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Lak i

N:o 392

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun
7 a §, sellaisena kuin se on laissa 297/2005, sekä
muutetaan 2 luvun 6 §:n 3 ja 4 momentti ja 10 e §:n 1 ja 3 momentti, 5 luvun 15 § ja 10
luvun 3 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 6 §:n 3 momentti laissa 152/2007 ja 4 momentti
laissa 923/2007, 10 e §:n 1 ja 3 momentti mainitussa laissa 152/2007, 5 luvun 15 § laissa
297/2005 sekä 10 luvun 3 § laeissa 740/1993, 581/1996, 1517/2001 ja 600/2003, seuraavasti:

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseen-
lasku ja tiedonantovelvollisuus

6 §
— — — — — — — — — — — — —
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tu-
lee antaa oikea ja riittävä kuva liikkeeseen-

laskijan toiminnan tuloksesta ja taloudelli-
sesta asemasta. Liikkeeseenlaskijan on lisäksi
esitettävä toimintakertomuksessa tai erilli-
sessä kertomuksessa selvitys hallinto- ja oh-
jausjärjestelmästään.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

ohessa on julkistettava tilintarkastuskerto-
mus. Jos tilikauden aikana kuudelta ensim-
mäiseltä kuukaudelta tai pidennetyn tilikau-
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den 12 ensimmäiseltä kuukaudelta laadittua
osavuosikatsausta ei tilintarkastajien käsityk-
sen mukaan ole laadittu sitä koskevien sään-
nösten mukaisesti, tästä on ilmoitettava tilin-
tarkastuskertomuksessa. Liikkeeseenlaskijan
on kuitenkin julkistettava tilinpäätös ja toi-
mintakertomus sekä tilintarkastuskertomus
välittömästi, jos tilintarkastaja antaa muun
kuin tilintarkastuslain (459/2007) 15 §:n
3 momentissa tarkoitetun vakiomuotoisen
lausunnon tai esittää suorittamansa tilintar-
kastuksen perusteella tilintarkastuslain 15 §:n
4 momentissa tarkoitetun huomautuksen
taikka toteaa, että selvitystä hallinto- ja ohja-
usjärjestelmästä ei ole annettu tai että se ei
ole yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

10 e §
Valtiovarainministeriön asetuksella anne-
taan tarkemmat säännökset säännellyillä
markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otetta-
vien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita kos-
keviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimus-
ten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin
2001/34/EY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/109/EY sekä Euroopan yhteisöjen ko-
mission sen perusteella antamien säädösten
täytäntöön panemiseksi. Valtiovarainministe-
riön asetuksella annetaan lisäksi tarkemmat
säännökset arvopaperin liikkeeseenlaskijan
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitettävästä
selvityksestä ja sen julkistamisesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/46/EY yhtiömuodoltaan tietynlaisten
yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston
direktiivin 78/660/ETY, konsolidoiduista ti-
linpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin
83/349/ETY, pankkien ja muiden rahoituslai-
tosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta ti-
linpäätöksestä annetun neuvoston direktiivin
86/635/ETY sekä vakuutusyritysten tilinpää-
töksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä
annetun neuvoston direktiivin 91/674/ETY
muuttamisesta täytäntöön panemiseksi sekä
arvopaperin liikkeeseenlaskijan tarkastusva-
liokunnan tehtäviä hoitavaa toimielintä kos-
kevien tietojen antamisesta koskevat sään-
nökset, jotka perustuvat Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiviin 2006/43/EY ti-
linpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten
lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien

78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta
sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY ku-
moamisesta.
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia

määräyksiä 1 momentin ensimmäisen virk-
keen ja 2 momentin 1 kohdan nojalla anne-
tussa asetuksessa tarkoitettujen tietojen
osalta. Rahoitustarkastuksen on ennen ensim-
mäisessä virkkeessä tarkoitetun määräyksen
antamista pyydettävä siitä kirjanpitolain 8 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitetun kirjanpitolautakunnan
lausunto.

5 luku

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevat
säännökset

15 §
Rahoitustarkastus voi antaa Euroopan yh-

teisöjen komission markkinoiden väärinkäyt-
tödirektiivin nojalla antamien säädösten täy-
täntöönpanemiseksi tarvittavia tarkempia
määräyksiä. Rahoitustarkastus voi lisäksi an-
taa tarkempia määräyksiä 4 ja 5 a §:ssä tar-
koitetun ilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta,
6 §:ssä ja 7 §:n 3 momentissa tarkoitetusta
menettelystä sekä 9 §:ssä tarkoitetun rekiste-
rin sisällöstä ja tietojen merkintätavasta.

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

3 §
Valtiovarainministeriön tämän lain perus-

teella antamiin päätöksiin saa hakea muutosta
valittamalla. Jos 3 luvun 3 §:n 1 momentissa,
14 §:n 2 momentissa taikka 4 a luvun 2 §:ssä
tai 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätöstä
arvopaperipörssin toiminnan harjoittamiseen
oikeuttavan luvan myöntämisestä, arvopape-
ripörssin sääntöjen tai niiden muutosten vah-
vistamisesta, selvitysyhteisön toimiluvan
myöntämisestä tai selvitysyhteisön sääntöjen
tai niiden muutosten vahvistamisesta ei ole
annettu niiden antamiselle säädetyssä määrä-
ajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituk-
sen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuk-
sen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituk-
sen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Val-
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tiovarainministeriön on ilmoitettava päätök-
sen antamisesta valitusviranomaiselle, jos
päätös on annettu valituksen tekemisen jäl-
keen. Tässä momentissa tarkoitetun valituk-
sen tekemisestä ja käsittelystä on muutoin
soveltuvin osin voimassa, mitä hallintolain-
käyttölaissa säädetään.
Arvopaperin liikkeeseenlaskija ja arvopa-
peripörssi voivat hakea muutosta Rahoitus-
tarkastuksen päätökseen 3 luvun 30 §:n
5—7 momentin ja 31 §:n mukaisesti Rahoi-
tustarkastuksen käsiteltäväksi saatetussa asi-
assa. Sijoittajien etujen valvomiseksi toimiva
rekisteröity yhdistys sekä sijoittaja, joka
omistaa pörssilistalta poistettavaksi päätettyjä
tai niihin oikeuttavia arvopapereita, voivat
hakea muutosta Rahoitustarkastuksen päätök-
seen 3 luvun 31 §:ssä tarkoitetussa asiassa.

Muutoksen hakemisesta markkinaoikeuden
päätökseen säädetään eräiden markkinaoikeu-
dellisten asioiden käsittelystä annetussa laissa
(1528/2001).
Rahoitustarkastuksesta annetun lain 37 §:n

2 momenttia ei sovelleta muutoksenhakuun
päätöksestä, joka koskee 3 luvun 30 §:n
7 momentissa ja 31 §:n 2 momentissa sekä
6 luvun 10 §:n 4 momentissa tarkoitettua
asiaa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2008.
Tämän lain 2 luvun 6 §:n 3 momentissa

tarkoitettu liikkeeseenlaskijan hallinto- ja oh-
jausjärjestelmää koskeva selvitys on annet-
tava ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka
alkaa tämän lain voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 393

arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtio-
varainministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 9 päi-
vänä helmikuuta 2007 annetun valtiovarainministeriön asetuksen (153/2007) 8 ja 10 §, sekä
lisätään asetukseen uusi 5 a §, seuraavasti:

5 a §

Liikkeeseenlaskijan hallinto- ja ohjausjärjes-
telmään liittyvistä seikoista esitettävät tiedot

Liikkeeseenlaskijan, jonka osake on julki-
sen kaupankäynnin kohteena, on esitettävä
selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (cor-
porate governance). Selvityksen tulee sisäl-
tää:
1) viittaus sellaisiin hallinto- ja ohjausjär-
jestelmää koskeviin sääntöihin, joita liikkee-
seenlaskijan on noudatettava tai suosituksiin,
joita se on sitoutunut noudattamaan (sään-
nöstö);
2) kuvaus liikkeeseenlaskijan taloudelli-
seen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteistä;
3) kuvaus hallintoneuvoston ja hallituksen
sekä niiden valiokuntien kokoonpanosta ja
toiminnasta mukaan lukien tiedot toimitus-
johtajasta ja toimielimestä, joka huolehtii ta-
loudellisen raportointiprosessin valvonnasta,
sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja tilin-
tarkastuksen seurannasta sekä tilintarkastajan
riippumattomuuden ja tilintarkastuksen
oheispalvelujen arvioinnista.
Liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava Inter-
net-verkkosivut, jossa 1 momentissa tarkoi-
tettu hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskeva
säännöstö on julkisesti nähtävillä.
Jos liikkeeseenlaskija 1 momentissa tarkoi-

tetun säännöstön sallimalla tavalla poikkeaa
säännöstön sisältövaatimuksista tai päättää
olla noudattamatta niitä, tulee sen perustella,
miksi se on päättänyt poiketa säännöstön si-
sältövaatimuksista tai miksi se on päättänyt
olla noudattamatta niitä.
Edellä 1—3 momentissa tarkoitetut tiedot

voidaan antaa erillisenä kertomuksena, joka
julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen
kanssa tai asetetaan samanaikaisesti julkisesti
saataville liikkeeseenlaskijan Internet-verk-
kosivuille. Tiedot voidaan myös antaa toi-
mintakertomuksessa erillisenä kohtana. Jos
selvitys on annettu erillisenä kertomuksena,
tulee siinä ja toimintakertomuksessa olla viit-
taus toisiinsa.
Tilintarkastajan on tarkastettava, että selvi-

tys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on an-
nettu. Jos selvitys on annettu toimintakerto-
muksesta erillisenä kertomuksena, tilintarkas-
tajien tulee lausua asiasta silloin kun erillisen
kertomuksen ja tilinpäätöksen 1 momentin
2 kohdassa tarkoitetut tiedot eivät ole yhden-
mukaisia.

8 §

Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan
joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan on sen
lisäksi, mitä kirjanpitolaissa, kirjanpitoase-
tuksessa ja asianomaisessa yhteisöä koske-
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vassa lainsäädännössä säädetään, esitettävä
toimintakertomuksessaan edellä 5 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 4 kohdassa, 2 momentin 1 ja
3 kohdassa, 3 momentissa sekä 5 momentissa
tarkoitetut tiedot.
Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijaan ja
sen tilintarkastajaan sovelletaan, mitä 5 a §:n
1 momentin 2 kohdassa sekä 4 ja 5 momen-
tissa säädetään. Jos joukkovelkakirjan liik-
keeseenlaskijan osakkeilla käydään kauppaa
monenkeskisessä kaupankäynnissä tai sitä
Euroopan talousalueella vastaavassa kaupan-
käynnissä, liikkeeseenlaskijan ja sen tilintar-
kastajan on noudatettava kuitenkin, mitä
5 a §:ssä säädetään.
Jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot on esi-
tetty tilinpäätöksessä, niihin voidaan viitata
toimintakertomuksessa.

10 §

Muiden oman pääoman ehtoisten arvopape-
rien ja niihin liittyvien oikeuksien sekä oman
ja vieraan pääoman ehtoisten arvopaperien

yhdistelmien liikkeeseenlaskija

Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun muun ar-
vopaperin kuin osakkeen tai siihen osakeyh-
tiölain mukaan oikeuttavan arvopaperin
taikka osuuden tai siihen osuuskuntalain mu-
kaan oikeuttavan arvopaperin liikkeeseenlas-
kijan on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa, kir-
janpitoasetuksessa ja asianomaisessa yhteisöä
koskevassa lainsäädännössä säädetään, esitet-
tävä toimintakertomuksessaan ainakin 5 §:n 1
momentin 1, 2, 4 ja 5 kohdassa sekä 5 §:n
2—5 momentissa tarkoitetut tiedot.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun liikkee-

seenlaskijaan ja sen tilintarkastajaan sovelle-
taan, mitä 5 a §:n 1 momentin 2 kohdassa
sekä 4 ja 5 momentissa säädetään. Jos liik-
keeseenlaskijan osakkeilla käydään kauppaa
monenkeskisessä kaupankäynnissä tai sitä
Euroopan talousalueella vastaavassa kaupan-
käynnissä, liikkeeseenlaskijan ja sen tilintar-
kastajan on noudatettava kuitenkin, mitä
5 a §:ssä säädetään. Edellä 1 momentissa tar-
koitetun liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauk-
sen ja tilinpäätöstiedotteen selostusosaan so-
velletaan 2 §:ssä ja taulukko-osaan 3 §:ssä
säädettyä.
Mitä 2—7 §:ssä säädetään osakkeen tai

siihen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavan ar-
vopaperin taikka osuuden tai siihen osuus-
kuntalain mukaan oikeuttavan arvopaperin
liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauksesta,
johdon osavuotisesta selvityksestä, tilinpää-
töksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilin-
päätöstiedotteesta, koskee soveltuvin osin
myös muun arvopaperimarkkinalain 1 luvun
2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun
arvopaperin liikkeeseenlaskijan osavuosikat-
sausta, johdon osavuotista selvitystä, tilinpää-
töstä ja toimintakertomusta sekä tilinpäätös-
tiedotetta.
Jos 1 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot on

esitetty tilinpäätöksessä, niihin voidaan vii-
tata toimintakertomuksessa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2008.
Liikkeeseenlaskijan hallinto- ja ohjausjär-

jestelmää koskeva selvitys on annettava en-
simmäisen kerran tilikaudelta, joka alkaa ase-
tuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju
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Valtioneuvoston asetus

N:o 394

raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä,
kumotaan raskauden keskeyttämisestä 29 päivänä toukokuuta 1970 annetun asetuksen
(359/1970) 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1127/1992,
muutetaan 3 §, 5 §:n 2 momentti ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 § osaksi mainitussa

asetuksessa 1127/1992 ja asetuksessa 1008/1996 sekä 5 §:n 2 momentti ja 9 § mainitussa
asetuksessa 1127/1992, sekä
lisätään asetuksen 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1127/1992, uusi 2
momentti seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Hakemus ja siihen liittyvä lääkärin lau-
sunto on laadittava vahvistetun kaavan mu-
kaiselle lomakkeelle.

3 §
Lupaa on haettava terveydenhuollon oi-
keusturvakeskukselta omakätisesti allekirjoi-
tetulla hakemuksella.
Hakemukseen on liitettävä:
1) tarvittaessa perinnöllisyyslääketieteen
erikoislääkärin lausunto lapsen sairastumisen
todennäköisyydestä, jos raskauden keskeyttä-
misen perusteena on raskauden keskeyttämi-
sestä annetun lain (239/1970) 1 §:n 5 kohta;
2) lääkärin tutkimukseen perustuva lau-
sunto tai, jos on kysymys raskauden keskeyt-
tämisestä annetun lain 6 §:n 3 momentissa
tarkoitetusta tapauksesta, asiasta aikaisemmin
kielteisen ratkaisun tehneiden lääkärien anta-
mat lausunnot ja päätös; ja
3) selvitys muista asian ratkaisuun mah-
dollisesti vaikuttavista seikoista.

5 §
— — — — — — — — — — — — —
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen

on ylläpidettävä ja julkaistava säännöllisesti
tiedostoa hyväksymistään keskeyttämissai-
raaloista sekä 1 momentin mukaisesti mää-
räämistään alueista. Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskuksen on ilmoitettava läänin-
hallituksille, keskeyttämissairaaloille ja ter-
veyskeskuksille niistä raskauden keskeyttä-
misestä annetun lain 8 §:n 1 momentissa
tarkoitetuista lääkäreistä, jotka oikeusturva-
keskus on erikseen määrännyt toimimaan lau-
sunnonantajalääkäreinä sekä myös niistä lää-
käreistä, joilta oikeusturvakeskus on tämän
oikeuden poistanut.

9 §
Keskeyttämissairaalan tai muun terveyden-

huollon toimintayksikön on kuukauden kulu-
essa raskauden keskeyttämisestä lähetettävä
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-
miskeskukselle ilmoitus suoritetusta toimen-
piteestä. Tiedot voidaan antaa myös sähköi-
sellä tiedonsiirtomenetelmällä.
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Raskauden keskeyttämistä koskevien asia-
kirjojen säilyttämisestä on voimassa, mitä po-
tilasasiakirjojen säilyttämisestä potilaan ase-
masta ja oikeuksista annetussa laissa
(785/1992) ja sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä anne-

tussa laissa (159/2007) sekä niiden nojalla
säädetään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo
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Valtioneuvoston asetus

N:o 395

steriloimisasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä,
muutetaan 24 päivänä toukokuuta 1985 annetun steriloimisasetuksen (427/1985) 1 §:n 1

momentin 2 kohta, 2 §:n 1 momentti ja 2 momentin 2 kohta, 3 §:n 1 momentti, 6 ja 7 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n momentin 2 kohta ja 7 § asetuksessa 1128/1992 sekä 2 §:n 1
momentti ja 2 momentin 2 kohta asetuksessa 347/2001, sekä
lisätään asetuksen 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laissa 1128/1992, uusi 2
momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Steriloimislupaa on asianomaisen henkilön
itsensä haettava:
— — — — — — — — — — — — —
2) steriloimislain 1 §:n 3, 4 ja 7 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa jommaltakummalta
lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulta lääkä-
riltä;
— — — — — — — — — — — — —
Hakemus ja siihen liittyvä lääkärin lau-
sunto on laadittava vahvistetun kaavan mu-
kaiselle lomakkeelle.
— — — — — — — — — — — — —

2 §
Lupaa on haettava terveydenhuollon oi-

keusturvakeskukselta omakätisesti allekirjoi-
tetulla hakemuksella.
Hakemukseen on liitettävä:
— — — — — — — — — — — — —
2) lääkärin tutkimukseen perustuva lau-
sunto steriloimisen tarpeellisuudesta ja
muista asiaan vaikuttavista seikoista tai, jos
on kysymys steriloimislain 4 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetuista tapauksista, asiasta aikai-

semmin kielteisen ratkaisun tehneiden lääkä-
reiden antamat lausunnot ja päätökset; sekä
— — — — — — — — — — — — —

3 §
Edellä 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tar-

koitetusta lääkärinlausunnosta tulee käydä
ilmi, että asianomainen henkilö, jos hän ky-
kenee ymmärtämään toimenpiteen merkityk-
sen, on saanut lääkäriltä selvityksen steri-
loimisen merkityksestä ja vaikutuksista sekä
muista mahdollisuuksista estää raskaus.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
Steriloimislain 4 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4

kohdassa tarkoitetut päätökset on laadittava
vahvistetun kaavan mukaisille lomakkeille.

7 §
Terveydenhuollon toimintayksikön tai itse-

näisenä ammatinharjoittajana toimivan lääkä-
rin on ilmoitettava suoritetusta steriloimi-
sesta kuukauden kuluessa vahvistetun kaa-
van mukaisella lomakkeella sosiaali- ja terve-
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ysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle.
Tiedot voidaan antaa myös sähköisellä tie-
donsiirtomenetelmällä.
Steriloimista koskevien asiakirjojen säilyt-
tämisestä on voimassa, mitä potilasasiakirjo-
jen säilyttämisestä potilaan asemasta ja oi-
keuksista annetussa laissa (785/1992) ja sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säh-
köisestä käsittelystä annetussa laissa
(159/2007) sekä niiden nojalla säädetään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2008

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo
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Valtioneuvoston asetus

N:o 396

vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun
valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
muutetaan vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (853/2004) liite seuraavasti:

Liite. Lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin
(PBB) tai polybromidifenyylieetterin (PBDE) käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan
poiketa 4 §:n 1 momentin vaatimuksista, sekä mainittujen raskasmetallien ja palonesto-
aineiden sallitut enimmäispitoisuudet.

1. Elohopea pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä lamppua kohden on enintään
5 mg.

2. Elohopean määrä yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa enintään:

– 10 mg, kun loisteaineena käytetään halofosfaattia

– 5 mg, kun loisteaineena käytetään trifosfaattia (normaali käyttöiän lamput)

– 8 mg, kun loisteaineena käytetään trifosfaattia (pitkän käyttöiän lamput).

3. Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa.

4. Elohopea muissa lampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä.

5. Lyijy katodisädeputkien, elektroniikkakomponenttien ja loisteputkien laseissa.

6. Lyijy seosaineena teräksessä, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä, alumii-
nissa, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä, ja kupariseoksessa, jonka painosta
korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä.

7. – Lyijy korkeiden sulamislämpötilojen juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät
lyijyä vähintään 85 prosenttia)

– Lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden, kytkentään, merkinantoon ja siir-
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toon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon hallintalaitteiden
juotoksissa.

– Lyijy elektronisissa keraamisissa osissa, kuten pietsosähköisissä laitteissa.

8. Kadmium ja sen yhdisteet sähköisissä kontakteissa sekä kadmiumpinnoitus lukuun otta-
matta kadmiumia ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteitta ja tarvikkeita koskevista kielloista ja
rajoituksista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1415/1992) kiellettyjä käyttötarkoituksia.

9. Kuudenarvoinen kromi hiiliteräksen korroosionestossa absorptiojäähdytyskoneiden jäähdy-
tysjärjestelmissä.

10. Lyijy lyijy-pronssilaakerikuorissa ja –heloissa.

11. Lyijy compliant pin –typpisissä liitinjärjestelmissä

12. Lyijy lämpöä johtavan moduulin c-renkaan pinnoitemateriaalina

13. Lyijy ja kadmium optisessa ja suodatuslasissa.

14. Lyijy juotoksissa, jotka koostuvat useammasta kuin kahdesta ainesosasta ja jotka on
tarkoitettu nastojen ja mikroprosessorikotelon väliseen kytkentään ja joiden lyijypitoisuus on
yli 80 mutta alle 85 painoprosenttia.

15. Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan
välillä integroitujen piirien kääntöliitos- eli Flip Chip -tekniikassa

16. Lyijy silikaatilla päällystetyissä linjalampuissa.

17. Lyijyhalogenidi valaisevana aineena reprografiassa käytettävissä suurpainepurkauslam-
puissa (HID-lampuissa).

18. Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (korkeintaan l painoprosentti lyijyä)
valoaineita (esimerkiksi BaSi2O5:Pb) sisältävissä purkauslampuissa, joita käytetään
solariumlamppuina, ja valoaineita sisältävissä (esimerkiksi (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)
erikoislampuissa, joita käytetään diatso-menetelmällä tehtävässä reprografiassa, litografiassa ja
hyönteispyydyksissä sekä fotokemiallisissa ja käsittelyprosesseissa.

19. Lyijy PbBiSn-Hg ja PblnSn-Hg -yhdisteiden kanssa erityisseoksissa pääamalgaamina
sekä PbSn-Hg -yhdisteen kanssa lisäamalgaamina erittäin pienissä energiansäästölampuissa.

20. Lyijyoksidi nestekidenäytöissä käytettävien litteiden loistelamppujen etu- ja taka-alustojen
yhdistämiseen käytettävässä lasissa.

21. Lyijy ja kadmium painoväreissä, joita käytetään borosilikaattilasin emaloinnissa.

22. Lyijy epäpuhtautena kuituoptisissa viestintäjärjestelmissä käytettävissä RIG (rare earth iron
garnet) Faraday-rotaattoreissa.

23. Lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakä-
sittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään NiFe-johdinkehystä
sekä lyijy, jota käytetään sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakä-
sittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm ja joissa käytetään kuparista johdinke-
hystä.

24. Lyijy juotosaineessa, jota käytetään kiekkomaisten ja planaaristen keraamisten monikerros-
kondensaattoreiden PTH-(plated through hole) juotoksissa.
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25. Lyijyoksidi plasmanäyttöjen (PDP) ja SED-näyttöjen (surface conduction electron emitter
displays) rakenne-elementeissä (erityisesti etu- ja takalasin dielektrisessä kerroksessa, elektro-
deissa (buselectrode, address electrode) black stripe-heijastuksenestossa, barrier rib pastassa,
sintratuissa liitoksissa (seal frit), sulaterenkaassa (frit ring) sekä painopastoissa).

26. Lyijyoksidi BLB (Black Light Blue) lamppujen lasikuvuissa.

27. Lyijyseokset juotosaineessa, jota käytetään suurtehokaiuttimissa (suunniteltu käytettäväksi
useiden tuntien ajan vähintään 125 desibelin äänenteholla (SPL)) käytettävien muuntimien
juotoksissa.

28. Kuudenarvoinen kromi korroosionestopinnoitteena maalaamattomissa metallilevyissä ja
-kiinnikkeissä, joita käytetään korroosionsuojauksena ja sähkömagneettisten häiriöiden suoja-
uksena direktiivin 2002/96/EY luokkaan 3 (Tieto- ja teletekniset laitteet) kuuluvissa laitteissa.
Poikkeus myönnetty 1 päivään heinäkuuta 2007 asti.

29. Lyijy neuvoston direktiivin 69/493/ETY liitteessä I (luokat 1, 2, 3 ja 4) määritellyssä
kristallilasissa.

30. Kadmiummetalliseokset sellaisten sähkönjohtimien sähköisissä/mekaanisissa juotosliitok-
sissa, jotka sijaitsevat suoraan vähintään 100 dB(A):n äänenpainetason antavissa suuritehoi-
sissa kaiutinelementeissä käytettyjen signaalinmuuntimien puhekeloissa.

31. Lyijy juotosmateriaaleissa elohopeattomissa litteissä fluoresoivissa lampuissa (joita käyte-
tään esimerkiksi nestekidenäytöissä sekä design- tai teollisuusvalaistuksissa).

32. Lyijyoksidi argon- ja kryptonlaserputkien ikkunakokoonpanojen sintratuissa liitoksissa.

Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromibi-
fenyylin (PBB) ja polybromidifenyylieetterin (PBDE) sallittu enimmäispitoisuus on 0,1 paino-
prosenttia ja kadmiumin sallittu enimmäispitoisuus on 0,01 painoprosenttia.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Ministeri Sirkka-Liisa Anttila

Yli-insinööri Hannu Laaksonen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 397

kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä asetuksella kumotaan VHS-taudin
vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoi-
tusalueesta 4 päivänä helmikuuta 2004 an-
nettu maa- ja metsätalousministeriön asetus
(79/2004) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä ke-

säkuuta 2008.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja Riitta Rahkonen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 398

kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen 4 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun
maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (319/1998) 4 §, sellaisena kuin se on osaksi maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa 369/2002, seuraavasti:

4 §

Merialue

Merialueella kalastusta koskevat 3 §:n li-
säksi seuraavat säännökset:
1) kaikki lohen ja taimenen kalastus on
kielletty;
2) kaikki kalastus kiinteillä pyydyksillä on
kielletty lokakuun 31 päivän alusta heinä-
kuun 5 päivän loppuun;
3) toukokuun 1 päivän alusta elokuun 31
päivän loppuun pyyntiin ei saa käyttää verk-
kopyydystä, joka on pitempi kuin 60 metriä,
lukuun ottamatta silakkaverkkoa tai verkkoa,
jonka silmäkoko on enintään 38 millimetriä
tai vähintään 25 millimetriä, eikä verkkopyy-
dystä saa asettaa 60 metriä lähemmäksi aikai-
semmin asetettua vastaavanlaista pyydystä;
4) Haaparannan satamasta Lilla Hamnskä-
rin läntisimpään pisteeseen, sieltä Östra
Knivskärin pohjoisimpaan pisteeseen ja sieltä
Laivaniemen kärkeen vedetyn linjan pohjois-
ja sisäpuolella olevan alueen Suomen puolei-
sella osalla pyyntiin ei saa käyttää syyskuun
1 päivän alusta joulukuun 31 päivän loppuun
verkkopyydystä, joka on pitempi kuin 60
metriä, lukuun ottamatta silakkaverkkoa tai

verkkoa, jonka silmäkoko on enintään 38
millimetriä tai vähintään 25 millimetriä, eikä
verkkopyydystä saa asettaa 60 metriä lähem-
mäksi aikaisemmin asetettua vastaavanlaista
pyydystä.
Kalastuslain (286/1982) 6 a §:ssä tarkoite-
tut ammattikalastajat saavat 1 momentin 2
kohdassa säädetystä poiketen kalastaa muita
kalalajeja kuin lohta ja taimenta kesäkuun 22
päivän alusta heinäkuun 3 päivän loppuun
enintään kahdella kiinteällä pyydyksellä am-
mattikalastajaa kohden ja heinäkuun 4 päivän
alusta rajoittamattomalla määrällä kiinteitä
pyydyksiä lokakuun 30 päivän loppuun. Lo-
hen ja taimenen rauhoitusaikana kiinteät pyy-
dykset on päivittäin koettava ja niistä tulee
varoen vapauttaa lohet ja taimenet. Vuonna
2008 tulee tässä momentissa tarkoitetussa ka-
lastuksessa muihin kiinteisiin pyydyksiin
kuin silakan ja muikun pyyntiin umpinaisilla
ja enintään 38 millimetrin silmäkoon kalape-
sillä varustettuihin kiinteisiin pyydyksiin,
asettaa lohen ja taimenen kalapesään joutu-
mista estävä verkko. Tässä momentissa tar-
koitetun esteverkon tulee sulkea lohen ja tai-
menen pääsy kalapesään ja ulottua veden pin-
nasta 3 metrin syvyyteen. Esteverkon tulee
olla valmistettu materiaalista, johon lohi tai
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taimen ei tartu. Esteverkkoa tulee käyttää
heinäkuun 3 päivän loppuun asti. Tämän mo-
mentin mukaiseen kalastukseen osallistuvan
tulee kuukausittain rannikkokalastuslomak-
keella ilmoittaa Lapin työvoima- ja elinkei-
nokeskuksen kalatalousyksikölle saatu kala-
saalis ja päivittäin vapautetun lohen ja taime-
nen kappalemäärä.
Kalastuslain 6 a §:ssä tarkoitetut ammatti-
kalastajat saavat 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
säädetystä poiketen kalastaa lohta ja taimenta
kesäkuun 27 päivän alusta heinäkuun 3 päi-
vän loppuun samanaikaisesti enintään kah-
della kiinteällä pyydyksellä ammattikalasta-
jaa kohden, heinäkuun 4 päivän alusta heinä-
kuun 24 päivän loppuun samanaikaisesti
enintään viidellä kiinteällä pyydyksellä am-
mattikalastajaa kohden ja heinäkuun 25 päi-

vän alusta elokuun 14 päivän loppuun saman-
aikaisesti enintään kahdeksalla kiinteällä
pyydyksellä ammattikalastajaa kohden.
Edellä tässä momentissa tarkoitetut ammatti-
kalastajat saavat elokuun 15 päivän alusta
rajoittamattomalla määrällä kiinteitä pyydyk-
siä kalastaa lohta syyskuun 15 päivän lop-
puun ja taimenta elokuun 31 päivän loppuun.
Kiinteiden pyydysten sellaiset osat, jotka

eivät kalasta, saa asettaa mereen enintään
neljä vuorokautta ennen tässä pykälässä tar-
koitetun kalastuksen aloittamista. Tässä py-
kälässä tarkoitettuun yhteen kiinteään pyy-
dykseen saa kuulua enintään yksi kalapesä.

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä ke-
säkuuta 2008.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 399

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen liitteen I muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2008

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

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa lannoitevalmisteista annetun maa-
ja metsätalousministeriön asetuksen
liitteen I muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09/08 10.6.2008 1.7.2008

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja
metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousmi-

nisteriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (La-
pinlahdenkatu 1 B, Helsinki), PL 310, 00023
Valtioneuvosto, puhelin 020 772 005.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Pirjo Salminen
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