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Puolustusministeriön asetus

N:o 1299

puolustusministeriön maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustusmi-
nisteriön suoritteista perittävistä maksuista.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n
2 momentissa tarkoitetut maksulliset julkisoi-
keudelliset suoritteet ovat puolustustarvikkei-
den maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta
annetun lain (242/1990) 2 §:ssä tarkoitettu
puolustusministeriön myöntämä maastavien-
tilupa ja 2 a §:ssä tarkoitettu puolustusminis-
teriön myöntämä välityslupa, joista perittävä
omakustannusarvoa vastaava kiinteä maksu
on 110 euroa.

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia
suoritteita ovat:

1) valokopioiden ottaminen, josta peritään
viidestä ensimmäisestä kopiosta 1,25 euroa
kappaleelta ja seuraavista 0,75 euroa kappa-
leelta;

2) tiedon esiin hakeminen, josta peritään
avustajan tekemänä 30 euroa tunnilta ja asi-
antuntijan tekemänä 42 euroa tunnilta;

3) muut tilaukseen tai toimeksiantoon pe-
rustuvat suoritteet, joista peritään 70 euroa
tunnilta.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3
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momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta
jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä mak-
suista päättää puolustusministeriö noudat-
taen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2010
loppuun.

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

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Talousjohtaja Timo Norbäck
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Puolustusministeriön asetus

N:o 1300

puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustushal-
linnon rakennuslaitoksen suoritteista perittä-
vistä maksuista.

2 §

Maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n
1 momentissa tarkoitettuja liiketaloudellisin
perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat kiin-
teistö-, siivous-, energia- ja rakennuttamis-
palvelut sekä tekniset palvelut.

Jos 1 momentissa tarkoitettu suorite tuote-
taan suoraan tai välillisesti puolustushallin-

nolle, siitä peritään omakustannusarvoa vas-
taava maksu.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon anta-
misesta jäljennöksenä tai tulosteena perittä-
vistä maksuista päättää puolustushallinnon
rakennuslaitos noudattaen, mitä mainitussa
pykälässä säädetään.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2010
loppuun.

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

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Talousjohtaja Timo Norbäck
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Puolustusministeriön asetus

N:o 1301

puolustusvoimien maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään puolustusvoi-
mien suoritteista perittävistä maksuista.

2 §

Maksullinen julkisoikeudellinen suorite

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n
2 momentissa tarkoitettu maksullinen julkis-
oikeudellinen suorite, josta peritään omakus-
tannusarvoa vastaava kiinteä maksu, on alue-
valvontalain (755/2000) 14 §:ssä tarkoitet-
tuun ilmakuvaukseen annettu Pääesikunnan
lupa, josta peritään 75 euroa.

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia
suoritteita ovat:

1) palkatun henkilöstön ja asevelvollisten
käyttö;

2) alueiden, tilojen, maanpuolustuskalus-
ton, kalusteiden, laitteiden ja muun materiaa-
lin käyttö;

3) kuljetus tai muu työsuoritus ajoneu-
volla, ilma-aluksella tai aluksella;

4) irtaimen omaisuuden kunnossapito, kor-
jaus ja valmistus;

5) kemialliset ja fysikaaliset tutkimukset
sekä mittaukset ja testaukset;

6) tuotetut ja kustannetut julkaisut sekä
valokopiot ja muut jäljennökset, sähköiset
tallenteet sekä painopalvelut;

7) kirjastopalvelut;
8) pesulapalvelut ja muut vaatetuskorjaa-

moiden suoritteet;
9) valokuva-alan suoritteet;
10) lentäjien tarkastukseen liittyvät suorit-

teet;
11) painekammion käyttöön liittyvät suo-

ritteet;
12) tietoliikennepalvelut;
13) ruokailupalvelut;
14) psykologiset soveltuvuustutkimukset;
15) muut tilaukseen tai toimeksiantoon pe-

rustuvat suoritteet.
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen

suoritteiden maksuja voidaan alentaa, jos ky-
seiseen tarkoitukseen on osoitettu valtion ta-
lousarviossa määräraha.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3
momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta
jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä mak-
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suista päättää Pääesikunta noudattaen, mitä
mainitussa pykälässä säädetään.

Kirjastojen omista kokoelmista annetut
paikallislainat ja aineistojen muu paikallinen
käyttö sekä kirjastojen omien kokoelmaluet-
teloiden ja avoimien julkaisuarkistojen haku-
käyttö on maksutonta. Kaukopalvelusta peri-
tään aineiston lähettämisestä aiheutuvien kus-
tannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta
muille tahoille suoritettujen maksujen mukai-
nen maksu.

4 §

Museoiden pääsymaksut

Sotamuseon ylläpitämissä museoissa peri-
tään pääsymaksu seuraavasti:

1) aikuisilta 4 euroa;
2) lapsilta, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 2

euroa;
3) aikuisten yhteislipusta 6 euroa;

4) lasten, opiskelijoiden ja eläkeläisten yh-
teislipusta 3 euroa.

Pääsymaksu Sotamuseon järjestämiin eri-
koisnäyttelyihin on kuitenkin 2,50—10 eu-
roa.

Sotamuseo voi muissa museoissa noudatet-
tavan käytännön mukaisesti jättää 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetun pääsymaksun perimättä
tai alentaa sitä taikka osallistua erilaisiin yh-
teislippujärjestelmiin muiden museoiden
kanssa.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2010
loppuun.

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

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Talousjohtaja Timo Norbäck
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1302

ihmisen kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ihmisen elimien, kudoksien
ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 2 päivänä helmikuuta 2001 annetun lain (101/2001) 24
§:n, sellaisena kuin se on laissa 547/2007, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään:
1) ihmisen elimien, kudoksien ja solujen

lääketieteellisestä käytöstä annetun lain
(101/2001, jäljempänä kudoslaki) 20 i §:n 5
momentissa tarkoitettuun kudoslaitosrekiste-
riin tehtävistä merkinnöistä;

2) niistä toiminnan olennaisista muutok-
sista, jotka edellyttävät Lääkelaitoksen myön-
tämän toimiluvan muuttamista;

3) kudoksien ja solujen jäljitettävyyttä kos-
kevista tiedoista;

4) vakavien haittavaikutusten ja vaaratilan-
teiden ilmoittamisesta ja ilmoittamisessa käy-
tettävistä lomakkeista;

5) poikkeustilanteista, joissa Lääkelaitos
voi antaa luvan tiettyjen kudosten tai solujen
tuontiin tai vientiin; sekä

6) Lääkelaitoksen suorittamissa tarkastuk-
sissa erityisesti huomioon otettavista asioista,
tarkastusmenettelyn tarkemmasta sisällöstä
sekä pöytäkirjasta, sen säilytysajasta ja tie-
doksi antamisesta.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) talteenotto-organisaatiolla terveyden-

huoltolaitosta, sairaalan yksikköä tai muuta
laitosta, joka suorittaa ihmiskudosten ja -so-
lujen hankintaa kudoslaitokselle ja jolle ei ole
myönnetty Lääkelaitoksen lupaa toimia ku-
doslaitoksena; ja

2) käytöstä vastaavalla organisaatiolla ter-
veydenhuollon toimintayksikköä tai muuta
yksikköä, jossa ihmiskudosten ja -solujen
käyttö ihmisessä tapahtuu.

3 §

Kudoslaitosrekisteriin tehtävät merkinnät

Lääkelaitoksen ylläpitämään kudoslaitos-
rekisteriin merkitään kudoslaitoksen tunniste-
ja yhteystiedot, vastuuhenkilöiden ja heidän
sijaistensa yhteystiedot sekä kudoslaitoksen
toimiala.
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4 §

Toiminnan olennaiset muutokset

Kudoslain 20 b §:ssä tarkoitettuja toimin-
nan olennaisia muutoksia, joista on tehtävä
ilmoitus Lääkelaitokselle, ovat kudoslaitok-
sen toimialan tai sijainnin muuttuminen, vas-
tuuhenkilöiden vaihtuminen sekä toiminnan
lopettaminen. Jos ilmoitettu muutos edellyt-
tää toimiluvan muutosta, kudoslaitoksen on
tehtävä tätä koskeva hakemus Lääkelaitok-
selle.

5 §

Jäljitettävyyttä koskevat tiedot

Kudoslaitoksella tulee olla kudoksien ja
solujen jäljitettävyyden turvaamiseksi seuraa-
vat tiedot:

1) luovuttajan tunnistetiedot;
2) luovutuksen tunnistetiedot, jotka sisältä-

vät ainakin kudoslaitoksen tai talteenotto-
organisaation tunnistetiedot, luovutuksen yk-
silöllisen tunnistenumeron, hankinnan päivä-
määrän, hankintapaikan sekä luovutustyypin;

3) tuotteen tunnistetiedot, jotka sisältävät
ainakin kudoslaitoksen tunnistetiedot, kudok-
sen ja solun tai niistä tehdyn tuotteen tyypin,
poolinumeron (jos useita eriä on koottu yh-
teen), osanumeron (jos erä on jaettu osaeriin),
viimeisen käyttöpäivän, kudoksen tai solun
statuksen, tuotteiden kuvauksen ja alkuperän
mukaan lukien toteutetut käsittelyvaiheet
sekä kudosten ja solujen kanssa kosketuksiin
tulevat materiaalit ja lisäaineet, jotka vaikut-
tavat niiden laatuun ja/tai turvallisuuteen,
sekä lopullisesta merkitsemisestä vastaavan
laitoksen tunnistetiedot; sekä

4) ihmisessä tapahtuvan käytön tunnistetie-
dot, jotka sisältävät ainakin jakelun ja hävit-
tämisen päivämäärän sekä loppukäyttäjän
tunnistetiedot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on
hankittava ja säilytettävä myös tuotaessa ku-
doksia tai soluja Suomeen kolmansista
maista.

Käytöstä vastaavalla organisaatiolla tulee
olla kudoksien ja solujen jäljitettävyyden tur-
vaamiseksi seuraavat tiedot:

1) kudoksen tai solut toimittaneen laitok-
sen tunnistetiedot;

2) loppukäyttäjän tai laitoksen tunnistetie-
dot;

3) kudosten ja solujen tyyppi;
4) tuotteen tunnistetiedot;
5) vastaanottajan tunnistetiedot; ja
6) käyttöpäivämäärä.

6 §

Vakavien haittavaikutusten ja vaara-
tilanteiden arviointi

Kudoslaitoksen tulee arvioida kudosten ja
solujen laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat
vakavat haittavaikutukset tai vakavat vaarati-
lanteet sekä suunnitella ja toteuttaa tarvittavat
korjaavat toimenpiteet.

7 §

Vakavien haittavaikutusten ja vaara-
tilanteiden ilmoittaminen kudoslaitokselle

Kudoslaitoksen tulee varmistua, että tal-
teenotto-organisaatiolla ja käytöstä vastaa-
valla organisaatiolla on menettelyt tietojen
säilyttämiseksi sekä kudoslaitoksen infor-
moimiseksi viipymättä mahdollisista vaka-
vista haittavaikutuksista tai vaaratilanteista,
jotka saattavat vaikuttaa kudosten ja solujen
laatuun ja turvallisuuteen.

8 §

Vakavien haittavaikutusten ja vaara-
tilanteiden ilmoittaminen Lääkelaitokselle

Kudoslaitoksen tulee ilmoittaa Lääkelai-
tokselle liitteiden 1 ja 2 mukaisilla lomak-
keilla viipymättä toimintaansa liittyvät:

1) vakavat haittavaikutukset, jotka saatta-
vat johtua kudosten tai solujen laatupoikkea-
masta; sekä

2) vakavat vaaratilanteet, jotka saattavat
vaikuttaa kudosten tai solujen laatuun ja tur-
vallisuuteen.

Kudoslaitoksen tulee toimittaa Lääkelai-
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tokselle vakavia haittavaikutuksia ja vaarati-
lanteita koskeva vuosiyhteenveto seuraavan
vuoden maaliskuun 30 päivään mennessä liit-
teen 3 mukaisella lomakkeella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus-
velvollisuus koskee myös Suomeen kolman-
sista maista tuotuihin ja Suomesta kolmansiin
maihin vietyihin kudoksiin ja soluihin liitty-
viä vakavia haittavaikutuksia ja vaaratilan-
teita.

9 §

Vakavien haittavaikutusten ja vaara-
tilanteiden ilmoittamislomakkeiden kaavat

Vakavien haittavaikutusten ja vakavien
vaaratilanteiden ilmoittamisessa käytettävien
lomakkeiden kaavat vahvistetaan tämän ase-
tuksen liitteiden mukaisiksi (liitteet 1-3).

Kaavan mukaisten lomakkeiden jälkipai-
nokset sallitaan.

Ministeriön vahvistuslauseke voidaan liit-
tää vain kaavan mukaiseen sähköiseen tai
muuhun lomakkeeseen, joka on tehty kaavan
mukaiselle sähköiselle tai muulle lomak-
keelle.

10 §

Kudosten ja solujen tuonnin ja viennin
poikkeustilanteet

Kudoslain 23 a §:n mukaisella poikkeusti-
lanteella, johon Lääkelaitos voi myöntää lu-
van, tarkoitetaan tilannetta, jossa

1) kudosten tai solujen maahantuojana tai
maasta viejänä on muu terveydenhuollon toi-
mintayksikkö kuin kudoslaitos;

2) kudoslaitos tuo maahan kudoksia tai
soluja, jotka eivät täytä laissa säädettyjä
laatu-, turvallisuus- ja jäljitettävyysvaatimuk-
sia.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuun poikkeuslupahakemukseen tulee liittää
potilaan hoidosta vastaavan lääkärin selvitys
niistä erityisistä hoidollisista syistä, joiden
perusteella lupaa haetaan sekä selvitys siitä,
miten tuotavien kudosten ja solujen laadusta
ja turvallisuudesta varmistutaan.

Lääkelaitos voi myöntää edellä 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitetun luvan määräaikai-
sena. Kudoslaitoksen on liitettävä poikkeus-
lupahakemukseensa vastuuhenkilön riskinar-
viointi maahantuotavista kudoksista ja so-
luista.

11 §

Tarkastukset

Lääkelaitoksen on kudoslain 20 j §:ssä tar-
koitettujen tarkastusten yhteydessä kiinnitet-
tävä huomiota siihen, että:

1) kudosten ja solujen luovuttaminen, han-
kinta, testaaminen, käsittely, säilöminen, säi-
lytys ja jakelu vastaavat kudoslain ja sen
nojalla annettujen säädösten ja määräysten
perusteella myönnettyjä lupia ja että kudos-
laitos vastaa niitä vaatimuksia, joita lupaa
myönnettäessä on edellytetty;

2) kudoslaitoksen henkilökunnalla on
asianmukainen koulutus ja perehdytys tehtä-
viinsä ja henkilökuntaa on toiminnan laajuu-
teen nähden riittävästi;

3) kudoslaitoksen tilat soveltuvat toimin-
taan;

4) kudoslaitoksessa on toiminnan edellyt-
tämät asianmukaiset laitteet, välineet ja mate-
riaalit;

5) edellytetyn laatujärjestelmän mukainen
dokumentaatio on laadittu asianmukaisesti;

6) kudoslaitoksen rekisteri on laadittu ja
sitä ylläpidetään asianmukaisesti;

7) kudoksien ja solujen jäljitettävyys toteu-
tuu säännöksissä ja määräyksissä edellyte-
tyllä tavalla; sekä

8) haittavaikutusten ja vaaratilanteiden kä-
sittelyn menettelytavat on ohjeistettu ja ta-
pahtumat kirjataan asianmukaisesti.

12 §

Tarkastuspöytäkirja

Lääkelaitoksen on laadittava tarkastuksesta
pöytäkirja, josta on toimitettava jäljennös 30
päivän kuluessa kudoslaitoksen vastuuhenki-
lölle.
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Tarkastuksesta laaditun pöytäkirjan jäljen-
nöstä on säilytettävä kymmenen vuoden ajan
tarkastuksesta lukien.

Tarkastus katsotaan päättyneeksi, kun tar-
kastuspöytäkirjan jäljennös on annettu tie-
doksi asianomaiselle kudoslaitokselle ja tar-
kastuksessa mahdollisesti havaitut puutteet
on korjattu.

13 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä jou-
lukuuta 2007. Ennen asetuksen voimaantuloa
voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon
edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies Mervi Kattelus
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LIITE 1 
 

VAKAVISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN 
 

A OSA 
 

Nopea ilmoittaminen epäillyistä vakavista haittavaikutuksista 
 
 
Kudoslaitos 
 
Ilmoituksen tunnus 
 
Ilmoituksen päivämäärä (vuosi/kk/päivä) 
 
Altistuneen henkilön status (vastaanottaja vai luovuttaja) 
 
Hankinnan tai ihmisessä käytön päivä ja paikka (vuosi/kk/päivä) 
 
Luovutuksen yksilöllinen tunnistenumero 
 
Epäillyn vakavan haittavaikutuksen toteamispäivä (vuosi/kk/päivä) 
 
Epäiltyyn vakavaan haittavaikutukseen liittyvien kudosten ja solujen tyyppi 
 
 
 
 
 
 
Epäillyn vakavan haittavaikutuksen tyyppi 
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B OSA 
 

Vakavasta haittavaikutuksesta tehdyn tutkimuksen päätelmät 
 
 
Kudoslaitos 
 
Ilmoituksen tunnus 
 
Vahvistamispäivämäärä (vuosi/kk/päivä) 
 
Vakavan haittavaikutuksen toteamispäivä (vuosi/kk/päivä) 
 
Luovutuksen yksilöllinen tunnistenumero 
 
Vakavan haittavaikutuksen tyypin muuttuminen (Kyllä/Ei) 
Jos kyllä, täsmennettävä 
 
Kliiniset seuraamukset (jos tiedossa) 
 
__  täydellinen toipuminen 
__  vähäiset jälkiseuraukset 
__  vakavat jälkiseuraukset 
__  kuolema 
 
Tutkimuksen tulokset ja lopulliset päätelmät 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia koskevat suositukset 
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LIITE 2 
 

VAKAVISTA VAARATILANTEISTA ILMOITTAMINEN 
 

A OSA 
 

Nopea ilmoittaminen epäillyistä vakavista vaaratilanteista 
 
 
Kudoslaitos 
 
Ilmoituksen tunnus 
 
Ilmoituksen päivämäärä (vuosi/kk/päivä) 
 
Vakavan vaaratilanteen tapahtumisaika (vuosi/kk/päivä) 
 

Erittely Kudosten ja solujen laatuun ja turvallisuuteen 
mahdollisesti vaikuttavan vakavan vaaratilan-
teen syyt:                                                                

Kudosten ja 
solujen 
puutteet 

Laitteisto-
vika 

Inhimilli-
nen erehdys 

Muut (täs-
mennettä-
vä) 

Hankinta 
 

    

Testaus 
 

    

Kuljetus 
 

    

Käsittely 
 

    

Säilytys 
 

    

Jakelu 
 

    

Materiaalit 
 

    

Muu (täsmennettävä) 
 

    

Lyhyt kuvaus vaaratilanteesta 
 
 
 
 
 
Arvioidut tai todetut turvallisuusriskit 
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B OSA 
 

Vakavasta vaaratilanteesta tehdyn tutkimuksen päätelmät 
 
 
Kudoslaitos 
 
Ilmoituksen tunnus 
 
Vahvistamispäivämäärä (vuosi/kk/päivä) 
 
Vakavan vaaratilanteen tapahtumisaika (vuosi/kk/päivä) 
 
Perussyyn analyysi (yksityiskohdat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toteutetut korjaavat toimenpiteet (yksityiskohdat) 
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LIITE 3 
 

VUOSITTAISEN ILMOITUKSEN MALLI 
 

A OSA 
 

Vakavista haittavaikutuksista tehtävän vuosittaisen ilmoituksen malli 
 
 
Ilmoittava kudoslaitos/maa 
 

 

Raportointikausi 1. tammikuuta-31. joulukuuta 
(vuosi) 
 

 

Vakavien haittavaikutusten lukumäärä kudos- ja solutyyppiä (tai kudosten ja solujen kanssa kosketuk-
sissa olevaa tuotetta) kohden 
 
 Kudos- tai solutyyppi (tai kudosten ja solujen 

kanssa kosketuksissa oleva tuote) 
Vakavien haittavaiku-
tusten määrä 

Jaeltujen tämäntyyppisten 
kudosten tai solujen koko-
naismäärä (jos saatavissa) 

1    
2    
3    
4    
…    
Yhteensä   

Jaeltujen kudosten ja solujen kokonaismäärä (myös ne kudos- ja solutyypit, joiden osalta ei ole ilmoi-
tettu vakavista haittavaikutuksista): 
 
Ilmoitettujen vakavien haittavaikutusten luonne 
 

Vakavien haittavaikutusten kokonaismäärä 

Siirrossa välittynyt bakteeritartunta 
 

 

HBV  
HCV  
HIV- 1-2  

Siirrossa välittynyt virustartunta 

Muu (täsmennettävä)  
Malaria Siirrossa välittynyt loistartunta 
Muu (täsmennettävä) 

 

Siirrossa välittyneet malignit sairaudet 
 

 

Muut siirrossa välittyneet taudit 
 

 

Muut vakavat reaktiot ( täsmennettävä) 
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B OSA 
 

Vakavista vaaratilanteista tehtävän vuosittaisen ilmoituksen malli 
 
 
Ilmoittava kudoslaitos/maa 
 

 

Raportointikausi 1. tammikuuta-31. joulukuuta 
(vuosi) 
 

 

Käsiteltyjen kudosten ja solujen kokonaismäärä 
 

Erittely Kudosten ja solujen laatuun ja turvallisuuteen 
mahdollisesti vaikuttaneiden vakavien vaarati-
lanteiden kokonaismäärä, vaaratilanteiden syyt 

Kudosten ja 
solujen 
puutteet 
(täsmennet-
tävä) 

Laitteisto-
vika 
(täsmennet-
tävä) 

Inhimilli-
nen ereh-
dys 
(täsmennet-
tävä) 

Muu 
(täsmennet-
tävä) 

Hankinta 
 

    

Testaus 
 

    

Kuljetus 
 

    

Käsittely 
 

    

Säilytys 
 

    

Jakelu 
 

    

Materiaalit 
 

    

Muu (täsmennettävä) 
 

    

 



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 1303

eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat asetukset:

Asetuksen nimike n:o antopäivä
voimaan-
tulopäivä

MMM:n asetus eläinlääkärinä toimimisesta
Euroopan talousalueella hankitun ammatti-
pätevyyden perusteella1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/ELO/2007 14.12.2007 1.2.2008

MMM:n asetus pernaruton vastustamisesta 13/ELO/2007 13.12.2007 1.3.2008

Edellä mainitut asetukset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöä koske-
vassa määräyskokoelmassa. Asetukset on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintar-
vike- ja terveysosastosta, osoite Mariankatu 23, 00170 Helsinki, puhelin (09) 160 01.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Osastopäällikkö Matti Aho

Vanhempi hallitussihteeri Ritva Ruuskanen
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