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L a k i

N:o 54

porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoi-

tuslain (45/2000) 9 §,
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §, 3 §:n 6 ja 7 momentti, 8 §, 16 §:n 1 momentti, 18 §:n 1

momentti, 21 §:n 2 momentti, 26 §:n 2 momentti, 35 §:n 5 momentti sekä 39 ja 46 §,
sellaisena kuin niistä on 39 § osaksi laissa 426/2007, ja
lisätään lakiin uusi 4 a ja 42 a §, seuraavasti:

1 §

Lain tavoitteet

Tämän lain tavoitteena on edistää ja moni-
puolistaa porotalouden ja luontaiselinkeino-
jen elinkeinotoimintaa, parantaa elinkeinojen
rakennetta ja toimintaedellytyksiä, edistää
uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä,
kehittää poronhoito- ja luontaiselinkeino-
aluetta sekä tukea haja-asutusalueiden ja yh-
dyskuntien kehittämistä poronhoitoalueella ja
luontaiselinkeinojen harjoittamisalueella. Ta-
voitteita toteutetaan osana porotalouden ja

luontaiselinkeinojen toimintaedellytysten ke-
hittämistä. Tämän lain mukaisissa toimenpi-
teissä tulee lisäksi ottaa huomioon Euroopan
yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan ja maa-
seutupolitiikan tavoitteet.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Soveltamisala ja maantieteellinen soveltamis-
alue

Tätä lakia sovelletaan Euroopan maaseu-
dun kehittämisen maatalousrahaston (maa-
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seuturahaston) tuesta maaseudun kehittämi-
seen annetussa neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 1698/2005, jäljempänä EY:n maaseutu-
asetus, tarkoitettuihin toimenpiteisiin. Lisäksi
lakia sovelletaan kansallisiin täydentäviin
maaseudun kehittämistoimenpiteisiin.

Tämän lain tavoitteiden saavuttamiseksi
voidaan käyttää sekä kansallisia että Euroo-
pan yhteisön (EY) maaseuturahastosta tai Eu-
roopan unionin (EU) muista varoista osaksi
tai kokonaan rahoitettavia tukijärjestelmiä.
Tätä lakia ei sovelleta Euroopan yhteisön yh-
teisen kalastuspolitiikan alaan kuuluvien toi-
menpiteiden tukemiseen.

Tätä lakia ei sovelleta toimenpiteeseen, jo-
hon on myönnetty tukea maaseudun kehittä-
miseen myönnettävistä tuista annetun lain
(1443/2006) tai maatalouden rakennetuista
annetun lain (1476/2007) nojalla.

Tätä lakia sovelletaan poronhoitolaissa
(848/1990) tarkoitetulla poronhoitoalueella
harjoitettavaan porotalouteen. Luontaiselin-
keinojen osalta tämän lain säännöksiä sovel-
letaan Enontekiön, Inarin, Utsjoen ja Savu-
kosken kunnissa sekä Muonion, Kittilän, So-
dankylän ja Sallan kuntien niissä osissa, jotka
ovat Kajangin, Tepaston, Pomovaaran, Peu-
rasuvannon, Savukosken, Seitajärven, Ruot-
sukaisen, Pulkkaviidan ja Ylirovanvaaran
muodostaman rajaviivan pohjoispuolella,
asianomaiset rajaviivalle sattuvat taloryhmät
kuitenkin kokonaan mukaan lukien.

3 §

Määritelmät

— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksella tarkoitetaan maatalouden

rakennetuista annetun lain 52 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettua luottolaitosta, jonka Maa-
seutuvirasto on mainitun lain 52 §:n 3 mo-
mentin nojalla hyväksynyt toimimaan luotto-
laitoksena.

Keskusrahalaitoksella tarkoitetaan maata-
louden rakennetuista annetun lain 52 §:n 2
momentissa tarkoitettua luotonantajaa, luot-
tolaitosta tai muuta yhteisöä, jonka Maaseu-
tuvirasto on mainitun lain 52 §:n 3 momentin
nojalla hyväksynyt toimimaan keskusrahalai-
toksena.
— — — — — — — — — — — — —

4 a §

Tuettavan toimenpiteen aloittamista, lupia ja
suunnitelmia koskevat edellytykset

Lukuun ottamatta korvaavia toimenpiteitä
kansallisista varoista rahoitettavaa porotalou-
den tai luontaiselinkeinon harjoittamiseen
liittyvää tukea ei myönnetä sellaiseen toimen-
piteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu.
Jos tuettava toiminta ei koske porotalouden
tai muun maatalouden harjoittamista taikka
jos tuki myönnetään EY:n osaksi rahoitta-
mana, tuen myöntämisen edellytyksenä kui-
tenkin on, että tukihakemus on tullut vireille
ennen tuettavan toimenpiteen aloittamista.
Nuoren viljelijän aloitustukea koskeva päätös
on tehtävä 18 kuukauden kuluessa tilanpidon
aloittamisesta.

Jos tuettava toimenpide edellyttää luvan
hankkimista viranomaiselta, tuen myöntämi-
sen edellytyksenä on luvan esittäminen.

Jos tuettavaan toimenpiteeseen sisältyy ra-
kentamisinvestointi, hakijan on lisäksi esitet-
tävä rakentamista koskeva suunnitelma, josta
käy ilmi rakentamisinvestoinnin toimivuus,
tarkoituksenmukaisuus ja ympäristöön sopi-
vuus.

8 §

Ohjelma ja sen toteuttaminen Euroopan
yhteisön rahoituksella

Tässä laissa tarkoitettua tukea voidaan
myöntää toimenpiteeseen, joka sisältyy maa-
seudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien
hallinnoinnista annetun lain (532/2006)
7 §:ssä tarkoitettuun ohjelmaan.

Ohjelmasta myönnetyn tuen EY:ltä saata-
vaan rahoitusosuuteen sovelletaan, mitä 1
momentissa mainitussa laissa säädetään.

16 §

Irtaimistotuki

Paliskunnalle voidaan myöntää irtaimisto-
tukea siirrettävien, poronhoidon kannalta
välttämättömien aitojen, sähkö- ja vesihuolto-
yksiköiden, teurastamoyksiköiden ja työmaa-
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asuntojen ja muun maa- ja metsätalousminis-
teriön antamassa asetuksessa tarpeelliseksi
katsottaviin, poronhoidon kannalta välttämät-
tömän irtaimiston hankinnasta aiheutuviin
kustannuksiin.
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Porotalous- ja luontaiselinkeinoyritysten
tukeminen

EY:n maaseutuasetuksessa tarkoitetuista
tuista voidaan myöntää:

1) asetuksen 26, 27, 30 ja 52 artiklan no-
jalla tukea porotalouden ja luontaiselinkeino-
jen tuotannollisiin ja tuotantotoiminnan edel-
lyttämiin ympäristön- ja työsuojelullisiin in-
vestointeihin ja investointihankkeiden suun-
nittelukustannuksiin;

2) asetuksen 22 artiklan nojalla nuorten
viljelijöiden aloitustukea;

3) asetuksen 21 ja 52 artiklan nojalla tukea
ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutuk-
seen;

4) asetuksen 28 artiklan nojalla tukea tuot-
teiden jalostuksen ja kaupan pitämisen edel-
lytysten parantamiseen; sekä

5) asetuksen 24, 29, 30 ja 52—59 artiklan
nojalla tukea maaseutualueiden sopeuttami-
sen ja kehittämisen edistämiseksi muihin
kuin 1—4 kohdassa tarkoitettuihin toimenpi-
teisiin.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Valtionlainat ja niiden korko

— — — — — — — — — — — — —
Valtionlainan kokonaiskorko on viitekoron

ja siihen lisättävän kiinteän prosenttiyksikkö-
määrän summa. Lainansaajan on maksettava
lainasta kyseistä korkoa viisi prosenttiyksik-
köä alempaa korkoa, kuitenkin vähintään yh-
den prosentin vuotuista korkoa. Viitekoroista,
viitekorkoon lisättävästä kiinteästä prosent-
tiyksikkömäärästä, korkoetuuteen ja korkova-
pauteen sisältyvän tuen laskemisesta, vapaa-
vuosien ja korkovapauden enimmäismääristä
samoin kuin tarvittaessa lainaan liittyvän tuen
enimmäismääristä säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

26 §

Korkotukilainojen korko

— — — — — — — — — — — — —
Lainasta maksettavan korkotuen suuruus

on enintään neljä prosenttiyksikköä. Lainan-
saajan on kuitenkin maksettava vähintään yh-
den prosentin vuotuista korkoa. Korkotuen
loputtua lainansaajan on maksettava lainasta
kokonaiskoron suuruista korkoa. Korkotukea
maksetaan myös yrityssaneerausta ja yksi-
tyishenkilön velkajärjestelyä koskevan hake-
muksen vireillä ollessa. Korkotukea ei mak-
seta niiden lisäkustannusten osalta, jotka ai-
heutuvat ulkomaan valuutan määräisen luo-
ton valuuttakurssien muutoksesta.
— — — — — — — — — — — — —

7 luku

Viranomaiset ja seuranta

35 §

Viranomaiset

— — — — — — — — — — — — —
Maa- ja metsätalousministeriö päättää, mil-

loin tehtävissä voidaan käyttää apuna Elintar-
viketurvallisuusvirastoa ja muita maa- ja met-
sätalousministeriön alaisia laitoksia.
— — — — — — — — — — — — —

39 §

Lainan nostaminen ja luottolaitoksissa suori-
tettava valvonta

Luottolaitoksen myöntämää valtionlainaa
tai korkotukilainaa ei saa nostaa, ellei tuen
saaja esitä lainan nostamiseksi työvoima- ja
elinkeinokeskuksen nostolupaa. Nostoluvan
edellytyksenä on tuetun hankkeen toteuttami-
sesta esitetty hyväksyttävä selvitys. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
nostolupaa varten esitettävistä selvityksistä,
menettelystä ja määräajasta nostoluvan saa-
miseksi.

Luottolaitoksen on valvottava, että laina
nostetaan maaseutuelinkeinoviranomaisen
nostoluvan mukaisesti.

Lainan myöntänyt luottolaitos on velvolli-
nen antamaan Maaseutuvirastolle yksilöi-
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dystä pyynnöstä sellaisia tietoja, jotka ovat
tarpeen sen selvittämiseksi, onko lainan ha-
kija ollut tuen tarpeessa. Se on myös velvol-
linen antamaan maa- ja metsätalousministe-
riölle ja Maaseutuvirastolle ne tiedot ja tar-
kastettavaksi ne asiakirjat, jotka tarvitaan sen
toteamiseksi, onko lainaehtoja ja asianomai-
sia Euroopan yhteisön säädöksiä sekä tätä
lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja
määräyksiä muutoin noudatettu. Edellä mai-
nittu tietojenantovelvollisuus koskee myös
salassa pidettäviä tietoja.

42 a §

Luottolaitoksiin sovellettavat säännökset

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa sää-
detään, luottolaitokseen, luottolaitoksen pal-
veluksessa olevaan henkilöön, luotonantajan
avustamis- ja tiedonantovelvollisuuteen so-
velletaan, mitä maatalouden rakennetuista an-
netun lain 53 ja 54 §:ssä säädetään vastaa-
vista, tässä laissa tarkoitettuihin tehtäviin liit-
tyvistä asioista.

46 §

Vastuu varojen palauttamisesta eräissä
tapauksissa

Jos valtio on Euroopan yhteisön yhteistä

maatalouspolitiikkaa tai maaseuturahastoa
koskevassa lainsäädännössä tarkoitetun jä-
senvaltion vastuun perusteella velvollinen
maksamaan Euroopan yhteisöjen komissiolle
takaisin Euroopan yhteisön varoja, tuen välit-
täjä on velvollinen maksamaan valtiolle sen
komissiolle suorittaman määrän täysimääräi-
senä kuluineen, jos varojen takaisinmaksu on
johtunut välittäjän virheellisestä menettelystä
tai jos välittäjä on ohjelma-asiakirjan perus-
teella suoraan vastuussa komissiolle varojen
käytöstä. Varojen palauttamisesta päättää
maa- ja metsätalousministeriö.

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella tarkemmin säädettävänä ajankoh-
tana.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
viin asioihin sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei
Euroopan yhteisön säännöksistä muuta
johdu.

Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa
olleen lainsäädännön täytäntöönpanon osalta
sekä mainitun lainsäädännön nojalla synty-
neisiin valtion ja luottolaitosten saamisiin so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä, määräyksiä ja sopi-
musehtoja, jollei Euroopan yhteisön säännök-
sistä muuta johdu.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
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Liite Saamenkielinen käännös 
 
 

Nr 54 
 

Láhka 

boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága nuppástuhttimis 

Addojuvvon Helssegis ođđajagemánu 25 beaivve 2008 

————— 
 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde 
gomihuvvo oddajagimánu 21. beaivve 2000 addojuvvon boazodoalu ja luondduealáhusaid 

ruhtadanlága (45/2000) 9 § 
rievdaduvvo 1 §` 1 momeanta, 2 §, 3 §` 6 ja 7 momeanta, 8 §, 16 §` 1 momeanta, 18 §` 1 

momeanta, 21 §` 2 momeanta, 26 §` 2 momeanta, 35 §` 5 momeanta, 39 ja 46 §, dakkárin go 
dain lea 39 § dihto osiid mielde lágas 426/2007, ja 

lasihuvvo láhkii ođđa 4 a ja 42 a §, čuovvovaččat: 
 

1 § 

Lága ulbmilat 

Dán lága ulbmilin lea ovddidit ja dahkat 
máŋggabealageabbon boazodoalu ja eará 
luondduealáhusaid ealáhusdoaimma, buoridit 
ealáhusaid struktuvrra ja doaibmavejolaš-
vuođaid, ovddidit ođasmuvvi luondduriggo-
dagaid bistevaš geavaheami, ovddidit boazo-
doallo- ja luondduealáhus-guovllu ja doarjut 
bieđgguidássanguovlluid ja servošiid ovddi-
deami boazodoalloguovllus ja guovllus, gos 
bargojuvvo luondduealáhusaiguin. Ulbmilat 
ollašuhttojuvvojit oassin boazodoalu ja 
luondduealáhusaid doaibmaeavttuid ovddi-
deamis. Dan lága mieldásaš doaimmain gal-
get dasa lassin váldojuvvot vuhtii Eurohpa 
ovttastumi oktasaš eanandoallopolitihka ja 
dálonguovlopolitihka ulbmilat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Guoskadansuorgi ja eatnandieđalaš  
guoskadanguovlu 

Dát láhka guoskaduvvo Eurohpa dálon-
guovllu gárgeheami eanandoallofoandda 
(dálonguovlofoandda) doarjagis dálonguovl-

lu gárgeheapmái addojun ráđi ásahusas (EO) 
Nr 1698/2005, maŋŋeleappos EO` dálon-
guovllu gárgehanásahus, dárkkuhuvvon do-
aibmabijuide. Dasa lassin láhka guoskaduvvo 
álbmotlaš dievasmahtti dálonguovllu gárge-
handoaibmabijuide. 

Dán lága ulbmiliid joksama várás sáhttet 
geavahuvvot sihke álbmotlaš doarjjavuogá-
dagat ja doarjjavuogádagat, mat ruhtaduvvo-
jit Eurohpa ovttastumi (EO) dálonguovlofo-
andda ruđaiguin dahje Eurohpa uniovnna 
(EU) eará ruđaiguin muhtumassii dahje 
ollásit. Dát láhka ii guoskaduvvo Eurohpa 
ovttastumi oktasaš guolástanpolitihka suorg-
gi doaibmabijuid doarjumii. 

Dát láhka ii guoskaduvvo doaibmabidjui, 
masa lea mieđihuvvon doarjja dálonguovllu 
gárgeheami doarjumis addojun lága (1443/ 
2006) dahje eanandoalu huksendoarjagiin 
addojun lága (1476/2007) vuođul. 

Dát láhka guoskaduvvo boazodollui, mii 
bargojuvvo boazodoallolagas (848/1990) 
oaivvilduvvon boazodoalloguovllus. Luond-
duealáhusaid hárrái dán lága mearrádusat 
guoskaduvvojit Eanodaga, Anára, Ohcejoga 
ja Suovvaguoikka gielddain ja Muonio, Giht-
tela, Soađegili ja Salla gielddain dain osiin, 
mat leat báikkiid Kajanki, Tepasto, Pomo-
vaara, Peurasuvanto, Savukoski, Seitajärvi, 
Ruotsukainen, Pulkkaviita ja Ylirovanvaara 
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hábmen rádjelinnjá davábealde nu, ahte dálut 
mat deivet dán linnjá nala lohkkojuvvojit 
goitge ollásit mielde. 
 

3 § 

Meroštallamat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Loatnalágádusain dárkkuhuvvo eanando-

alu huksendoarjagiin addojun lága 52 §` 1 
momeanttas dárkkuhuvvon loatnalágádus, 
man dálonguovlodoaimmahat lea máinna-
šuvvon lága 52 §` 3 momeantta vuođul 
dohkkehan doaibmat loatnalágádussan. 

Guovddášruhtalágádusain dárkkuhuvvo 
eanandoalu huksendoarjagiin addojun lága 
52 §` 1 momeanttas oaivvilduvvon loatnaad-
di, loatnalágádus dahje eará searvvuš, man 
dálonguovlodoaimmahat máinnašuvvon lága 
52 §` 3 momeantta vuođul lea dohkkehan 
doaibmat loatnalágádussan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

4 a § 

Doarjjavuloš doaibmabiju álggaheami,  
lobiid ja plánaid eavttut 

Earret buhttenvuloš doaibmabijuid álbmot-
laš ruhtaduvvot dárkkuhuvvon ruđaiguin 
boazodoalu ja luondduealáhusaid doarjja ii 
mieđihuvvo dakkár doaibmabidjui, man 
ollašuhttin lea álggahuvvon. Jos doarjjavuloš 
doaibma ii guoskka boazodoaluin dahje eará 
eanadoaluin bargama dahjege jos doarjja 
mieđihuvvo EO` dihto oassái ruhtadeapmin, 
doarjaga mieđiheami eaktun goitge lea, ahte 
doarjjaohcamuš lea boahtán johtui ovdal go 
doarjjavuloš doaibmabidju álggahuvvo. 
Nuorra eanandoalli álggahandoarjja 
guoskevaš mearrádus berre dahkkojuvvot 18 
mánu siste dállodivššu álggaheamis. 

Jos doarjjavuloš doaibmabiju eaktun lea 
lobi háhkan eiseválddis, doarjaga mieđi-
heami eaktun lea lobi ovdanbuktin. 

Jos doarjjavuloš doaibmabidjui gullá huk-
seninvesteren, ohcci galgá dasa lassin buktit 
ovdan huksenplána, mas boahtá ovdan huk-
seninvesterema doaibmivuohta, vuogálaš-
vuohta ja birrasii vuogáiduvvan. 

8 § 

Prográmma ja dan ollašuhttin Eurohpa  
ovttastumi ruhtademiin 

Dán lágas dárkkuhuvvon doarjja sáhttá 
mieđihuvvot doaibmabidjui, mii gullá dálon-
guovllu gárgeheami prográmmaid hálddašea-
mis addojun lága (532/2006) 7 §:s oaivvil-
duvvon prográmmii. 

Prográmmas mieđihuvvon doarjaga ruhta-
danoassái, mii ožžojuvvo EO:s, guoskaduvvo 
dat, mii 1 momeanttas máinnašuvvon lágas 
mearriduvvo. 
 

16 § 

Luovosopmodatdoarjja 

Bálgosii sáhttá juolluduvvot luovosopmo-
datdoarjja sirddehahtti, boazodoalu dáfus 
vealtameahttun áiddiid, elerávdnje- ja čáhce-
fuolahusovttadagaid, njuovahatovttadagaid ja 
bargosadjevisttiid háhkama várás ja eará ea-
nan- ja meahccedoalloministeriija addin ása-
husas dárbbašlažžan gehččojuvvon, boazo-
doalu dáfus vealtameahttun eará goluide, mat 
šaddet luovosopmodaga háhkamis. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Boazodoallo- ja luondduealáhusfitnodagaid 
doarjun 

EO` dálonguovloásahusas dárkkuhuvvon 
doarjagiin sáhttá mieđihuvvot: 

1) ásahusa 26, 27, 30 ja 52 artikla vuođul 
doarjja boazodoalu ja luondduealáhusaid 
buvttadusa ja buvttadandoaimma gáibidan bi-
ras- ja bargosuodjalaninvesteremiidda ja in-
vesterenfidnuid plánengoluide; 

2) ásahusa 22 artikla vuođul nuorra eanan-
dolliid álggahandoarjja; 

3) ásahusa 21 ja 52 artikla vuođul doarjja 
ámmátlaš lassi- ja dievasmahttinskuvlemii; 

4) ásahusa 28 artikla vuođul doarjja bukta-
giid ovddosdikšuma ja gávppašaneavttuid 
buorideami várás; ja 

5) ásahusa 24, 29, 30 ja 52—59 artikla 
vuođul doarjja dálonguovlobirrasiid vuogái-
dahttima ja gárgeheami ovddideami várás 
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eará go 1—4 čuoggás dárkkuhuvvon doaib-
mabijuide. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Stáhtaloanat ja daáid reantu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stáhtaloana ollesreantu lea čujuhusreanttu 

ja dasa lasihahtti giddes proseantaovttadat-
meari submi. Loatnaoažžu galgá máksit loa-
nas gažaldatvuloš reanttu vihtta proseanta-
ovttadaga vuolit reanttu. Čujuhusreanttuin, 
čujuhusrentui lasihahtti giddes proseantaovt-
tadatmearis, reantoovdui ja reantofriddjavuh-
tii gullevaš doarjaga luoitimis, friddjajagiid 
ja reantofriddjavuođa eanemusmeriin seam-
ma ládje go dárbbu mielde lotnii gullevaš 
doarjaga eanemusmeriin mearriduvvo stáhta-
ráđi ásahusain. 

 
26 § 

Reantodoarjjaloanaid reantu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Reantodoarjaga sturrodat, mii máksojuvvo 

loanas, lea njeallje proseantaovttadaga. 
Loatnaoažžu galgá goitge máksit uhcimusat 
ovtta proseantta sturrosaš jahkásaš reanttu. 
Go reantodoarjja nohká, de loatnaoažžu 
galgá máksit loanas ollesreanttu sturrosaš 
reanttu. Reantodoarjja máksojuvvo maiddái 
dalle, go fitnodatsanerema ja priváhtaolbmo 
vealgeordnema ohcan lea guorahallojuvvo-
min. Reantodoarjja ii máksojuvvo dain lassi-
goluin, mat bohtet olgoriikkavaluhta mielde 
rehkenastojuvvon loana valuhttakurssaid 
molsašuvvamis. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 lohku 

Eiseválddit ja čuovvun 

35 § 

Eiseválddit 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eanan- ja meahccedoalloministeriija mear-

rida, goas bargguin sáhttá geavahit veahkkin 
eallindárbašiid dorvvolašvuohtadoaimma-

haga ja eará eanan- ja meahccedoalloministe-
riija vuollásaš lágádusaid. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Loana lokten ja loatnalágádusaid 
bearráigeahčču 

Loatnalágádusa mieđihan stáhtaloana dahje 
reantodoarjjaloana ii oaččo loktet, jos 
doarjjaoažžu ii buvtte ovdan loana loktema 
várás bargofápmo- ja ealáhusguovddáža lok-
tenlobi. Loktenlobi eaktun lea dorjojun fidnu 
ollašuhttimis ovdanbuktojuvvon dohkálaš 
čilgehus. Stáhtaráđi ásahusain mearriduvvo 
dárkileappot čilgehusain, meannudeamis ja 
mearreáiggis, mat dárbbašuvvojit loktenlobi 
oažžuma várás. 

Loatnalágádus galgá bearráigeahččat, ahte 
loatna loktejuvvo dálonguovloeiseválddi lok-
tenlobi mielde. 

Loana mieđihan loatnalágádus lea geatne-
gahtton addit Dálonguovlo-doaimmahahkii 
sierranastojuvvon bivdagis dakkár dieđuid, 
mat leat dárbbašlaččat dan čilgema várás, 
leago loatnaohccis leamaš dárbu oažžut doar-
jaga. Dat lea maid geatnegahtton addit ea-
nan- ja meahccedoalloministeriijai daid die-
đuid ja darkkisteami várás daid áššegirjjiid, 
mat dárbbašuvvojit dan gávnnaheami várás, 
leatgo loatnaeavttut ja EO-njuolggadusat, dát 
láhka ja dan vuođul addojuvvon njuolggadu-
sat ja mearrádusat muđuid čuvvojuvvon. Ov-
dalis mainnašuvvon dieđuidaddingeatnegas-
vuohta guoská maiddái dieđuide, mat galget 
dollojuvvot čiegusin. 

 
 

42 a § 

Njuolggadusat, mat guoskaduvvojit  
loatnalágádusaide 

Dasa lassin, mii eará sajes dán lágas mear-
riduvvo, guoskaduvvo loatnalágádussii, loat-
nalágádusa bargái, loatnalágádusa veahke-
han- ja diehtoaddingeatnegasvuhtii guoska-
duvvo dat, mii eanandoalu huksendoarjagiin 
addojun lága 53 ja 54 §:s mearriduvvo vásti-
deaddji, dán lágas dárkkuhuvvon bargguid 
áššiin. 
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46 § 

Ovddasvástádus ruđaid máhcaheamis dihto 
dáhpáhusain 

Jos stáhta lea Eurohpa ovttastumi oktasaš 
eanandoallopolitihka dahje dálonguovlofo-
andda láhkamearrádusain oaivvilduvvon 
lahttoriikka ovddasvástádusa vuođul geatne-
gahtton máksit Eurohpa ovttastumiid kom-
mišuvdnii ruovttoluotta EO-ruđaid, de doar-
jaga ovddosfuolaheaddji lea geatnegahtton 
máksit stáhtii dan meari, man dat lea máksán 
kommišuvdnii, ollesmearálažžan oktan go-
luiguin, jos ruđaid ruovttoluottamáksin lea 
boahtán ovddosfuolaheaddji boasttomeannu-
deamis dahje jos ovddosfuolaheaddji lea 
prográmmaáššegirjji vuođul njuolga vásttolaš 
kommišuvdnii ruđaid geavaheamis. Ruđaid 

máhcaheamis mearrida eanan- ja meahcce-
doalloministeriija. 

——— 
 
Dát láhka boahtá fápmui stáhtaráđi ása-

husain dárkileappot mearriduvvon áigemuttu. 
Go dát láhka boahtá fápmui, de áššiide, mat 

leat doaimmahuvvomin, guoskaduvvojit dán 
lága fápmui boahtima áigge gustojeaddji 
njuolggadusat, jos Eurohpa ovttastumi 
njuolggadusain ii eará ládje čuovo. 

Ovdal dán lága fápmuiboahtima gusto-
jeaddji láhkamearrádusaid ollašuhttima oasis 
sihke máinnašuvvon láhkamearrádusaid 
vuođul stáhta ja loatnalágádusaid oažžumiid-
da guoskaduvvojit dán lága fápmui boahtima 
áigge gustojeaddji njuolggadusat, mearrádu-
sat ja soahpamušeavttut, jos Eurohpa ovttas-
tumi njuolggadusain ii eará ládje čuovo. 

 
Helssegis ođđajagemánu 25 beaivve 2008 

 
Dásseválddi Presideanta 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Eana- ja meahccedoalloministtar Sirkka-Liisa Anttila 



Valtioneuvoston asetus

N:o 55

turvavarastointiohjelmasta vuonna 2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
säädetään 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun turvavarastolain (970/1982) 3 §:n 1 momentin
nojalla:

1 §
Vuonna 2008 voidaan turvavarastointiso-

pimuksia tehdä valtion talousarvion rajoissa
lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun
asetuksen (608/1984) 1 §:ssä, sellaisina kuin
ovat sen 1 ja 2, 4, 6 ja 7, 9 ja 11 kohta
asetuksessa 745/1990 sekä johdantokappale
ja 3, 5, 8, 10 ja 12—16 kohta asetuksessa
985/1997, luetelluista lääkeaineista, apu- ja
lisäaineista ja pakkausmateriaaleista sekä
seuraavien, suluissa mainittuihin tullitariffin
nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden turvava-
rastoinnista:

—Vihannesten ja juuresten kylvösiemenet
(07.13 ja 12.09)

—Paahtamaton kahvi (09.01)
—Soijapavut (12.01)
—Rypsin siemenet (12.05)
—Raaka rypsiöljy (15.14)
—Rehuhiiva (21.02)
—Etanoli (22.07)
—Natriumkloridi (25.01)
—Rikki (25.03)
—Kaoliini (25.07)
—Liitu (25.09)
—Tulenkestävät materiaalit (25.18, 69.02

ja 69.03)
—Kipsikivi (25.20)
—Boraatit (25.28 ja 28.40)
—Rautamalmipelletit (26.01)
—Nikkelimalmi ja -rikaste (26.04)
—Molybdeenimalmi (26.13)
—Kivihiili lukuun ottamatta antrasiittia

sekä kivihiilibrikettejä ja niiden kaltaisia
kiinteitä polttoaineita (27.01)

—Kivihiilestä tai ruskokivestä valmistettu
koksi tai puolikoksi (27.04)

—Raakaöljyt (27.09)
—Öljyt kumituotteiden valmistukseen

(27.10)
—Voiteluöljyt ja -rasvat (27.10)
—Esitislattu raakaöljy (27.10)

—Moottoribensiini (27.10)
—Lentopetroli (27.10)
—Dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt (27.10)
—Raskaat polttoöljyt (27.10)
—Öljyt painovärien valmistukseen (27.10)
—Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hii-

livedyt (27.11)
—Vedenkäsittelykemikaalit (28. ryhmä)
—Noki (carbon black) (28.03)
—Piimetalli ja puolijohdelaatuinen pii

(28.04)
—Rikkidioksidi (28.11)
—Hiilidisulfidi (28.13)
—Ammoniakki (28.14)
—Natronlipeä (28.15)
—Bariumhydroksidi (28.16)
—Alumiinihydroksidi (28.18)
—Mangaanidioksidi (28.20)
—Koboltti (28.22)
—Bariumsulfaatti (28.33)
—Kromisulfaatti (28.33 ja 32.02)
—Mangaanisulfaatti (28.33)
—Polyfosfaatit (28.35)
—Natriumkarbonaatti (28.36)
—Vetyperoksidi (28.47)
—Kalsiumkarbidi (28.49)
—Tolueeni (29.02)
—Metanoli ja glykoli (29.05)
—Voiteluaineiden lisäaineet (29.19, 29.21,

29.32, 29.33, 29.34, 34.02, 38.11, 39.07 ja
40.02)

—Polyamiinit (29.21)
—Kumiteollisuuden vulkanisoinnin kiih-

dyttäjät ja säilyttäjät (29.21, 29.25, 29.30,
29.32, 29.33, 29.34, 38.12)

—Lysiini (29.22)
—Isosyanaatit (29.29)
—Metioniini (29.30)
—A-, D- ja E-vitamiinit (29.36)
—Kaliumsulfaatti (31.04)
—Väriaineet ja painovärien pigmentit

(32.03, 32.04 ja 32.05)
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—Painoväri (32.15)
—Sulfonihappo (34.02)
—Valoherkät levyt, offsetlevyt, graafiset

filmit ja valokuvausfilmit rullissa (37.01 ja
37.02)

—Valonherkkä paperi (37.03)
—Filmien kehitteet (37.07)
—Elektrodimassa (38.01)
—Aktiivihiili (38.02)
—Piimaa (38.02)
—Hyönteisten, tuhosienten ja rikkaruoho-

jen hävittämisaineet ja niiden raaka-aineet
(38.08)

—Öljynjalostus- ja kemianteollisuudessa
käytettävät katalysaattorit (38.15)

—Tulenkestävät laastit (38.16)
—Kemikaalit (38.23)
—HD-polyeteeni (39.01)
—Polypropeeni (39.02)
—ABS- ja SAN-muovit (39.03)
—Polyeetterit (39.07)
—Painovärien hartsit (38.06, 39.05 ja

39.07)
—Polyamidit (39.08)
—Polyuretaanit (39.09)
—Silikonikumi (39.10)
—Valimohartsit (39.13)
—Ioninvaihtomassat (39.14)
—Muoviset teokset (39.26)
—Luonnonkumi (40.01)
—Synteettinen kumi (40.02 ja 40.05)
—Kumikankaat (40.08 ja 40.16)
—Kertakäyttöinen, paperista valmistettu

(48.23)
—Irtovilla ja villalangat (51.01 ja

51.06—51.09)
—Puuvillakuitu (52.01)
—Puuvillalangat (52.04—52.06)
—Kudotut puuvillakankaat (52.08—52.11)
—Synteettiset filamenttilangat (54.01 ja

54.02)
—Kudotut synteettiset filamentti- ja katko-

kuitukankaat (54.07 ja 55.12—55.15)
—Cordkankaat (54.08 ja 59.02)
—Katkotut tekokuidut ja tekokuitulangat

(55.03, 55.06 ja 55.08—55.10)
—Polyamidipaperi ja polyamidikalvo

(56.03)
—Kumilla käsitellyt nimikkeeseen 54.01

tai 54.02 kuuluvaa tekokuitua olevat tekstiili-
kudelmat (59.06)

—Suodatinkankaat ja diafragmakankaat
(59.11)

—Kertakäyttöiset, kuitukankaasta valmis-
tetut (63.07)

—Täyskovametallisten työkalujen teroitus-
laikat (68.04)

—Kiillepaperinauhat (68.14)
—Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu

(70.01)
—Kvartsiputket (70.02)
—Laminaatit (70.19)
—Ferroseokset (72.02)
—Rauta- ja teräsromu (72.04)
—Dynamo- ja muuntajalevyt, jänneteräs,

silattu teräslanka, erikoisteräkset, ontto vuori-
porateräs, prosessiputket ja putkiston osat
(72. ja 73. ryhmä)

—Tinalla silattu tai pleteroitu pelti (72.10
ja 72.12)

—Prosessisäiliöt (73.09)
—Puhdistettu, muokkaamaton katodiku-

pari ja valanteet (74.03)
—Messinkiaihiot (74.03)
—Messinkipyörötangot (74.07)
—Nikkeli (75.01, 75.02 ja 75.03)
—Alumiini (76.01, 76.02, 76.05, 76.07 ja

76.08)
—Lyijy (78.01 ja 78.02)
—Tina (80.01, 80.02 ja 80.03)
—Vaihdettavat työkalut työstökoneita var-

ten (82.07, 82.08 ja 82.09)
—Juotostarvikkeet (83.11)
—Ydinpolttoaine, kattilat, pumput, puhal-

timet, vedenkäsittelyjärjestelmät, vesi-, höy-
ry- ja kaasuturbiinit laitteineen ja osineen
(84. ryhmä)

—Dieselmoottorit ja niiden osat (84.08 ja
84.09)

—Prosessipumput (84.13)
—Laitetuulettimet (84.14)
—Lämmönvaihtimet, kemianteollisuuden

reaktori sekoittimella, tislauskolonni kuu-
mentimella (84.19)

—Filtteri (kaasun, bakteerien ja virusten
suodattamiseen) (84.21)

—Levyjauhin, säiliösekoitin, keskipakolin-
gon varaosasarja (84.39)

—Leikkurin varaosasarja (84.41)
—Koneiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet

(84.66)
—Elektroniikka-, sähkö- ja atk-laitteiden

osat ja tarvikkeet (84.71 ja 84.73)
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—Vierintälaakerit (84.82)
—Yleiskäyttöiset osat (84.85)
—Säätösauvat, säätösauvojen toimintalait-

teet ja asennonosoituslaitteet osineen (84.,
85. ja 90. ryhmä)

—Sähköteknilliset laitteet (85. ja 90.
ryhmä)

—Sähkömoottori deflakerilla (85.01)
—Sähkömagneetit, kestomagneetit ja nii-

hin tarkoitetuista erikoisaineista tehdyt teel-
mät sekä muut laitteet ja osat (85.05)

—Paristot (85.06)
—Akut (85.07)
—Dieselmoottorien sähkölaitteet (85.11)
—Sähkölaitteet ja niiden osat (85.14 ja

85.15)
—Langallisiin puheluihin ja sähkötykseen

tarkoitettujen sähkölaitteiden ja kantoaalto-
laitteiden osat (85.17)

—Mikrofonit, kaiuttimet ja pienjaksovah-
vistimet (85.18)

—Äänen ja kuvan talteenotto- tai toisto-
laitteiden osat ja tarvikkeet (85.22)

—Atk- ja muut tietotallenteet (85.24)
—Radiolennätinlähettimien ja radiopuhe-

linlähettimien ja -vastaanottimien, yleisradio-
ja televisiolähettimien ja -vastaanottimien, te-
levisiokameroiden, meri- ja ilmaliikenteen ra-
dioturvallisuuslaitteiden, tutkalaitteiden sekä
radiokauko-ohjauslaitteiden osat (85.29)

—Sähkölaitteiden osat rautatie-, maantie-,
sisävesi-, satama- tai lentoliikenteen valvon-
taa varten (85.30)

—Kuuloon ja näköön perustuvien sähkö-
merkinantolaitteiden osat (85.31)

—Sähkökondensaattorit (85.32)
—Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytke-

mistä, katkaisemista, suojaamista tai liittä-
mistä varten, vastukset, painetut piirit, kyt-
kintaulut ja ohjauspöydät (85.33, 85.34,
85.35, 85.36, 85.37 ja 85.38)

—Tekstin- ja kuvankäsittelyn varaosat ja
komponentit (85.38, 85.40, 85.41 ja 85.42)

—Sähköhehkulamppujen ja sähköpurkaus-
lamppujen osat (85.39)

—Elektroniputket, katodisädeputket, tele-
visiokameraputket ja elohopeatasasuuntaus-
putket, valokennot, pietsosähköiset kiteet,
diodit, transistorit sekä niiden kaltaiset puoli-
johdekomponentit, valoa lähettävät diodit ja
elektroniset mikropiirit (85.40, 85.41 ja
85.42)

—Eristetty sähkölanka (85.44)
—Hiiliteokset sähkötarkoituksiin (85.45)
—Eristimet (85.46)
—Sähkökoneiden, -laitteiden ja -tarvikkei-

den eristysosat (85.47)
—Ajoneuvojen voimansiirtolaitteet ja laa-

kerit (87.08)
—Lentokoneiden osat (88.03)
—Optiset kuidut, optiset kuitukimput ja

optiset kuitukaapelit sekä niiden liittimet
(90.01)

—Valokopio- ja lämpökopiolaitteiden osat
ja tarvikkeet (90.09)

—Lääketieteessä ja kirurgiassa käytettävät
kojeet ja laitteet (90.18)

—Kertakäyttöiset, vaihdettavilla suodatti-
milla (90.20)

—Tiheyden, paineen, kosteuden, lämpöti-
lan, nopeuden, virtauksen, pinnankorkeuden
tai muun fysikaalisen suureen mittaukseen tai
säätöön tarkoitettujen kojeiden osat ja tarvik-
keet (90.25, 90.26 ja 90.32)

—Ajoneuvojen anturit, termostaatit ja mit-
tarit (90.28, 90.29 ja 90.32)

—Värinauhat (96.12)

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-

mikuuta 2008.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2008

Työministeri Tarja Cronberg

Vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen
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Puolustusministeriön asetus

N:o 56

asevelvollisten yleisistä varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina 2010–2013

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2008

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun
asevelvollisuuslain (1438/2007) 28 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Asevelvollisten, jotka on määrätty varus-

miespalvelukseen puolustusvoimiin tai raja-
vartiolaitokseen vuonna 2010, 2011, 2012 tai
2013 on saavuttava suorittamaan palvelus-
taan heille erikseen annettavan määräyksen
mukaisesti 11 päivänä tammikuuta 2010, 12
päivänä heinäkuuta 2010, 10 päivänä tammi-
kuuta 2011, 11 päivänä heinäkuuta 2011, 9
päivänä tammikuuta 2012, 9 päivänä heinä-

kuuta 2012, 7 päivänä tammikuuta 2013 tai 8
päivänä heinäkuuta 2013.

Jollei 1 momentissa tarkoitetussa määräyk-
sessä toisin ilmoiteta, palvelukseen on saa-
vuttava määrättynä päivänä viimeistään kello
16.00.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-

mikuuta 2008.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2008

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Esittelijä Marja-Leena Härkönen
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 57

lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutki-
mustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä joulukuuta 1989
annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 §:n 2 momentin ja 47 b §:n 1 momentin
nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 47 §:n 2 momentti laissa 1115/1999 ja 47 b §:n 1 momentti
laissa 1227/2004:

1 §

Yliopistollisessa sairaalassa annettava kou-
lutus

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kun-
tayhtymälle lääkäri- ja hammaslääkärikoulu-
tuksesta aiheutuviin kustannuksiin suoritetta-
van lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääke-
tieteen lisensiaatin tutkinnon ja uusien opis-
kelijoiden määrän yhteenlasketusta keskiar-
vosta lasketun yksikön korvauksen suuruus
on 64 700 euroa.

Kutakin erikoislääkärin ja erikoishammas-
lääkärin tutkintoa kohden suoritettavan kor-
vauksen suuruus on 64 700 euroa. Erikois-
lääkärin tutkinnosta annetulla asetuksella
(678/1998) kumotun erikoislääkärin tutkin-
nosta annetun asetuksen (691/1985), jäljem-
pänä kumottu asetus, 3 a §:n 2 momentin
mukaista erikoislääkärin tutkintoa kohden
suoritettavan korvauksen suuruus on kuiten-
kin 23 500 euroa.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua korvausta
ei suoriteta liikuntalääketieteen, terveyden-
huollon, työterveyshuollon eikä yleislääketie-
teen erikoislääkärin tutkinnoista, terveyden-
huollon erikoishammaslääkärin tutkinnosta
eikä kumotun asetuksen 3 a §:n 3 momen-
tissa ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta
annetun asetuksen (629/1984) 6 a §:ssä tar-
koitettuun hallinnon pätevyyteen vaaditta-
vasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuk-

siin. Jos yliopistollisessa sairaalassa annetaan
liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, työ-
terveyshuollon tai yleislääketieteen erikois-
lääkärin taikka terveydenhuollon erikois-
hammaslääkärin tutkintoon johtavan koulu-
tusohjelman mukaista koulutusta, sitä ylläpi-
tävälle kuntayhtymälle suoritetaan korvauk-
sena 1 370 euroa yliopiston hyväksymän
koulutusohjelman mukaista koulutuskuu-
kautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkä-
riä ja hammaslääkäriä kohden.

Jos yliopisto käyttää hammaslääkärin eri-
koistumiskoulutukseen sellaisen kuntayhty-
män ylläpitämää yliopistollista sairaalaa,
jonka alueella sijaitsevassa yliopistossa ei voi
suorittaa erikoishammaslääkärin tutkinnosta
annetussa asetuksessa tarkoitettua erikois-
hammaslääkärin tutkintoa, koulutusta antavaa
yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayh-
tymälle suoritetaan korvauksena 1 370 euroa
yliopiston hyväksymän koulutusohjelman
mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulu-
tuksessa ollutta hammaslääkäriä kohden.

2 §

Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa
annettava peruskoulutus

Jos lääkärin tai hammaslääkärin peruskou-
lutusta annetaan muussa terveydenhuollon
toimintayksikössä kuin yliopistollisessa sai-
raalassa, yliopistollista sairaalaa ylläpitävä
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kuntayhtymä suorittaa korvausta koulutuk-
sesta aiheutuvista kustannuksista siten kuin
palvelujen tuottaja, yliopistollista sairaalaa
ylläpitävä kuntayhtymä ja yliopisto siitä kes-
kenään sopivat.

3 §

Muualla kuin yliopistollisessa keskussairaa-
lassa annettava erikoistumiskoulutus

Jos yliopisto käyttää lääkärin tai hammas-
lääkärin erikoistumiskoulutukseen yliopistol-
lisen sairaalan sijasta muuta kuntayhtymän
ylläpitämää terveydenhuollon toimintayksik-
köä, kunnan ylläpitämää terveydenhuollon
toimintayksikköä, valtion mielisairaalaa
taikka lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen
sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tut-
kimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan
korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuotta-
jista annetun valtioneuvoston asetuksen
(1103/2005) 2 §:ssä tarkoitettua terveyden-
huollon toimintayksikköä, palvelujen tuotta-
jalle koulutuksesta aiheutuvista kustannuk-
sista suoritettavan korvauksen suuruus on
1 370 euroa yliopiston hyväksymän koulutus-
ohjelman mukaista koulutuskuukautta ja ku-
takin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja ham-
maslääkäriä kohden. Korvausta ei kuitenkaan
suoriteta kumotun asetuksen 3 a §:n 3 mo-
mentissa ja erikoishammaslääkärin tutkin-
nosta annetun asetuksen 6 a §:ssä tarkoitet-
tuun hallinnon pätevyyteen vaadittavasta
koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

4 §

Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus
ja hammaslääkärin käytännön palvelu sekä
ulkomailla perustutkinnon suorittaneilta

eräissä tapauksissa edellytetty palvelu

Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta yllä-
pitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle lääkärin
perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja
laillistetun hammaslääkärin käytännön palve-
lusta sekä näihin rinnastettavasta koulutuk-
sesta tai palvelusta samoin kuin terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetun asetuk-
sen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitetusta palve-
lusta aiheutuvista kustannuksista suoritetta-

van korvauksen suuruus on 1 370 euroa kuu-
kaudessa kutakin koulutuksessa ollutta tai
palvelua suorittanutta lääkäriä ja hammaslää-
käriä kohden.

Korvauksen suorittamisen edellytyksenä
on vähintään kuukauden yhtämittainen kou-
lutus tai palvelu kutakin koulutuksessa ollutta
tai palvelua suorittanutta lääkäriä ja hammas-
lääkäriä kohden.

5 §

Vuosina 2004–2006 julkaistujen tutkimusten
pisteytys

Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämässä
terveydenhuollon toimintayksikössä, valtion
mielisairaalassa ja lääkäri- ja hammaslääkäri-
koulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystie-
teellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin
suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista pal-
velujen tuottajista annetun asetuksen 1 §:ssä
tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksi-
kössä tehdystä yliopistotasoisesta terveystie-
teellisestä tutkimustoiminnasta aiheutuvista
kustannuksista suoritettava korvaus lasketaan
seuraavasti määräytyvien julkaisupisteiden
perusteella:

monografiaväitöskirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
erillisjulkaisuista koostuva väitöskirja . . . .1
artikkeli jossakin seuraavassa suomalai-

sessa terveystieteellisessä julkaisussa, jossa
käytetään ulkopuolista arviointimenettelyä:

Duodecim
Finska Läkaresällskapets handlingar
Hoitotiede
Kunnallislääkärilehti
Suomen Hammaslääkärilehti
Suomen Lääkärilehti
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti . .0,5
ulkomaisessa julkaisuissa julkaistuille ar-

tikkeleille annetaan pisteitä niiden impact-
tekijän mukaisesti seuraavasti:

impact-tekijä alle 1 1
” 1 – alle 4 2
” 4 tai yli 3

Korvauksen saaminen edellyttää, että ter-
veydenhuollon toimintayksikön vuosilta
2004–2006 laskettujen julkaisupisteiden yh-
teismäärä on vähintään kolme.
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6 §

Julkaisupisteen arvo

Edellä 5 §:ssä tarkoitetun julkaisupisteen
arvo on 5 791,50 euroa.

7 §

Tutkintojen ja julkaisupisteiden määrät

Tutkintojen ja julkaisupisteiden sekä 1 §:n
1 momentissa tarkoitettujen tutkintojen ja uu-
sien opiskelijoiden yhteenlasketut määrät las-
ketaan keskiarvona niiltä kolmelta viimei-
seltä kalenterivuodelta, joilta tiedot ovat saa-
tavissa.

8 §

Vuonna 2007 julkaistujen tutkimusten pistey-
tys ja pisteiden ottaminen huomioon korvaus-

ta laskettaessa

Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa
terveydenhuollon toimintayksiköissä tehdystä
yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutki-
mustoiminnasta aiheutuvista kustannuksista
suoritettava korvaus lasketaan vuonna 2007
julkaistujen tutkimusten osalta seuraavasti
määräytyvien julkaisupisteiden perusteella:

monografiaväitöskirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
erillisjulkaisuista koostuva väitöskirja . . . .1
artikkeli jossakin seuraavassa julkaisussa,

jossa käytetään ulkopuolista arviointimenet-
telyä:

Duodecim
Finska Läkaresällskapetshandlingar
Hoitotiede
Kunnallislääkärilehti
Suomen Hammaslääkärilehti
Suomen Lääkärilehti
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti . .0,5
ulkomaisessa julkaisuissa julkaistuille ar-

tikkeleille annetaan pisteitä niiden impact-
tekijän mukaisesti seuraavasti:

impact-tekijä alle 1 1
” 1 – alle 4 2
” 4 tai yli 3

Korvauksen saaminen edellyttää, että ter-
veydenhuollon toimintayksikön vuosilta

2005–2007 laskettujen julkaisupisteiden yh-
teismäärä on vähintään kolme.

9 §

Tutkimustoiminnan kustannuksiin saadun
korvauksen osoittaminen terveyspalvelujär-

jestelmään kohdistuvaan tutkimukseen

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kun-
tayhtymän tulee osoittaa vähintään yksi kym-
menesosa 5 §:n nojalla saamastaan korvauk-
sesta tutkimus- ja hoitomenetelmien vaikutta-
vuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä ter-
veyspalvelujärjestelmän, erityisesti terveys-
keskusten, toimintaa koskevaan tutkimuk-
seen. Lääkelain (395/1987) 21 §:ssä tarkoi-
tetun lääkevalmisteen myyntiluvan hakemi-
seen liittyviä kliinisiä lääketutkimuksia ei
lueta tutkimus- ja hoitomenetelmien vaikutta-
vuutta ja kustannusvaikuttavuutta koskeviksi
tutkimuksiksi.

10 §

Korvauksen hakeminen ja hakemuksen rat-
kaiseminen

Kunnan, kuntayhtymän, valtion mielisai-
raalan ja muun palvelujen tuottajan on haet-
tava erikoissairaanhoitolain (1062/1989)
47 a §:n 2 ja 3 momentin tarkoittamaa kor-
vausta puolivuosittain siten, että ensimmäisen
vuosipuoliskon osalta korvausta on haettava
saman vuoden 30 päivä syyskuuta mennessä
ja toisen vuosipuoliskon osalta seuraavan
vuoden 31 päivä maaliskuuta mennessä.

Lääninhallituksen tulee ratkaista 1 momen-
tin mukaisessa määräajassa jätetty korvaus-
hakemus sen kalenterivuoden aikana, jolloin
hakemus on lääninhallitukseen saapunut.

Jos hakemus ei ole riittävä ratkaisun perus-
taksi, on sitä koskeva täydennyskehotus lä-
hettävä hakijalle viipymättä.

11 §

Tietojenantovelvollisuus

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kun-
tayhtymän tulee vuoden 2009 kesäkuun lop-
puun mennessä antaa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle selvitys siitä, miten se on käyttänyt
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1, 2 ja 5 §:n nojalla saamansa korvauksen.
Muiden 5 §:ssä tarkoitettuja terveydenhuol-
lon toimintayksiköitä ylläpitävien palvelun-
tuottajien tulee samaan ajankohtaan men-
nessä antaa selvitys 5 §:n nojalla saamansa
korvauksen käytöstä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa, 5 §:n
nojalla saadun korvauksen käyttöä koske-
vassa selvityksessä tulee eritellä saadun ko-
konaiskorvauksen osoittaminen perustutki-
mukseen, kliiniseen sekä terveyspalvelujär-
jestelmän toimintaa ja vaikuttavuutta koske-
vaan tutkimukseen ja muuhun tutkimukseen.
Selvityksessä tulee lisäksi eritellä korvauksen
saajan tässä asetuksessa tarkoitettuun tutki-
mustoimintaan osoittaman rahoituksen jakau-
tuminen 5 §:n nojalla saatuun rahoitukseen,
terveydenhuollon toimintayksikön ylläpitäjän
muutoin antamaan rahoitukseen ja muuhun
rahoitukseen.

Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen
sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tut-
kimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan
korvaukseen oikeutetuista palvelujentuotta-
jista annetussa asetuksessa tarkoitettujen ter-
veydenhuollon toimintayksiköiden ylläpitä-
jien tulee lisäksi antaa sosiaali- ja terveys-
ministeriölle sen pyytämät tiedot toiminnas-
taan ja sen rahoituksesta.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2008.

Asetusta sovelletaan vuodelta 2008 mak-
settaviin korvauksiin. Asetuksen 8 §:ää so-
velletaan kuitenkin laskettaessa vuodelta
2009 suoritettavaa korvausta.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2008

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitussihteeri Anne Koskela
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