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Tasavallan presidentin asetus

N:o 1487

eläkkeen korvaamista alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta koskevien
tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriössä Ahvenan-
maan asioita käsittelevän ministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa
1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen

korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoi-
don tai opiskelun ajalta annetun lain
(644/2003), jäljempänä eläkekorvauslaki,
mukaan eläkelaitokselle kuuluvat hallintoteh-
tävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa Ah-
venanmaan maakunnan hallitus sen myöntä-
essä työeläkettä Ahvenanmaan itsehallinto-
lain (1144/1991) 18 §:n 2 a kohdassa tarkoi-
tetuille henkilöille.

2 §
Ålands arbetsmarknads- och studieservice-

myndighet ilmoittaa Eläketurvakeskukselle
ne ahvenanmaalaisilta opiskelijoilta saa-
mansa tiedot eläkekorvauslain 3 §:n 3 mo-

mentissa tarkoitetusta ulkomailla suoritetusta
tutkinnosta, jotka valtakunnassa vastaavissa
tapauksissa Kansaneläkelaitos toimittaa lain
6 §:n 3 momentin nojalla.

3 §
Valtakunta vastaa sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön eläkekorvauslain 8 §:n nojalla vah-
vistamien perusteiden mukaisesti kaikista
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ja
Ålands arbetsmarknads- och studieservice-
myndighetin menoista ja kuluista tässä ase-
tuksessa tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta.

Maakunnan hallitus, Ålands arbetsmark-
nads- och studieservicemyndighet ja Eläke-
turvakeskus sopivat tarkemmin kustannusten
korvaamisesta.
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4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2008.

Asetusta sovelletaan eläkkeen korvaami-
seen alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja
opiskelun ajalta 1 päivästä tammikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Astrid Thors
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 1488

Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-

räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

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

1 §
Suomen tasavallan ja Slovakian tasavallan

välillä turvallisuusluokitellun tiedon vasta-
vuoroisesta suojaamisesta Bratislavassa 14
päivänä toukokuuta 2007 tehty sopimus,
jonka eduskunta on hyväksynyt 13 päivänä
marraskuuta 2007 ja jonka tasavallan presi-
dentti on hyväksynyt 23 päivänä marraskuuta
2007 ja jonka hyväksymisestä Slovakian ta-
savallan hallitus on ilmoittanut Suomen tasa-
vallan hallitukselle 18 päivänä toukokuuta
2007 ja Suomen tasavallan hallitus Slovakian
tasavallan hallitukselle 28 päivänä marras-
kuuta 2007, tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun

tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta 23 päivänä
marraskuuta 2007 annettu laki (1052/2007)
tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2008.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen
Pääministeri Matti Vanhanen

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 117/2007)
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 1489

Suomen, Norjan, Venäjän ja Ruotsin välillä kansainvälisen Barents-sihteeristön perusta-
misesta Barentsin euroarktisen alueen yhteistyötä varten tehdyn sopimuksen voimaan-

saattamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

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

1 §
Rovaniemellä 15 päivänä marraskuuta

2007 Suomen tasavallan hallituksen, Norjan
kuningaskunnan hallituksen, Venäjän fede-
raation hallituksen ja Ruotsin kuningaskun-
nan hallituksen välillä kansainvälisen Ba-
rents-sihteeristön perustamisesta Barentsin
euroarktisen alueen yhteistyötä varten tehty
sopimus, jonka tasavallan presidentti on hy-
väksynyt 23 päivänä marraskuuta 2007, tulee

voimaan 9 päivänä tammikuuta 2008 niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä tam-

mikuuta 2008.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen
Pääministeri Matti Vanhanen

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 118/2007)
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 1490

sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministerin esittelystä,
säädetään puolustusvoimista 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (551/2007) 35 §:n 1
momentin ja 40 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Sotilas- ja palvelusarvon tarkoitus

Sotilaallista esimiesasemaa sekä sotilaan
koulutusta, virka-asemaa ja tehtävää osoite-
taan sotilasarvolla tai palvelusarvolla.

Palvelusarvoa voidaan 1 momentissa sää-
detyssä tarkoituksessa käyttää sotilasarvon si-
jasta sotilastehtävässä palveltaessa.

2 §

Sotilasarvot

Sotilasarvot ovat:
1) sotamies;
2) korpraali, ylimatruusi;
3) alikersantti;
4) kersantti;
5) ylikersantti;
6) vääpeli, pursimies;
7) ylivääpeli, ylipursimies;
8) sotilasmestari;
9) vänrikki, aliluutnantti;
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10) luutnantti;
11) yliluutnantti;
12) kapteeni, kapteeniluutnantti;
13) majuri, komentajakapteeni;
14) everstiluutnantti, komentaja;
15) eversti, kommodori;
16) prikaatikenraali, lippueamiraali;
17) kenraalimajuri, kontra-amiraali;
18) kenraaliluutnantti, vara-amiraali;
19) kenraali, johon voidaan liittää aselajia

osoittava etuliite, ja amiraali.
Sotamiehen sotilasarvon sijasta voidaan

käyttää puolustushaara- ja aselaji- tai joukko-
kohtaisia arvoja, siten kuin puolustusvoimain
komentaja niistä sotilaskäskyasiana erikseen
määrää.

3 §

Palvelusarvot

Palvelusarvot vastaavat nimikkeiltään
2 §:ssä lueteltuja sotilasarvoja, jollei jäljem-
pänä toisin säädetä.

Puolustusvoimain komentaja määrää soti-
laskäskyasiana muiden kuin 1 momentissa
tarkoitettujen palvelusarvojen rinnastamisesta
sotilasarvoihin sekä tarvittaessa palvelusar-
vosta siirryttäessä puolustushaarasta toiseen.

4 §

Keskinäinen arvojärjestys

Samassa tai rinnasteisessa sotilas- tai pal-
velusarvossa olevien keskinäinen arvojärjes-
tys määräytyy ylentämisajankohdan tai pal-
velusarvon antamisajankohdan mukaan siten
kuin puolustusvoimain komentaja siitä soti-
laskäskyasiana tarkemmin määrää.

2 luku

Puolustusvoimien virassa palvelevan soti-
las- ja palvelusarvo

5 §

Upseerina tai määräaikaisena reserviupsee-
rina palvelevan sotilasarvo

Upseerina palvelevan sotilasarvo on:

1) luutnantti;
2) yliluutnantti;
3) kapteeni tai kapteeniluutnantti;
4) majuri tai komentajakapteeni;
5) everstiluutnantti tai komentaja;
6) eversti tai kommodori;
7) prikaatikenraali tai lippueamiraali;
8) kenraalimajuri tai kontra-amiraali;
9) kenraaliluutnantti tai vara-amiraali;

taikka
10) kenraali tai amiraali.
Määräaikaisena reserviupseerina palvele-

van sotilasarvo on vänrikki, aliluutnantti,
luutnantti tai yliluutnantti.

6 §

Opistoupseerina palvelevan sotilasarvo

Opistoupseerina palvelevan sotilasarvo on:
1) luutnantti;
2) yliluutnantti; taikka
3) kapteeni tai kapteeniluutnantti.

7 §

Erikoisupseerin virassa palvelevan sotilas- ja
palvelusarvo

Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttä-
vässä erikoisupseerin virassa palvelevan soti-
lasarvo on 5 §:ssä mainittu sotilasarvo, johon
on liitetty puolustusvoimain komentajan vah-
vistama toimialaa osoittava etuliite.

Muuta tutkintoa edellyttävässä erikoisup-
seerin virassa palvelevan tai sotilaskapelli-
mestarin sotilasarvo on 5 §:n 1—5 kohdassa
mainittu sotilasarvo, johon on liitetty puolus-
tusvoimain komentajan vahvistama toimialaa
osoittava etuliite.

Sotilasteknikon tehtävässä palvelevan soti-
lasarvo on kuitenkin 6 §:n 1—3 kohdassa
mainittu sotilasarvo, johon on liitetty etuliite
teknikko.

8 §

Sotilaspappina ja sotilasvirkamiehenä palve-
levan palvelusarvo

Sotilaspappina palvelevan palvelusarvo on
sotilaspastori, kenttärovasti tai kenttäpiispa.
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Sotilasvirkamiehenä palvelevan palvelus-
arvo on sotilasvirkamies 1 luokka, sotilasvir-
kamies 2 luokka tai sotilasvirkamies 3
luokka.

9 §

Aliupseerina ja määräaikaisena aliupseerina
palvelevan palvelusarvo

Aliupseerina tai määräaikaisena aliupsee-
rina palvelevan palvelusarvo on:

1) sotilasammattihenkilö;
2) kersantti;
3) ylikersantti;
4) vääpeli tai pursimies;
5) ylivääpeli tai ylipursimies; taikka
6) sotilasmestari.

3 luku

Muut sotilas- ja palvelusarvot

10 §

Reserviin tai varareserviin kuuluvan sotilas-
arvo

Reserviin tai varareserviin kuuluvan:
1) miehistön sotilasarvo on sotamies, korp-

raali tai ylimatruusi;
2) aliupseerin sotilasarvo on alikersantti,

kersantti, ylikersantti, vääpeli tai pursimies,
ylivääpeli tai ylipursimies sekä sotilasmes-
tari;

3) upseerin sotilasarvo on vänrikki tai ali-
luutnantti, luutnantti, yliluutnantti, kapteeni
tai kapteeniluutnantti, majuri tai komentaja-
kapteeni, everstiluutnantti tai komentaja,
eversti tai kommodori, prikaatikenraali tai
lippueamiraali, kenraalimajuri tai kontra-ami-
raali, kenraaliluutnantti tai vara-amiraali
taikka kenraali tai amiraali;

4) erikoisupseerin sotilasarvo on 7 §:ssä
mainittu sotilasarvo.

11 §

Varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista ase-
palvelusta suorittavan sotilasarvo

Varusmiespalvelusta tai naisten vapaaeh-
toista asepalvelusta suorittavan sotilasarvo on
sotamies, korpraali tai ylimatruusi, aliker-
santti tai kersantti.

12 §

Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijan pal-
velusarvo

Upseerin virkaan opiskelevan Maanpuo-
lustuskorkeakoulun opiskelijan palvelusarvo
on kadetti, kadettialikersantti, kadettiker-
santti, kadettiylikersantti taikka kadettivää-
peli tai kadettipursimies.

4 luku

Ylentäminen ja palvelusarvon antaminen

13 §

Upseerina, opistoupseerina, erikoisupseerina
tai määräaikaisena reserviupseerina palvele-

van ylentämisen yleiset edellytykset

Upseerina, opistoupseerina, erikoisupsee-
rina tai määräaikaisena reserviupseerina pal-
velevan ylentämisen edellytyksenä on, että
ylennettävällä on ollut lähinnä alempi sotilas-
arvo vähintään kaksi vuotta, kenraalimaju-
riksi tai kontra-amiraaliksi ylennettäessä kui-
tenkin prikaatikenraalin tai everstin taikka
lippueamiraalin tai kommodorin sotilasar-
vossa taikka edellä mainituissa sotilasar-
voissa yhteensä vähintään kaksi vuotta.

Edellä 1 momentissa säädetystä vähim-
mäisajasta voidaan erityisestä syystä poiketa.

Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttä-
vässä erikoisupseerin virassa palveleva voi-
daan erityisestä syystä koulutuksensa ja teh-
tävänsä perusteella ylentää suoraan kapteenia
tai kapteeniluutnanttia vastaavaan erikoisup-
seerin sotilasarvoon.
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14 §

Palvelusarvon antamisen yleiset edellytykset

Palvelusarvon antamisen yleisenä edelly-
tyksenä on määräys palvelusarvoa vastaavaan
sotilastehtävään.

Ylemmän palvelusarvon antamisen edelly-
tyksenä aliupseerina palvelevalle on, että pal-
velusarvon saavalla on ollut lähinnä alempi
aliupseerin palvelusarvo vähintään kaksi
vuotta.

Edellä 2 momentissa säädetystä vähim-
mäisajasta voidaan erityisestä syystä poiketa.

15 §

Reserviin tai varareserviin kuuluvan ja va-
rusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepal-
velusta suorittavan ylentämisen edellytykset

Edellä 10 ja 11 §:ssä tarkoitettuihin sotilas-
arvoihin ylentämisen edellytyksenä on, että
ylennettävä on saanut puolustusvoimain ko-
mentajan tarkemmin määräämällä tavalla
ylemmän sotilasarvon mukaista tehtävää vas-
taavan koulutuksen ja että hän on muutenkin
ominaisuuksiltaan ylennettäväksi sopiva.

5 luku

Toimivaltuussäännökset

16 §

Toimivalta sotilasarvoon ylentämiseen ja
palvelusarvon antamiseen

Toimivallasta ylentää upseerin, erikoisup-
seerin ja eräisiin opistoupseerin sotilasarvoi-
hin sekä antaa kenraalin sotilasarvoa vastaava
palvelusarvo säädetään puolustusvoimista an-
netun lain 40 §:n 1 momentissa.

Sotilaspappina tai sotilasvirkamiehenä pal-
velevan palvelusarvon antaa puolustusvoi-
main komentaja.

Aliupseerina ja määräaikaisena aliupsee-
rina palvelevan ylentää sotilasmestariksi ja
sitä vastaavan palvelusarvon antaa pääesi-

kunnan päällikkö, ylivääpeliksi ja ylipursi-
mieheksi ylentää ja niitä vastaavan palvelu-
sarvon antaa maavoimien, ilmavoimien tai
merivoimien komentaja tai puolustusvoimien
henkilöstöpäällikkö. Vääpeliksi ja pursimie-
heksi sekä niitä alempiin sotilasarvoihin ylen-
tää sekä niitä vastaavan palvelusarvon antaa
joukko-osaston komentaja tai muu hallinto-
yksikön päällikkö.

Puolustusvoimien palveluksessa olevan si-
viilihenkilön ylentää sotilasmestariksi pääesi-
kunnan päällikkö ja ylivääpeliksi ja ylipursi-
mieheksi maavoimien, merivoimien tai ilma-
voimien komentaja tai puolustusvoimien hen-
kilöstöpäällikkö. Vääpelin ja pursimiehen
sekä niitä alempaan sotilasarvoon ylentää
joukko-osaston komentaja.

Edellä 12 §:ssä tarkoitetun Maanpuolustus-
korkeakoulun opiskelijan palvelusarvon an-
taa Kadettikoulun, Maasotakoulun, Merisota-
koulun tai Ilmasotakoulun johtaja.

Reserviin ja varareserviin kuuluvan ylen-
tää miehistön ja aliupseerin sotilasarvoihin
operatiivisen sotilasläänin komentaja. Edellä
10 §:n 1 kohdassa ja 11 §:ssä tarkoitettuihin
sotilasarvoihin ylentää joukko-osaston ko-
mentaja tai muu hallintoyksikön päällikkö.

17 §

Puolustusministeriön virkamiehen ylentämi-
nen

Mitä tässä asetuksessa säädetään sotilaana
palvelevan ylentämisestä, sovelletaan myös
sellaiseen puolustusministeriön virkamie-
heen, jonka viran ehdottomana kelpoisuus-
vaatimuksena on kelpoisuus sotilasvirkaan.

Puolustusministeriön siviilihenkilöstön
ylentämisessä noudatetaan soveltuvin osin,
mitä 15 ja 16 §:ssä säädetään.

18 §

Kriisinhallintaorganisaatiossa tai muussa ul-
komaanpalveluksessa sotilastehtävässä pal-

velevan palvelusarvo

Pääesikunta vahvistaa sotilaallisesta krii-
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sinhallinnasta annetun lain (211/2006)
5 §:ssä tarkoitetussa kriisinhallintaorganisaa-
tiossa palvelevien palvelusarvot. Palvelusar-
von antaa mainitun lain 9 §:n 1 momentissa
tarkoitettu tehtävään määräävä viranomainen.
Puolustusvoimista annetun lain 40 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua muuta kuin kenraalin
sotilasarvoa vastaavan palvelusarvon ulko-
maanpalvelukseen antaa puolustusvoimain
komentaja.

Kriisinhallintajoukon komentaja voi lisäksi
sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa
laissa tarkoitetun palvelussuhteen ajaksi an-
taa reserviin kuuluvalle hänelle 1 momentin
mukaisesti vahvistettua varsinaista palvelus-
arvoaan ylemmän miehistön tai aliupseerin
palvelusarvon.

Muussa ulkomaanpalveluksessa sotilasteh-
tävässä palvelevalle, jonka palvelussuhtee-
seen ei sovelleta 1 momentissa mainittua la-
kia, voidaan palveluksen ajaksi antaa palve-
lusarvona hänen varsinaista sotilasarvoaan
ylempi sotilasarvo.

6 luku

Puolustusvoimien tunnuskuva

19 §

Tunnuskuvan yleiskuvaus

Puolustusvoimien tunnuskuvana on tornin
päällikkeenä Suomen valtakunnan vaakunan
leijona kruunuineen ja varuksineen ilman
ruusukkeita.

20 §

Tunnuskuvan värit

Tunnuskuvaa voidaan käyttää moniväri-
senä tai kaksivärisenä.

Käytettäessä tunnuskuvaa monivärisenä
torni on punainen sekä leijona kruunuineen ja
varuksineen sekä aseiden kahvat ja käsivarsi-
haarniskan nivelet ovat joko kullanväriset tai
keltaiset sekä aseiden terät ja käsivarsihaar-
niska vastaavasti joko hopeanväriset tai val-
koiset.

Käytettäessä tunnuskuvaa kaksivärisenä
leijona on joko valkoinen tai taustan värinen
sekä torni vastaavasti joko musta tai muun
värinen. Oheisissa kuvissa tunnuskuva on
monivärisenä ja mustavalkoisena.

21 §

Tunnuskuvalle asetetut vaatimukset

Tunnuskuvan on oltava täsmällinen ja sen
mittasuhteiden on oltava oikeat. Lisäksi sen
on oltava kooltaan oikeassa suhteessa sijain-
tipaikkaansa nähden ja heraldisesti oikein si-
joitettu.

22 §

Tunnuskuvan käyttö puolustusvoimien omai-
suuden merkitsemiseen

Tunnuskuvan tornikuviota ilman Suomen
valtakunnan vaakunan leijonaa mahdollisine
lyhyine esineeseen liittyvine tunnistetietoi-
neen voidaan käyttää puolustusvoimien
omaisuuden ja puolustusvoimien hallussa
olevan omaisuuden merkitsemiseen.

7 luku

Voimaantulo

23 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008.
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Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Jan Vapaavuori
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1491

valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,
muutetaan valtioneuvoston kansliasta 4 päivänä huhtikuuta 2007 annetun valtioneuvoston

asetuksen (393/2007) 1 §:n 14 kohta, 2 §, 8 §:n 1 momentin 3 ja 6 kohta ja 9 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 676/2007, seuraavasti:

1 §

Valtioneuvoston kanslian tehtävät

Valtioneuvoston kanslian tehtäviä ovat:
— — — — — — — — — — — — —

14) valtioneuvoston kirjaamo ja muu tieto-
palvelu;
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Valtioneuvoston kanslian alaiset valtio-omis-
teiset yhtiöt

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuu-
luvat yhtiöt:

Altia Oyj, Arek Oy, Art and Design City
Helsinki Oy Ab, Boreal Kasvinjalostus Oy,
Destia Holding Oy, Edita Oyj, Eka-kiinteistöt
Oy, Ekokem Oy Ab, Elisa Oyj, FCG Finnish
Consulting Group Oy, Fingrid Oyj, Finnair
Oyj, Fortum Oyj, Gasum Oy, Haus kehittä-
miskeskus Oy, Itella Oyj, Kemijoki Oy, Ke-
mira Oyj, Labtium Oy, Metso Oyj, Motiva
Oy, Neste Oil Oyj, OMX AB (publ), Outo-
kumpu Oyj, Patria Oyj, Rahapaja Oy, Ras-
kone Oy, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, San-

tapark Oy, Silta Oy, Solidium Oy, Sponda
Oyj, Stora Enso Oyj, Suomen Siemenperuna-
keskus Oy, Suomen Viljava Oy, TeliaSonera
AB, Vapo Oy sekä VR-Yhtymä Oy.

8 §

Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:
— — — — — — — — — — — — —

3) valtioneuvoston EU-sihteeristön päälli-
köllä, valtioneuvoston EU-sihteeristön apu-
laispäälliköllä ja talousneuvoston sihteeristön
päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto;
— — — — — — — — — — — — —

6) tietopalvelupäälliköllä, finanssineuvok-
sella, neuvottelevalla virkamiehellä, tietohal-
lintopäälliköllä, henkilöstön kehittämispäälli-
köllä, tiedotuspäälliköllä, apulaistiedotus-
päälliköllä, erityisasiantuntijalla, johtavalla
terminologilla, johtavalla tietoasiantuntijalla,
kriisiviestinnän koordinaattorilla, tilanneku-
vakoordinaattorilla, EU-erityisasiantuntijalla
ja EU-tiedottajalla ylempi korkeakoulutut-
kinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtävä-
alaan; sekä
— — — — — — — — — — — — —
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9 §

Virkamiesten nimittämistoimivalta

Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, johtajan,
osastopäällikön, hallitusneuvoksen, finanssi-
neuvoksen, neuvottelevan virkamiehen, lain-
säädäntöneuvoksen ja hallitussihteerin nimit-
tämisestä on voimassa, mitä valtioneuvoston
ohjesäännössä säädetään. EU-sihteeristön

päällikön, EU-sihteeristön apulaispäällikön ja
talousneuvoston sihteeristön päällikön nimit-
tää valtioneuvosto.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008.

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

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Pääministeri Matti Vanhanen

Alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1492

väestötietoasetuksen 4 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
muutetaan 22 päivänä lokakuuta 1993 annetun väestötietoasetuksen (886/1993) 4 §:n 1

momentin 12 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1064/1999, seuraavasti:

4 §

Tiedot Suomen kansalaisesta

Suomen kansalaisesta talletetaan väestötie-
tojärjestelmään henkilötunnuksen lisäksi:
— — — — — — — — — — — — —

12) edunvalvonnan, toimintakelpoisuuden
rajoituksen ja edunvalvontavaltuutuksen al-
kamis- ja lakkaamisajankohta, tieto siitä,
onko henkilön toimintakelpoisuutta rajoitettu,
tieto siitä, onko edunvalvonnan tai edunval-

vontavaltuutuksen tehtäviä jaettu, edunvalvo-
jan tai valtuutetun nimi ja henkilötunnus tai
syntymäaika sekä edunvalvojan tai valtuute-
tun tehtävän alkamis- ja lakkaamisajankohta,
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008.

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

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen
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Oikeusministeriön asetus

N:o 1493

oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suo-
ritteista

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

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

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään oikeusminis-
teriön, Rikosseuraamusviraston, Valtakun-
nansyyttäjänviraston, Konkurssiasiamiehen
toimiston, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen, Oikeusrekisterikeskuksen, Onnettomuus-
tutkintakeskuksen, Oikeushallinnon palvelu-
keskuksen, Oikeushallinnon tietotekniikka-
keskuksen, Tietosuojavaltuutetun toimiston
ja tietosuojalautakunnan, Yhdistyneiden Kan-
sakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kri-
minaalipolitiikan instituutin, valtion vaalivi-
ranomaisten ja Rikosseuraamusalan koulutus-
keskuksen maksullisista suoritteista.

Tämä asetus koskee myös Vankeinhoito-
laitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen suorit-
teita, jollei niistä erikseen muuta säädetä.

Tämä asetus koskee myös muiden kuin 1
ja 2 momentissa mainittujen oikeusministe-
riön hallinnonalan viranomaisten perimiä ti-
lavuokria.

Julkisen kaupanvahvistajan suoritteista pe-
rittävistä maksuista säädetään erikseen.

2 §

Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitet-

tuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista
1 §:ssä mainitut viranomaiset perivät tämän
asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon
mukaisen kiinteän maksun, ovat:

1) pyynnöstä annettava todistus, ote tai
oikeaksi todistettu jäljennös muissa kuin
4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa;

2) pyynnöstä tai hakemuksesta annettava
päätös tai lupa.

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Suoritteita, jotka 1 §:ssä tarkoitetut viran-
omaiset hinnoittelevat valtion maksuperuste-
lain 7 §:n mukaisesti, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntija-
palvelut, julkaisut, lomakkeet, tilaukseen tai
pyyntöön perustuvat tutkimukset, ilmoitukset
ja selvitykset sekä tuotettujen menetelmien,
välineiden, tietojärjestelmien ja tietokantojen
myynti tai käyttöoikeuden luovuttaminen;

2) valokopiot, tulosteet ja telekopiona toi-
mitetut asiakirjajäljennökset muissa kuin
4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa;

3) henkilötietolain (523/1999) 26 §:ssä ja
rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetut tiedot, kun tarkastusoikeuden
käyttämisestä on kulunut vähemmän kuin
vuosi;
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4) vaalitietojärjestelmästä muuhun tarkoi-
tukseen kuin vaalien toimeenpanoon annetta-
vat tiedot;

5) palvelussuhteeseen liittyvät luettelot;
6) oikeushallinnon tietojärjestelmien kone-

kielisistä rekistereistä luovutettavat tiedot;
7) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen

myymät majoituspalvelut;
8) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen

kirjaston kaukopalvelut;
9) tilojen vuokraaminen;
10) Vankeinhoitolaitoksen henkilöstön ja

vierailijoiden ateriat sekä vierailijoille tarjot-
tavat majoituspalvelut.

Edellä 1 momentin 10 kohdassa tarkoite-
tuista suoritteista ei peritä maksua vangin
omaiselta tai muulta läheiseltä, jos laitok-
sessa käynti liittyy vangin rangaistusajan
käyttöä koskevan yksilöllisen suunnitelman
toteutukseen.

4 §

Julkisuuslain perusteella annettavat suorit-
teet

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-
suista päättää 1 §:ssä mainittu viranomainen
noudattaen, mitä mainitun lain 34 §:ssä sää-
detään.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2010 asti.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri Astrid Thors

Vanhempi hallitussihteeri Eva Tams
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Liite

Maksutaulukko oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten
julkisoikeudellisista suoritteista

Suorite Maksu

1. Rikosrekisterilain (770/1993) 4 a ja 5 §:n nojalla
luovutettavat tiedot

- otteella 10,00 euroa/ote
- listamuodossa 0,70 euroa/henkilö

2. Rikosrekisterilain 6 §:n 1 momentin nojalla
luovutettavat tiedot 10,00 euroa/ote

3. Muu todistus tai ote 10,00 euroa

4. Oikeaksi todistettu jäljennös 1,20 euroa/sivu

5. Poikkeuslupa avioliittoon menemistä varten 50,00 euroa

6. Tietosuojalautakunnan päätös 145,00 euroa

7. Muu päätös 10,00 euroa
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