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L a k i

N:o 265

vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä syyskuuta 2005 annetun vankeuslain (767/2005) 12 luvun 1 §, 2 §:n

otsikko ja 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 momentti sekä 11 §:n 1 ja 2 momentti sekä
lisätään 12 lukuun uusi 11 a § seuraavasti:

12 luku

Kirjeenvaihto ja puhelut

1 §

Kirjeenvaihto ja postilähetysten
tarkastaminen

Vangilla on oikeus kirjeenvaihtoon. Van-
gille saapunut tai vangilta peräisin oleva sul-
jettu kirje tai muu postilähetys saadaan tar-

kastaa läpivalaisemalla tai muulla vastaavalla
tavalla sitä avaamatta sen tutkimiseksi, sisäl-
tääkö se 9 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa
tarkoitettuja kiellettyjä aineita tai esineitä.

Vangille saapunut tai vangilta peräisin
oleva kirje tai muu postilähetys saadaan avata
ja sen sisältö tarkastaa lähetyksen sisältämää
viestiä lukematta, jos lähetyksen muodosta
tai koosta voidaan päätellä, että se sisältää
muutakin kuin luottamuksellisen viestin, tai
jos muutoin on perusteltua syytä epäillä, että
se sisältää 1 momentissa tarkoitettuja kiellet-
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tyjä aineita tai esineitä. Tässä momentissa
säädetyn estämättä saadaan suljetussa vanki-
lassa olevalle vangille saapunut kirje tai muu
postilähetys kuitenkin avata ja sen sisältö tar-
kastaa lähetyksen sisältämää viestiä luke-
matta sen selvittämiseksi, sisältääkö se mai-
nitunlaisia aineita tai esineitä.

Jos tarkastuksen yhteydessä löydetään ai-
neita tai esineitä, joita vangilla ei ole lupa
pitää hallussaan, ne on otettava vankilassa
säilytettäviksi. Rahavarat on merkittävä van-
gin tilille. Omaisuuden alkuperän laillisuutta
epäiltäessä tehtävästä ilmoituksesta säädetään
19 luvun 1 §:ssä.

2 §

Viestin lukeminen ja jäljennöksen ottaminen

Vangille saapunut tai vangilta peräisin
oleva kirje, muu postilähetys tai viesti saa-
daan lukea, jos se on tarpeen kyseisen vangin
rikostaustaan, hänen vankeusaikaiseen käyt-
täytymiseensä, lähetykseen tai sen lähettäjään
liittyvästä perustellusta syystä rikoksen estä-
miseksi tai selvittämiseksi, vankilan järjes-
tystä uhkaavan vaaran torjumiseksi taikka
vangin tai muun henkilön turvallisuuden suo-
jelemiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa

— — — — — — — — — — — — —
Vangille saapunut kirje tai muu postilähe-

tys, jonka kirjekuoresta tai muutoin käy luo-
tettavasti ilmi, että kirjeen lähettäjä on 1 mo-
mentissa tarkoitettu asiamies, saadaan vain
vangin läsnä ollessa avata ja sen sisältö tar-
kastaa lähetyksen sisältämää viestiä luke-
matta, jos on syytä epäillä, että kirje sisältää
9 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja
aineita tai esineitä. Tarkastuksessa noudate-
taan muutoin, mitä 1 §:n 3 momentissa sää-
detään.

8 §

Kirjeenvaihto ja puhelut varmuusosastolla

Varmuusosastolla olevalta vangilta peräi-

sin oleva ja vangille saapunut muu kuin 3 ja
4 §:ssä tarkoitettu kirje ja muu postilähetys
saadaan lukea, jos se on tarpeen kyseisen
vangin rikostaustaan, hänen vankeusaikai-
seen käyttäytymiseensä, lähetykseen tai sen
lähettäjään liittyvästä syystä rikoksen estämi-
seksi tai selvittämiseksi, vankilan järjestystä
uhkaavan vaaran torjumiseksi taikka vangin
tai muun henkilön turvallisuuden suojelemi-
seksi. Muutoin vangin kirjeenvaihdossa nou-
datetaan, mitä 1 §:ssä, 2 §:n 2 ja 3 momen-
tissa, 3—5 sekä 10 ja 11 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Päätösvalta

Kirjeen ja muun postilähetyksen tarkasta-
misesta tämän luvun 1 §:n 1 momentin no-
jalla sekä tällaisen lähetyksen avaamisesta ja
sen sisällön tarkastamisesta 1 §:n 2 momentin
ja 4 §:n 2 momentin nojalla päättää aluevan-
kilan työjärjestyksessä määrätty ohjaus- tai
valvontatehtävissä toimiva virkamies.

Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin
lukemisesta 2 §:n 1 momentin, 8 §:n 1 mo-
mentin tai 9 §:n nojalla, 2 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta jäljennöksen ottamisesta sekä lä-
hetyksen tai viestin 5 §:ssä tarkoitetusta pi-
dättämisestä päättää turvallisuudesta vastaava
virkamies tai hänen tällaisiin tehtäviin erik-
seen nimeämänsä valvonnan esimiestehtä-
vissä toimiva virkamies. Viestin saa kuiten-
kin antaa luettavaksi myös sellaiselle Van-
keinhoitolaitoksen virkamiehelle, jolla henki-
lötietojen käsittelystä rangaistusten täytän-
töönpanossa annetun lain mukaan on oikeus
käsitellä turvallisuustietorekisterin tietoja.
Puhelun kuuntelemisesta ja tallentamisesta
päättää turvallisuudesta vastaava virkamies.
— — — — — — — — — — — — —

11 a §

Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

Tämän luvun mukaisia tehtäviä hoitava
virkamies ei saa oikeudettomasti paljastaa
vangilta peräisin olevan tai hänelle saapuneen
viestin sisällöstä tehtävässään saamaansa tie-
toa taikka tällaista viestiä koskevaa tunnista-
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mistietoa. Tällaista tietoa ei saa myöskään
käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toi-
sen vahingoksi. Tietoa ei saa sanotulla tavalla
paljastaa tai käyttää senkään jälkeen, kun teh-
tävän hoitaminen on päättynyt.

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään,
1 momentissa tarkoitetun tiedon saa kuiten-

kin luovuttaa myös virkamiehelle, joka sitä
välttämättä tarvitsee tämän lain mukaisten
tehtävien hoitamiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2007.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

881N:o 265



L a k i

N:o 266

tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä syyskuuta 2005 annetun tutkintavankeuslain (768/2005) 8 luvun 1 §,

2 §:n otsikko ja 1 momentti, 4 §:n 2 momentti ja 9 §:n 1 ja 2 momentti sekä
lisätään 8 lukuun uusi 9 a § seuraavasti:

8 luku

Kirjeenvaihto ja puhelut

1 §

Kirjeenvaihto ja postilähetysten tarkastami-
nen

Tutkintavangilla on oikeus kirjeenvaih-
toon, jollei tätä oikeutta ole pakkokeinolain 1
luvun 18 b §:ssä tarkoitetulla tavalla rajoi-
tettu.

Tutkintavangille saapunut tai tutkintavan-
gilta peräisin oleva suljettu kirje tai muu pos-
tilähetys saadaan tarkastaa läpivalaisemalla
tai muulla vastaavalla tavalla sitä avaamatta
sen tutkimiseksi, sisältääkö se 5 luvun 1 §:n 1
tai 2 momentissa tarkoitettuja kiellettyjä ai-
neita tai esineitä.

Tutkintavangille saapunut kirje tai muu
postilähetys saadaan avata ja sen sisältö tar-
kastaa lähetyksen sisältämää viestiä luke-
matta sen selvittämiseksi, sisältääkö se 2 mo-
mentissa tarkoitettuja kiellettyjä aineita tai

esineitä. Tutkintavangilta peräisin oleva kirje
tai muu postilähetys saadaan avata ja sen
sisältö tarkastaa lähetyksen sisältämää viestiä
lukematta, jos lähetyksen muodosta tai
koosta voidaan päätellä, että se sisältää muu-
takin kuin luottamuksellisen viestin, tai jos
muutoin on perusteltua syytä epäillä, että se
sisältää mainitunlaisia aineita tai esineitä.

Jos tarkastuksen yhteydessä löydetään ai-
neita tai esineitä, joita tutkintavangilla ei ole
lupa pitää hallussaan, ne on otettava vanki-
lassa säilytettäviksi. Rahavarat on merkittävä
vangin tilille. Omaisuuden alkuperän lailli-
suutta epäiltäessä tehtävästä ilmoituksesta
säädetään 16 luvun 1 §:ssä.

2 §

Viestin lukeminen ja jäljennöksen ottaminen

Tutkintavangille saapunut tai tutkintavan-
gilta peräisin oleva kirje, muu postilähetys tai
viesti saadaan lukea, jos se on tarpeen kysei-
sen tutkintavangin rikostaustaan, hänen tut-
kintavankeusaikaiseen käyttäytymiseensä, lä-
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hetykseen tai sen lähettäjään liittyvästä perus-
tellusta syystä tutkintavankeuden tarkoituk-
sen turvaamiseksi, rikoksen estämiseksi tai
selvittämiseksi, vankilan järjestystä uhkaavan
vaaran torjumiseksi taikka vangin tai muun
henkilön turvallisuuden suojelemiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa

— — — — — — — — — — — — —
Tutkintavangille saapunut kirje tai muu

postilähetys, jonka kirjekuoresta tai muutoin
käy luotettavasti ilmi, että kirjeen lähettäjä on
1 momentissa tarkoitettu asiamies, saadaan
vain tutkintavangin läsnä ollessa avata ja sen
sisältö tarkastaa lähetyksen sisältämää viestiä
lukematta, jos on syytä epäillä, että kirje si-
sältää 5 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentissa
tarkoitettuja aineita tai esineitä. Tarkastuk-
sessa noudatetaan muutoin, mitä 1 §:n 4 mo-
mentissa säädetään.

9 §

Päätösvalta

Kirjeen ja muun postilähetyksen tarkasta-
misesta tämän luvun 1 §:n 2 momentin no-
jalla sekä tällaisen lähetyksen avaamisesta ja
sen sisällön tarkastamisesta 1 §:n 3 momentin
ja 4 §:n 2 momentin nojalla päättää aluevan-
kilan työjärjestyksessä määrätty ohjaus- tai
valvontatehtävissä toimiva virkamies.

Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin
lukemisesta 2 §:n 1 momentin nojalla, 2 §:n 2

momentissa tarkoitetusta jäljennöksen otta-
misesta sekä lähetyksen tai viestin 5 §:ssä
tarkoitetusta pidättämisestä päättää turvalli-
suudesta vastaava virkamies tai hänen tällai-
siin tehtäviin erikseen nimeämänsä valvon-
nan esimiestehtävissä toimiva virkamies.
Viestin saa kuitenkin antaa luettavaksi myös
sellaiselle Vankeinhoitolaitoksen virkamie-
helle, jolla henkilötietojen käsittelystä ran-
gaistusten täytäntöönpanossa annetun lain
mukaan on oikeus käsitellä turvallisuustieto-
rekisterin tietoja. Puhelun kuuntelemisesta ja
tallentamisesta päättää turvallisuudesta vas-
taava virkamies.

9 a §

Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

Tämän luvun mukaisia tehtäviä hoitava
virkamies ei saa oikeudettomasti paljastaa
tutkintavangilta peräisin olevan tai hänelle
saapuneen viestin sisällöstä tehtävässään saa-
maansa tietoa taikka tällaista viestiä koskevaa
tunnistamistietoa. Tällaista tietoa ei saa
myöskään käyttää omaksi tai toisen hyödyksi
taikka toisen vahingoksi. Tietoa ei saa sano-
tulla tavalla paljastaa tai käyttää senkään jäl-
keen, kun tehtävän hoitaminen on päättynyt.

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään,
1 momentissa tarkoitetun tiedon saa kuiten-
kin luovuttaa myös virkamiehelle, joka sitä
välttämättä tarvitsee tämän lain mukaisten
tehtävien hoitamiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2007.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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L a k i

N:o 267

poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 6 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29 päivänä syyskuuta 2006 annetun

lain (841/2006) 6 luvun 1 ja 2 §, 4 §:n 2 momentti ja 8 § sekä
lisätään 6 lukuun uusi 8 a § seuraavasti:

6 luku

Kirjeenvaihto ja puhelut

1 §

Kirjeenvaihto ja postilähetysten
tarkastaminen

Vapautensa menettäneellä on oikeus kir-
jeenvaihtoon, jollei tätä oikeutta ole pakko-
keinolain 1 luvun 18 b §:ssä tarkoitetulla
tavalla rajoitettu.

Vapautensa menettäneelle saapunut tai hä-
neltä peräisin oleva suljettu kirje tai muu
postilähetys, joka on saapunut vapautensa
menettäneelle tai jonka hän haluaa lähettää,
saadaan tarkastaa läpivalaisemalla tai muulla
vastaavalla tavalla sitä avaamatta sen tutkimi-
seksi, sisältääkö se 4 luvun 1 §:n 1 tai 2
momentissa tarkoitettuja kiellettyjä aineita tai
esineitä.

Vapautensa menettäneelle saapunut kirje
tai muu postilähetys saadaan avata ja sen
sisältö tarkastaa lähetyksen sisältämää viestiä

lukematta sen selvittämiseksi, sisältääkö se
2 momentissa tarkoitettuja kiellettyjä aineita
tai esineitä. Vapautensa menettäneeltä peräi-
sin oleva kirje tai muu postilähetys saadaan
avata ja sen sisältö tarkastaa lähetyksen sisäl-
tämää viestiä lukematta, jos lähetyksen muo-
dosta tai koosta voidaan päätellä, että se si-
sältää muutakin kuin luottamuksellisen vies-
tin, tai jos muutoin on perusteltua syytä
epäillä, että se sisältää mainitunlaisia kiellet-
tyjä aineita tai esineitä.

Jos tarkastuksen yhteydessä löydetään ai-
neita tai esineitä, joita vapautensa menettä-
neellä ei ole 4 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentin
mukaan lupa pitää hallussaan säilytystilassa,
ne on otettava poliisin säilytettäväksi.

2 §

Viestin lukeminen

Vapautensa menettäneelle saapunut tai hä-
neltä peräisin oleva kirje, muu postilähetys
tai viesti saadaan lukea, jos se on tarpeen
vapautensa menettäneen rikostaustaan, hänen
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vapauden menetyksen aikaiseen käyttäytymi-
seensä, lähetykseen tai sen lähettäjään liitty-
västä perustellusta syystä vapauteen kohdis-
tuvan toimenpiteen tarkoituksen turvaami-
seksi, rikoksen estämiseksi, säilytystilan jär-
jestystä uhkaavan vaaran torjumiseksi taikka
vapautensa menettäneen tai muun henkilön
turvallisuuden suojelemiseksi.

4 §

Kirjeenvaihto asiamiehen kanssa

— — — — — — — — — — — — —
Vapautensa menettäneelle saapunut kirje

tai muu postilähetys, jonka kirjekuoresta tai
muutoin käy luotettavasti ilmi, että kirjeen
lähettäjä on 1 momentissa tarkoitettu asia-
mies, saadaan vain vapautensa menettäneen
läsnä ollessa avata ja sen sisältö tarkastaa
lähetyksen sisältämää viestiä lukematta, jos
on syytä epäillä, että kirje sisältää 4 luvun
1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja aineita
tai esineitä. Muutoin tarkastuksessa noudate-
taan, mitä 1 §:n 4 momentissa säädetään.

8 §

Päätösvalta ja -menettely

Kirjeen ja muun postilähetyksen tarkasta-
misesta tämän luvun 1 §:n 2 momentin no-
jalla sekä tällaisen lähetyksen avaamisesta ja
sen sisällön tarkastamisesta 1 §:n 3 momentin
ja 4 §:n 2 momentin nojalla päättää poliisi-
mies.

Kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin
lukemisesta ja pidättämisestä päättää säily-
tystilan esimies tai tällaisiin tehtäviin erik-
seen nimetty pidättämiseen oikeutettu virka-
mies. Puhelun kuuntelemisesta päättää säily-
tystilan esimies tai hänen määräämänsä pidät-
tämiseen oikeutettu virkamies. Päätös on teh-
tävä kirjallisesti.

8 a §

Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

Tämän luvun mukaisia tehtäviä hoitava
virkamies ei saa oikeudettomasti paljastaa va-
pautensa menettäneeltä peräisin olevan tai
hänelle saapuneen viestin sisällöstä tehtäväs-
sään saamaansa tietoa taikka tällaista viestiä
koskevaa tunnistamistietoa. Tällaista tietoa ei
saa myöskään käyttää omaksi tai toisen hyö-
dyksi taikka toisen vahingoksi. Tietoa ei saa
sanotulla tavalla paljastaa tai käyttää senkään
jälkeen, kun tehtävän hoitaminen on päätty-
nyt.

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään,
1 momentissa tarkoitetun tiedon saa kuiten-
kin luovuttaa myös virkamiehelle, joka sitä
välttämättä tarvitsee tämän luvun nojalla suo-
ritettavan toimenpiteen tarkoituksen toteutta-
miseksi tai tämän lain mukaisten tehtävien
hoitamiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2007.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 268

Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja
tavaroiden kuljetusehtojen voimaansaattamisesta ja kuljetusehtojen lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

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

1§
Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2005

Suomen tasavallan ja Venäjän federaation vä-
lillä tehdyt Suomen ja Venäjän rautatieyhdys-
liikenteen matkustajien, matkatavaran, kiito-
tavaran ja tavaroiden kuljetusehdot, jotka
eduskunta on hyväksynyt 16 päivänä tammi-
kuuta 2007 ja jotka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 2 päivänä helmikuuta 2007 ja
joiden hyväksymisestä on ilmoitettu Venäjän
federaatiolle 7 päivänä helmikuuta 2007, ovat
voimassa 9 päivästä maaliskuuta 2007 niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliiken-

teen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran
ja tavaroiden kuljetusehtojen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta 2 päivänä helmikuuta 2007 annettu
laki (77/2007) tulee voimaan 21 päivänä
maaliskuuta 2007.

3 §
Kuljetusehtojen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä

maaliskuuta 2007.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Leena Luhtanen

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 21/2007)
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Valtioneuvoston asetus

N:o 269

kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, sääde-
tään:

1 §

Neuvottelukunnan tarkoitus

Kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten
välisen yhteistyön edistämiseksi on oikeus-
ministeriön yhteydessä toimiva kansalaisyh-
teiskuntapolitiikan neuvottelukunta, jonka
valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi ker-
rallaan.

2 §

Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) edistää yhteistoimintaa ja vuorovaiku-

tusta kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten
kesken;

2) seurata kansalaisyhteiskunnan toimin-
taympäristön muutoksia sekä tähän liittyen
Euroopan unionin ja kansainvälistä kehitystä;

3) tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lau-
suntoja kansalaisyhteiskuntapolitiikan kan-
nalta tärkeiden osa-alueiden kehittämiseksi;

4) arvioida ministeriöiden kansalaisjärjes-
töstrategioita ja kansalaisten kuulemiskäytän-
töjä;

5) seurata kansalaisjärjestöjä koskevien
julkisen vallan päätösten johdonmukaisuutta
ja ennakoitavuutta sekä tehdä aloitteita niiden
kehittämiseksi;

6) tehdä aloitteita Suomen kansalliselle ja
kansainväliselle kansalaisjärjestöjä koske-
valle toimintalinjalle;

7) käynnistää selvitys-, tutkimus- ja kehit-
tämishankkeita, edistää tutkimustoimintaa ja
tutkimustulosten hyödyntämistä sekä tiedot-
taa hankkeiden ja tutkimusten tuloksista.

3 §

Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja ja enintään 18 muuta jäsentä.
Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa ja varapu-
heenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilö-
kohtainen varajäsen.

Neuvottelukunta koostuu kansalaisyhteis-
kunnan, tutkimuksen, elinkeinoelämän sekä
ministeriöiden ja muiden viranomaisten edus-
tajista.

Viranomaisista neuvottelukunnassa edus-
tettuina ovat ulkoasiainministeriö, oikeusmi-
nisteriö, opetusministeriö, sisäasiainministe-
riö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiova-
rainministeriö, ympäristöministeriö, Patentti-
ja rekisterihallitus sekä Verohallitus.

Kansalaisyhteiskunnasta neuvottelukun-
nassa on yksi edustaja keskeisistä liikuntajär-
jestöistä, lapsi- ja nuorisojärjestöistä, taide- ja
kulttuurijärjestöistä, sosiaali- ja terveysjärjes-
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töistä, ympäristö- ja asukasjärjestöistä, ihmis-
oikeus- ja maahanmuuttajajärjestöistä sekä li-
säksi yksi kansalaisyhteiskunnan tutkimuk-
sen edustaja ja kaksi elinkeinoelämän edusta-
jaa.

4 §

Toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohta-
jan tai jos tämä on estynyt, varapuheenjohta-
jan kutsusta.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun
saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja sekä vähintään puolet muista jäse-
nistä.

Asiat päätetään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, asian
ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on
kannattanut.

Neuvottelukunnalla on pääsihteeri, jonka
oikeusministeriö määrää.

Neuvottelukunta päättää muista toimin-
tansa järjestämistä koskevista menettelyta-
voista. Neuvottelukunnalla voi olla jaostoja
asioiden valmistelua varten.

Neuvottelukunnan jäsenille, sihteerille
sekä asiantuntijoille maksettavista palkkioista
ja kustannusten korvaamisesta päättää oi-
keusministeriö.

5 §

Voimaantulosäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Hallintojohtaja Olli Muttilainen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 270

geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä, säädetään geenitekniikkalain (377/1995) 35 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on
laissa 847/2004:

1 §

Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään geenitekniikka-
lain (377/1995) mukaisista ilmoituksista ja
hakemuksista perittävien käsittelymaksujen
sekä mainitun lain mukaiseen valvontaan
kuuluvista tarkastuksista ja tutkimuksista pe-
rittävien maksujen suuruudesta.

2 §

Käyttöön suljetussa tilassa liittyvien suorit-
teiden maksut

Muuntogeenisten organismien käyttöön
suljetussa tilassa liittyvistä suoritteista toi-
minnanharjoittajalta perittävät maksut ovat:

1) geenitekniikkalain 14 §:ssä tarkoitetun
ilmoituksen käsittelymaksu 340 euroa;

2) geenitekniikkalain 14 a §:ssä tarkoitetun
ilmoituksen käsittelymaksu 340 euroa, kun
toiminnanharjoittaja ei ole pyytänyt 14 c §:n
mukaisesti kirjallista päätöstä;

3) geenitekniikkalain 14 a §:ssä tarkoitetun
ilmoituksen käsittelymaksu 440 euroa, kun
toiminnanharjoittaja on pyytänyt 14 c §:n
mukaisesti kirjallisen päätöksen;

4) geenitekniikkalain 14 b §:ssä tarkoitetun
hakemuksen käsittelymaksu 850 euroa; sekä

5) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskuksen suorittama kirjallinen tarkas-
tus 130 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksen tekemistä tarkastuskäyntiin pe-
rustuvista tarkastuksista toiminnanharjoitta-
jalta peritään maksu, joka perustuu tarkastuk-

siin käytettyyn tuntimäärään siten, että kulta-
kin alkavalta tunnilta peritään 65 euroa. Tun-
timäärään sisältyy tarkastuksen valmisteluun
käytetty aika, tarkastuskäynteihin käytetty
aika ja tarkastuksen jälkitoimenpiteisiin käy-
tetty aika. Maksua ei kuitenkaan peritä val-
misteluun tai jälkitoimenpiteeseen käytetystä
ajasta siltä osin kuin kumpikin erikseen ylit-
tää kolme tuntia. Maksua ei peritä myöskään
tarkastajan matkoihin käyttämästä ajasta eikä
matkakustannuksista.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun tarkas-
tukseen liittyvistä mittauksista ja tutkimuk-
sista sekä niihin sisältyvästä näytteenotosta
toiminnanharjoittajalta peritään toiminnan-
harjoittajalta aiheutuneet välittömät kustan-
nukset.

3 §

Tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön
liittyvien suoritteiden maksut

Muuntogeenisten organismien tarkoituk-
selliseen levittämiseen ympäristöön liittyvistä
suoritteista toiminnanharjoittajalta perittävät
maksut ovat:

1) geenitekniikkalain 17 §:ssä tarkoitetun
muuntogeenisten organismien tarkoituksel-
lista levittämistä muussa kuin markkinoille-
saattamistarkoituksessa koskevan hakemuk-
sen käsittely 3 000 euroa;

2) geenitekniikkalain 20 §:ssä tarkoitetun
tuotteen markkinoille saattamista koskevan
hakemuksen käsittely 6 000 euroa; sekä

3) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskuksen, Suomen ympäristökeskuk-
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sen tai Elintarviketurvallisuusviraston suorit-
tama kirjallinen tarkastus 130 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen tai
Elintarviketurvallisuusviraston tekemistä tar-
kastuskäyntiin perustuvista tarkastuksista toi-
minnanharjoittajalta peritään maksu, joka pe-
rustuu tarkastuksiin käytettyyn tuntimäärään
siten, että kultakin alkavalta tunnilta peritään
65 euroa. Tuntimäärään sisältyy tarkastuksen
valmisteluun käytetty aika, tarkastuskäyntei-
hin käytetty aika ja tarkastuksen jälkitoimen-
piteisiin käytetty aika. Maksua ei kuitenkaan
peritä valmisteluun tai jälkitoimenpiteeseen
käytetystä ajasta siltä osin kuin kumpikin
erikseen ylittää kolme tuntia. Maksua ei pe-
ritä myöskään tarkastajan matkoihin käyttä-
mästä ajasta eikä matkakustannuksista.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun tarkas-
tukseen liittyneistä mittauksista ja tutkimuk-
sista sekä niihin sisältyvästä näytteenotosta
toiminnanharjoittajalta peritään aiheutuneet
välittömät kustannukset.

4 §

Ilmoitusten ja hakemusten käsittelymaksujen
laskuttaminen

Geenitekniikan lautakunta laskuttaa 2 §:n 1
momentin 1–4 kohdassa sekä 3 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut maksut.

5 §

Tarkastuksiin liittyvien maksujen
laskuttaminen

Kukin valvontaviranomainen laskuttaa itse

omaan valvontatoimintaansa liittyvistä 2 §:n
1 momentin 5 kohdassa ja 2 ja 3 momentissa
sekä 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 2 ja 3
momentissa tarkoitetut maksut.

6 §

Maksun perimättä jättäminen

Tässä asetuksessa säädetyn maksun peri-
mättä jättämisestä osittain tai kokonaan sää-
detään geenitekniikkalain 35 §:n 2 momen-
tissa.

7 §

Asiakirjan antamisesta ja tiedon esille
hakemisesta perittävät maksut

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
pykälän 3 momentissa tarkoitetusta tiedon
antamisesta kopiona tai tulosteena perittä-
vistä maksuista päättävät geenitekniikan lau-
takunta sekä kukin valvontaviranomainen
osaltaan noudattaen, mitä mainitussa pykä-
lässä säädetään.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä
maaliskuuta 2007 ja se on voimassa 31 päi-
vään joulukuuta 2009. Asetusta sovelletaan
kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2007.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Johtaja Risto Aurola
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Valtioneuvoston asetus

N:o 271

poronhoitovuodelta 2007/2008 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001
annetun lain (1559/2001) 14 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista
tuista annetun lain (1559/2001) 14 §:ssä tar-
koitettuna tukena voidaan vakituisesti Suo-
messa asuville poronomistajille valtion ta-
lousarviossa vuodelle 2007 maa- ja puutarha-
talouden kansalliseen tukeen osoitetuista va-
roista maksaa poronhoitovuodelta 2007/2008
eläinkohtaista tukea siten kuin tässä asetuk-
sessa säädetään.

2 §

Tuen saaja

Tukea maksetaan vuodelta 2007 maksetta-
vasta pohjoisesta tuesta annetussa valtioneu-
voston asetuksessa (32/2007) tarkoitetuilla
alueilla C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville
ruokakunnille.

Ruokakuntaan kuuluviksi katsotaan avio-
puolisot sekä sellaiset avioliitonomaisissa
olosuhteissa yhteisessä taloudessa avioliittoa
solmimatta jatkuvasti elävät henkilöt, jotka
ovat aikaisemmin olleet keskenään aviolii-
tossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi.
Ruokakuntaan kuuluvat myös edellä mainit-

tujen puolisoiden samassa taloudessa asuvat
yhteiset lapset ja ottolapset, jotka eivät ole
täyttäneet 18 vuotta ennen sen kalenterivuo-
den alkua, jolta tukea haetaan. Ruokakun-
naksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruo-
kakuntaan kuuluvat henkilöt tai ne henkilöt,
joiden omistamien porojen osalta tukea hae-
taan, eivät ole täyttäneet 65 vuotta ennen sen
kalenterivuoden alkamista, jolta tukea hae-
taan. Tuen saamisen edellytyksenä on myös,
että tuen saaja pitää muistiinpanoja harjoitta-
mansa porotalouden tuloista ja menoista.

3 §

Tukikelpoiset eloporot

Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruo-
kakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poro-
luetteloiden mukaan poronhoitolaissa
(848/1990) tarkoitetun poronhoitovuoden
päättyessä yhteensä vähintään 80 eloporoa.

Tukeen oikeuttavien eläinten omistusoi-
keus ja määrä perustuvat poronhoitovuodelta
2006/2007 laadittuun poroluetteloon. Poron-
hoitovuoden 2006/2007 aikana tehdyt poro-
kaupat voidaan ottaa huomioon tukea myön-
nettäessä.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka
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ylittävät paliskunnille tai niiden osakkaille
määrätyt suurimmat sallitut eloporojen mää-
rät. Jos paliskunnan eloporojen määrä ylittää
paliskunnille määrätyn suurimman sallitun
eloporojen määrän, vähennetään ruokakun-
tien tukikelpoisten eloporojen määrää yli-
määräisten porojen osalta samassa suhteessa
kuin ruokakunnat omistavat eloporoja palis-
kunnassa. Eloporojen määrän jääminen 1 mo-
mentissa säädettyä pienemmäksi ei estä tuen
myöntämistä ruokakunnalle jäljelle jääneiden
eloporojen määrän perusteella, jos ruokakun-
nalla on ennen vähennystä ollut eloporoja
vähintään 1 momentissa säädetty määrä.

Tukea ei makseta myöskään niistä elopo-
roista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hy-
väksymien vuosittaisten teurastussuunnitel-
mien mukaan pitänyt teurastaa (teurasrästi-

poro). Jos ruokakunnan teurasrästiporojen
määrä on yli kolme prosenttia eloporojen
määrästä, tukea ei makseta ruokakunnalle
lainkaan.

4 §

Tuen määrä

Tuen suuruus on enintään 24,50 euroa elo-
poroa kohti.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä
maaliskuuta 2007.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri Jukka Mirvo
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Liite Saamenkielinen käännös 
 
 
 
 

 
Nr 271 

Stáhtaráđi ásahus 
ealliguovdasaš lassidoarjagis, mii máksojuvvo boazodoallojagi 2007/2008 ovddas 

Addojuvvon Helssegis njukčamánu 15 beaivve 2007 
————— 

 
Stáhtaráđi mearrádusa mielde, mii lea dahkkon eanan- ja meahccedoalloministeriija ovdan-

buktojumis, mearriduvvo eanan- ja šaddogárdedoalu álbmotlaš doarjagiin juovlamánu 28 
beaivve 2001 addojun lága (1559/2001) 14 §` 3 momeantta vuođul: 

 
1 § 

Heivehansuorgi 

Eanan- ja šaddogárdedoalu álbmotlaš doar-
jagiin addojun lága (1559/2001) 14 §: s 
dárkkuhuvvon doarjjan sáhttá fásta Suomas 
orru boazoeaiggádiidda máksojuvvot stáhta 
bušeahttaárvalusas jahkái 2007 eanan- ja 
šaddogárdedoalu álbmotlaš doarjagii 
čujuhuvvon váriin boazodoallojagis 
2007/2008 ealliguovdasaš doarjja dađi lági 
mielde go dán ásahusas mearriduvvo.  

 
2 § 

Doarjjaoažžu 

Doarjja máksojuvvo jagi 2007:s mákso-
jupmái boahtti davvidoarjagis addojuvvon 
stáhtaráđi ásahusas (32/2007) dárkkuhuvvon 
guovlluin C 3 ja C 4 boazodoalus bargi 
borramušveagaide.  

Boarramušvehkii gullevažžan gehččojuvv-
ojit náittosguimmežat sihke dakkár náit-
toslágán diliin oktasaš dállodoalus náital-
keahttá bistevaččat orru olbmot, geat leaba 
ovdal leamaš gaskaneaska náittoslihtus dehe 
geain lea dehe lea leamaš oktasaš mánná. 
Borramušvehkii gullet maid ovdal 
máinnašuvvon náittosguimmežiid seamma 
dállodoalus orru oktasaš mánát ja bieb-
mománát, geat eai leat deavdán 18 jagi ovdal 

dan kaleanddarjagi álggu, goas doarjja ohc-
cojuvvo. Boarramušveahkan gehččojuvvo 
maid juogekeahtes jápminbeassi.  

Doarjaga oažžuma eaktun lea, ahte 
borramušvehkii gullevaš olbmot dehe dat 
olbmot, geaid eaiggáduššan bohccuid ovddas 
doarjja ohccojuvvo, eai leat deavdán 65 jagi 
ovdal dan kaleanddarjagi álgima, goas doarj-
ja ohccojuvvo. Doarjaga oažžuma eaktun lea 
maid, ahte doarjjaoažžu doallá muituimerke-
jumiid iežas boazodoalu boađuin ja goluin.  

 
3 § 

Doarjjadohkálaš eallobohccot 

Doarjaga oažžuma eaktun lea, ahte 
boarramušvehkii gullevaš olbmot oamastit 
boazologahallamiid (848/1990) mielde boa-
zodoallojagi nogadettiin oktiibuot unnimusat 
80 bohcco.  

Doarjagii vuoigadahtton elliid oamastan-
rievtti ja meari vuođđun lea boazodoallojagi 
2006/2007 áigemearis ráhkaduvvon boazolo-
gahallan. Boazodoallojagi 2006/2007 áigge 
dahkkojuvvon boazogávppit sáhttet váldo-
juvvot vuhtii doarjaga mieđiheamis. 

Doarjja ii máksojuvvo dain eallobohccuin, 
mat mannet badjel bálgesiidda dehe daid 
osolaččaide mearriduvvon lobálaš eallobohc-
cuid meriin. Jos bálgesa eallobohccuid mear-
ri manná badjel bálgesii mearriduvvon stuo-
rimus  lobálaš  eallobohccuid  meari,  geahpi- 
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Nr 271 
 
duvvo borramušveagaid doarjjadohkálaš eal-
lobohccuid mearri liigebohccuid ovddas 
seamma gori mielde go borramušveagat oa-
mastit eallobohccuid bálgesis. Eallobohccuid 
meari báhcin 1 momeanttas mearriduvvon 
meari unnibun ii eastte doarjaga mieđiheami 
borramušvehkii báhcán eallobohccuid meari 
vuođul, jos borramušveagas leat leamaš ov-
dal geahpideami unnimusat 1 momeanttas 
mearriduvvon mearri. 

Doarjja ii máksojuvvo maid dain eallo-
bohccuin, maid osolaš livččii galgan njuov-
vat bálgesa dohkkehan jahkásaš njuov-
vanplánaid mielde (njuovvanreasta-boazu). 
Jos borramušveaga njuovvanreasta-bohccuid 
mearri lea badjel golbma proseantta eallo-

bohccuid mearis, ii doarjja máksojuvvo 
borramušvehkii ollenge.  
 

4 § 

Doarjjamearri 

Doarjaga sturrodat lea eanemusat 24,50 eu-
ro eallobohcco guovdu.  
 

5 § 

Fápmuiboahtin 

Dát ásahus boahtá fápmui njukčamánu 21 
beaivve 2007. 

 
Helssegis njukčamánu 15 beaivve 2007  

 
Eanan- ja meahccedoalloministtar Juha Korkeaoja 

 
 
 
 

Ráđđehusčálli Jukka Mirvo 
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