnot

eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, voivat
osallistua tämän asetuksen mukaisiin harjoit-
teluihin ja kuulusteluun tai jatkaa lisäopinto-
jen suorittamista 8 §:n 2 momentissa mainitun
päätöksen mukaisesti.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Ylitarkastaja Johanna Wallius

515N:o 235



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 236

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläintarhassa ja pysyvässä eläinnäyttelyssä
pidettävien eläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

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 eläintarhassa ja pysyvässä
eläinnäyttelyssä pidettävien eläinten pidolle
asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista . . . . . . . 2/EEO/2003 14.3.2003 31.3.2003

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöä koskevassa
määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja
terveysosastosta, osoite Mariankatu 23, 00170 Helsinki, puhelin (09)160 01.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Hallitusneuvos Kristiina Pajala

Vanhempi hallitussihteeri Ritva Ruuskanen
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