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Lak i

N:o 492

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain
(635/1998) 54 §:n otsikko ja 2—4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1071/2005, sekä
lisätään 54 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, uusi 5—7
momentti seuraavasti:

54 §

Tietojen toimittaminen ja tarkastus

— — — — — — — — — — — — —
Valtionapuviranomainen päättää 1 momen-
tissa tarkoitettujen tietojen oikeellisuuden to-
teamiseksi rahoituksen saajan talouteen ja
toimintaan kohdistuvista tarkastuksista. Ope-
tusministeriö voi antaa tarkastuksen opetus-
hallituksen tehtäväksi. Valtionapuviranomai-
nen voi antaa tarkastuksen myös ulkopuoli-
sen tilintarkastajan tehtäväksi. Tilintarkasta-
jan tulee olla julkishallinnon ja -talouden ti-
lintarkastajista annetussa laissa (467/1999)
tai tilintarkastuslaissa (459/2007) tarkoitettu
hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyh-
teisö. Tilintarkastajalla tulee olla riittävä pe-
rehtyneisyys opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-

tusjärjestelmään. Tilintarkastusyhteisön on
nimettävä tarkastuksesta päävastuullinen ti-
lintarkastaja.
Rahoituksen saajan on korvauksetta annet-

tava tarkastajalle kaikki tarkastuksen kan-
nalta välttämättömät tiedot ja selvitykset,
asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä
muutoinkin avustettava tarkastuksessa. Tar-
kastajalla on oikeus päästä tarkastuksen edel-
lyttämässä laajuudessa rahoituksen saajan
hallinnassa tai käytössä oleviin rahoitetta-
vassa toiminnassa käytettäviin tiloihin ja
muille alueille. Tarkastusta ei kuitenkaan saa
suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa ti-
loissa. Tarkastajalla on oikeus ottaa tarkas-
tuksen kohteena oleva aineisto haltuunsa, jos
tarkastaminen sitä edellyttää. Aineiston hal-
tuunotosta on tarkastuksen yhteydessä laadit-
tava pöytäkirja. Siinä on mainittava haltuun-
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oton tarkoitus ja haltuun otettu aineisto. Ai-
neisto on palautettava viipymättä, kun sitä ei
enää tarvita tarkastuksessa.
Valtionapuviranomaisella ja opetushalli-
tuksella on oikeus saada tarkastusta varten
poliisi- ja ulosottoviranomaisilta tarpeellista
virka-apua.
Ulkopuolinen asiantuntija voi valtionapu-
viranomaisen päätöksestä avustaa tarkastuk-
sessa.
Ulkopuoliseen tilintarkastajaan ja ulkopuo-
liseen asiantuntijaan sovelletaan hallintolakia
(434/2003), kielilakia (423/2003), viran-

omaisten toiminnan julkisuudesta annettua
lakia (621/1999) sekä valtion virkamieslain
(750/1994) 14 ja 15 §:ää.
Ulkopuoliseen tilintarkastajaan ja ulkopuo-

liseen asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2009.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Henna Virkkunen
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Lak i

N:o 493

vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vapaasta sivistystyöstä 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (632/1998) 21 §:n
otsikko ja 2—4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1200/2005, sekä
lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 5—7 momentti
seuraavasti:

21 §

Tietojen toimittaminen ja tarkastus

— — — — — — — — — — — — —
Valtionapuviranomainen päättää 1 momen-
tissa tarkoitettujen tietojen oikeellisuuden to-
teamiseksi rahoituksen saajan talouteen ja
toimintaan kohdistuvista tarkastuksista. Ope-
tusministeriö voi antaa tarkastuksen opetus-
hallituksen tehtäväksi. Valtionapuviranomai-
nen voi antaa tarkastuksen myös ulkopuoli-
sen tilintarkastajan tehtäväksi. Tilintarkasta-
jan tulee olla julkishallinnon ja -talouden ti-
lintarkastajista annetussa laissa (467/1999)
tai tilintarkastuslaissa (459/2007) tarkoitettu
hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyh-
teisö. Tilintarkastajalla tulee olla riittävä pe-
rehtyneisyys opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tusjärjestelmään. Tilintarkastusyhteisön on
nimettävä tarkastuksesta päävastuullinen ti-
lintarkastaja.
Rahoituksen saajan on korvauksetta annet-
tava tarkastajalle kaikki tarkastuksen kan-
nalta välttämättömät tiedot ja selvitykset,

asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä
muutoinkin avustettava tarkastuksessa. Tar-
kastajalla on oikeus päästä tarkastuksen edel-
lyttämässä laajuudessa rahoituksen saajan
hallinnassa tai käytössä oleviin rahoitetta-
vassa toiminnassa käytettäviin tiloihin ja
muille alueille. Tarkastusta ei kuitenkaan saa
suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvissa ti-
loissa. Tarkastajalla on oikeus ottaa tarkas-
tuksen kohteena oleva aineisto haltuunsa, jos
tarkastaminen sitä edellyttää. Aineiston hal-
tuunotosta on tarkastuksen yhteydessä laadit-
tava pöytäkirja. Siinä on mainittava haltuun-
oton tarkoitus ja haltuun otettu aineisto. Ai-
neisto on palautettava viipymättä, kun sitä ei
enää tarvita tarkastuksessa.
Valtionapuviranomaisella ja opetushalli-

tuksella on oikeus saada tarkastusta varten
poliisi- ja ulosottoviranomaisilta tarpeellista
virka-apua.
Ulkopuolinen asiantuntija voi valtionapu-

viranomaisen päätöksestä avustaa tarkastuk-
sessa.
Ulkopuoliseen tilintarkastajaan ja ulkopuo-

liseen asiantuntijaan sovelletaan hallintolakia
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(434/2003), kielilakia (423/2003), viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua
lakia (621/1999) sekä valtion virkamieslain
(750/1994) 14 ja 15 §:ää.
Ulkopuoliseen tilintarkastajaan ja ulkopuo-
liseen asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2009.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Henna Virkkunen
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Patoturvallisuuslaki

N:o 494

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tavoite

Tämän lain tavoitteena on varmistaa tur-
vallisuus padon rakentamisessa, kunnossapi-
dossa ja käytössä sekä vähentää padosta ai-
heutuvaa vahingonvaaraa.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan patoihin niihin kuu-
luvine rakennelmineen ja laitteineen riippu-
matta siitä, mistä aineesta tai millä tavalla
pato on rakennettu tai mitä ainetta sillä pado-
tetaan.
Mitä tässä laissa säädetään padosta, koskee
myös tulvapenkereitä.
Tätä lakia ei sovelleta kanavien sulkura-
kenteisiin.

3 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Vesistöpatoihin sovelletaan tämän lain li-
säksi, mitä vesilaissa (264/1961) ja sen no-
jalla säädetään vesistöön rakentamisesta.
Jätepatoihin sovelletaan tämän lain lisäksi,
mitä ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja
sen nojalla säädetään ympäristön pilaan-

tumisen ehkäisemisestä sekä jätelaissa
(1072/1993) ja sen nojalla säädetään jätteistä
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan vaaran
ehkäisemisestä ja torjumisesta.
Kaivosturvallisuudesta on lisäksi voi-

massa, mitä kaivoslaissa (503/1965) ja sen
nojalla säädetään.
Patoihin sovelletaan tämän lain lisäksi,

mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa
(132/1999) säädetään rakennusten, rakennel-
mien ja toimenpiteiden luvanvaraisuudesta.
Pelastustoiminnan järjestelyistä säädetään

pelastuslaissa (468/2003).
Tämän lain säännökset on otettava huo-

mioon vesilain, ympäristönsuojelulain sekä
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista padon
rakentamista ja käyttöä koskevaa viranomais-
päätöstä tehtäessä.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) padolla seinämäistä tai vallimaista ra-

kennetta, jonka tarkoituksena on pysyvästi tai
tilapäisesti estää rakenteen takana olevan nes-
teen tai nestemäisesti käyttäytyvän aineen le-
viäminen taikka säädellä padotun aineen pin-
nan korkeutta;
2) vesistöpadolla vesistössä olevaa patoa;
3) jätepadolla patoa, jolla padotetaan ter-

veydelle tai ympäristölle haitallisia tai vaaral-
lisia aineita;
4) tulvapenkereellä rakennetta, jonka tar-

koituksena on estää veden leviäminen vesis-
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tön tai meren tavanomaista korkeamman ve-
denkorkeuden aikana;
5) padon omistajalla padon omistajaa, hal-
tijaa tai sitä, jonka tehtävänä on huolehtia
padon suunnittelusta, rakentamisesta, käy-
töstä ja kunnossapidosta.

5 §

Viranomaiset

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen
ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluvat
maa- ja metsätalousministeriölle.
Tässä laissa tarkoitettuna patoturvallisuus-
viranomaisena toimii patoturvallisuusasioissa
toimivaltainen alueellinen ympäristökeskus.
Maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä
alueellisen ympäristökeskuksen toimimaan
patoturvallisuusviranomaisena toisen alueel-
lisen ympäristökeskuksen toimialueella.

6 §

Pätevyysvaatimukset

Padon rakentamista koskevan suunnitel-
man laatijalla sekä padon käytöstä, tarkkai-
lusta ja tarkastuksista vastaavalla henkilöllä
on padon laatu ja siitä aiheutuva vahingon-
vaara huomioon ottaen oltava riittävä asian-
tuntemus patoturvallisuusasioissa. Tarkem-
min pätevyysvaatimuksista säädetään valtio-
neuvoston asetuksella.

2 luku

Padon suunnittelu ja rakentaminen

7 §

Yleinen velvollisuus

Pato on suunniteltava ja rakennettava siten,
ettei sen käyttämisestä aiheudu vaaraa turval-
lisuudelle.
Padon hydrologisesta mitoituksesta ja pa-
tojen rakentamiselle asetettavista teknisistä
turvallisuusvaatimuksista säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.

8 §

Padon suunnittelu

Padon rakentamista varten laadittavassa
suunnitelmassa on esitettävä, miten tämän
lain mukaiset patoturvallisuusvaatimukset on
otettu huomioon.

9 §

Patoturvallisuutta koskevat selvitykset
lupa-asiassa

Padon omistajan on padon rakentamista
koskevassa muun lain mukaisessa lupahake-
muksessa selostettava tarpeellisessa määrin
padosta aiheutuvaa vahingonvaaraa ja sen
vaikutusta padon mitoitusperusteisiin.
Viranomaisen on padon rakentamista kos-

kevaa 3 §:n 6 momentissa tarkoitettua asiaa
ratkaistessaan pyydettävä lausunto patotur-
vallisuusviranomaiselta tämän lain mukaisten
patoturvallisuusvaatimusten täyttymisestä.
Patoturvallisuusviranomaisen on lausun-

nossaan esitettävä tarvittaessa arvio padon
mitoituksesta patoturvallisuuden kannalta.

3 luku

Padon luokittelu ja patoturvallisuus-
asiakirjat

10 §

Luokitteluvelvollisuus

Ennen käyttöönottoa pato on luokiteltava
ja sille on hyväksyttävä vahingonvaaraselvi-
tys ja tarkkailuohjelma siten kuin tässä lu-
vussa säädetään.

11 §

Padon luokittelu

Pato sijoitetaan vahingonvaaran perusteella
johonkin seuraavista luokista:
1) 1-luokan pato, joka onnettomuuden sat-

tuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja ter-
veydelle taikka huomattavan vaaran ympäris-
tölle tai omaisuudelle;
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2) 2-luokan pato, joka onnettomuuden sat-
tuessa saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle
taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäris-
tölle tai omaisuudelle;
3) 3-luokan pato, joka onnettomuuden sat-
tuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä vaaraa.
Luokittelua ei tarvitse tehdä, jos patotur-
vallisuusviranomainen katsoo, että padosta ei
aiheudu vaaraa. Tällaiseen patoon sovelletaan
kuitenkin, mitä 15 §:ssä säädetään padon
kunnossapidosta, 16 §:ssä padon käytöstä, 24
§:ssä onnettomuuksien ehkäisemisestä ja 6
luvussa näiden säännösten valvonnasta.

12 §

Vahingonvaaraselvitys ja padon turvallisuus-
suunnitelma

Padosta aiheutuvan vahingonvaaran selvit-
tämiseksi 1-luokan padon omistajan on laa-
dittava 9 §:ssä tarkoitettua selostusta tar-
kempi selvitys padosta ihmisille ja omaisuu-
delle sekä ympäristölle aiheutuvasta vahin-
gonvaarasta (vahingonvaaraselvitys).
Patoturvallisuusviranomainen voi päättää,
että vahingonvaaraselvitys on tehtävä myös
muusta kuin 1-luokan padosta, jos tämä on
tarpeen padon luokittelua tai luokan muutta-
mistarpeen arviointia varten.
Padon omistajan tulee laatia ja pitää ajan
tasalla suunnitelma toimenpiteistä 1-luokan
padon onnettomuus- ja häiriötilanteissa (pa-
don turvallisuussuunnitelma).
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin vahingonvaaraselvityksen ja padon
turvallisuussuunnitelman laatimisesta ja sisäl-
löstä.

13 §

Tarkkailuohjelma

Padon omistajan on laadittava luokitellulle
padolle ohjelma patoturvallisuuteen vaikutta-
vien seikkojen tarkkailusta käyttöönoton ja
käytön aikana (tarkkailuohjelma).
Erillistä tarkkailuohjelmaa ei kuitenkaan
tarvita, jos vastaavia seikkoja tarkkaillaan
muun lain mukaisesti patoturvallisuusviran-
omaisen hyväksymällä tavalla.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin tarkkailuohjelman laatimisesta ja si-
sällöstä.

14 §

Luokittelupäätös ja asiakirjojen hyväksy-
minen

Patoturvallisuusviranomainen tekee pää-
töksen padon luokittelusta sekä 12 §:n 1 mo-
mentissa ja 13 §:ssä tarkoitettujen asiakirjo-
jen hyväksymisestä.
Padon omistajan on toimitettava luokittelu-

päätöstä varten tarvittava selvitys ja tarkkai-
luohjelma sekä tarvittaessa vahingonvaarasel-
vitys ja padon turvallisuussuunnitelma pato-
turvallisuusviranomaiselle hyvissä ajoin en-
nen padon suunniteltua käyttöönottoa.
Patoturvallisuusviranomaisen on ennen

luokittelupäätöksen tekemistä ja 2 momen-
tissa tarkoitettujen asiakirjojen hyväksymistä
varattava padon omistajalle ja alueen pelas-
tusviranomaiselle tilaisuus tulla kuulluksi.
Päätös on annettava tiedoksi padon omista-

jalle, alueen pelastusviranomaiselle ja padon
vaikutusalueen kunnille.

4 luku

Padon kunnossapito, käyttö ja tarkkailu

15 §

Kunnossapitovelvollisuus

Padon omistaja on velvollinen pitämään
padon sellaisessa kunnossa, että pato toimii
suunnitellulla tavalla ja on turvallinen.

16 §

Padon käyttö

Patoa tulee käyttää siten, että käytöstä ei
aiheudu vaaraa ihmishengelle ja terveydelle.
Padon käytön turvallisuuden varmistami-

seksi 1- ja 2-luokan padoilla on oltava riittä-
vät turvajärjestelyt. Turvajärjestelyistä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
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17 §

Tarkkailu

Padon omistajan tulee järjestää luokitellun
padon kunnon ja toimivuuden tarkkailu tark-
kailuohjelman mukaisesti.

18 §

Vuositarkastus

Padon omistajan on tarkastettava 1- ja
2-luokan padon kunto ja turvallisuus vähin-
tään kerran vuodessa. Padon omistajan on
annettava 1-luokan padon tarkastuksesta laa-
dittu kirjallinen raportti tiedoksi patoturvalli-
suusviranomaiselle.

19 §

Määräaikaistarkastus

Padon omistajan on järjestettävä vähintään
viiden vuoden välein ja tarvittaessa useam-
minkin 1—3-luokan padoilla määräaikaistar-
kastus, johon patoturvallisuusviranomaisella
ja pelastusviranomaisella on oikeus osallis-
tua.
Patoturvallisuusviranomaiselle on hyvissä
ajoin ennen tarkastusta esitettävä yhteenveto
padon tarkkailutiedoista edellisten viiden
vuoden ajalta sekä 6 §:n mukaiset pätevyys-
vaatimukset täyttävän asiantuntijan alustava
arvio padon kunnosta.
Määräaikaistarkastuksessa selvitetään pa-
don kunnon muutokset ja sen turvallisuuteen
vaikuttavat seikat ottaen huomioon muutok-
set maankäytössä ja sää- ja vesioloissa. Jos
määräaikaistarkastuksessa ei voida riittävästi
varmistua siitä, että pato täyttää sille asetetut
turvallisuusvaatimukset, padon omistajan on
tehtävä perusteellinen selvitys padon tai sen
osan kunnosta (kuntoarvio).
Padon omistajan on annettava 1- ja 2-luo-
kan padon tarkastuksesta laadittu kirjallinen
raportti tiedoksi patoturvallisuusviranomai-
selle.

20 §

Vahingonvaaraselvityksen päivittäminen

Patoturvallisuusviranomainen voi määräai-

kaistarkastuksen perusteella määrätä padon
omistajan päivittämään padolle laaditun va-
hingonvaaraselvityksen.
Padon omistajan tulee toimittaa päivitetty

vahingonvaaraselvitys patoturvallisuusviran-
omaiselle hyväksyttäväksi määräaikaistarkas-
tuksen yhteydessä tai erikseen.
Patoturvallisuusviranomaisen on annettava

päivitetyn vahingonvaaraselvityksen hyväk-
symispäätös tiedoksi padon omistajalle, alu-
een pelastusviranomaiselle ja padon vaiku-
tusalueen kunnille.

21 §

Luokan muuttaminen

Padon luokkaa voidaan patoturvallisuusvi-
ranomaisen päätöksellä muuttaa, jos padon
tarkastuksessa havaitulla tai muulla perus-
teella padosta aiheutuvan vahingonvaaran
voidaan katsoa olosuhteiden muuttumisen
vuoksi olennaisesti muuttuneen luokittelu-
päätöksen jälkeen.
Luokan muuttamista koskevaan päätök-

seen sovelletaan, mitä 11 ja 14 §:ssä sääde-
tään luokista ja luokittelupäätöksestä.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään luokan

muuttamisesta, koskee myös sellaista patoa,
jota ei tämän lain nojalla ole aikaisemmin
luokiteltu. Tällaisen padon omistajan on
pyynnöstä toimitettava patoturvallisuusviran-
omaiselle luokittelua varten tarvittava selvi-
tys.

22 §

Muutos- ja korjaustyöt

Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään
padon korjaus- ja muutostöistä, padon raken-
teisiin merkittävästi vaikuttavissa ja muissa
patoturvallisuuden kannalta merkittävissä
muutos- ja korjaustöissä on soveltuvin osin
noudatettava, mitä 2 luvussa säädetään padon
suunnittelusta ja rakentamisesta sekä 3 lu-
vussa luokittelusta ja patoturvallisuusasiakir-
joista. Tällaisista muutos- ja korjaustöistä on
ennen niiden toteuttamista ilmoitettava pato-
turvallisuusviranomaiselle.
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23 §

Padon käytön lakkaaminen

Pato merkitään käytöstä poistetuksi pato-
turvallisuusviranomaisen tietojärjestelmään,
kun tarkastuksessa on todettu patorakenne
puretuksi tai padon käytön lakanneen siten,
että padosta ei enää voi aiheutua tässä laissa
tarkoitettua vahingonvaaraa. Tarkastus teh-
dään patoturvallisuusviranomaisen läsnä ol-
lessa sen jälkeen, kun muiden lakien mukai-
set patorakenteen purkamiseen tai padon käy-
tön lakkaamiseen liittyvät velvoitteet on täy-
tetty. Tämän lain mukaiset velvoitteet lakkaa-
vat olemasta voimassa, kun pato on merkitty
käytöstä poistetuksi.

5 luku

Pato-onnettomuuksiin varautuminen ja
toiminta onnettomuustilanteissa

24 §

Onnettomuuksien ehkäiseminen

Padon omistajan on ryhdyttävä padosta ai-
heutuva vahingonvaara huomioon ottaen tar-
peellisiin toimiin pato-onnettomuuden eh-
käisemiseksi ja onnettomuudesta aiheutuvien
vahinkojen rajoittamiseksi.

25 §

Pelastustoimen suunnitelmat

Pelastustoimen suunnittelusta säädetään
pelastuslain 9 §:ssä. Patoturvallisuusviran-
omainen toimittaa alueen pelastusviranomai-
selle tämän pyytämät hallussaan olevat pelas-
tustoimen suunnitelmien laatimisen kannalta
tarpeelliset tiedot.

26 §

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnasta säädetään pelastus-
laissa. Padon omistajan ja patoturvallisuusvi-
ranomaisen tulee avustaa pelastustoiminnan
johtajaa pelastustoiminnassa. Patoturvalli-
suusviranomainen osallistuu lisäksi tarvitta-

essa pelastuslain 44 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetun johtoryhmän työhön.

27 §

Hätäilmoitus ja ilmoitus turvallisuuden
kannalta poikkeuksellisesta tilanteesta

Hätäilmoituksen tekemisestä hätäkeskuk-
selle säädetään pelastuslain 28 §:ssä. Padon
omistajan on ilmoitettava tehdystä hätäilmoi-
tuksesta välittömästi patoturvallisuusviran-
omaiselle.
Padon omistajan tulee ilmoittaa padolla

sattuneesta muustakin kuin 1 momentissa tar-
koitetusta turvallisuuden kannalta poikkeuk-
sellisesta tilanteesta viipymättä patoturvalli-
suusviranomaiselle. Ilmoituksessa on kuvat-
tava tilanne ja annettava patoturvallisuusvi-
ranomaiselle valvontatoimenpiteiden kan-
nalta tarpeelliset selvitykset. Patoturvalli-
suusviranomainen antaa ilmoituksen
tarvittaessa tiedoksi alueen pelastusviran-
omaiselle.

6 luku

Valvonta ja pakkokeinot

28 §

Tiedottaminen

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
säädetään, patoturvallisuusviranomaisen tulee
tiedottaa ja pitää yleisesti saatavana tietoa
padosta aiheutuvasta vahingonvaarasta.

29 §

Tarkastusoikeus

Patoturvallisuusviranomaisella on oikeus
tehdä tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten noudattamisen valvomiseksi tar-
vittavia tarkastuksia padolla.

30 §

Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen

Siltä osin kuin kysymys ei ole myös muun
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lain rikkomuksesta, patoturvallisuusviran-
omainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä
lakia tai sen nojalla annettua säännöstä, jatka-
masta tai toistamasta säännöksen vastaista
menettelyä taikka määrätä hänet täyttämään
velvollisuutensa.
Ennen kiellon tai määräyksen antamista
patoturvallisuusviranomaisen on mahdolli-
suuksien mukaan neuvoteltava tätä lakia tai
sen nojalla annettua säännöstä rikkoneen
kanssa.

31 §

Korjaus- ja oikaisumääräys

Sen lisäksi, mitä 30 §:ssä säädetään, pato-
turvallisuusviranomainen voi määrätä, että
padon omistajan on toteutettava korjaus-, oi-
kaisu- tai tiedottamistoimenpiteitä patoturval-
lisuusviranomaisen asettamassa määräajassa
ja määräämällä tavalla, jos patoon liittyvä
välitön vaara voidaan tehokkaasti torjua tai
vaaran suuruutta olennaisesti vähentää täl-
laisten toimenpiteiden avulla.

32 §

Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämis-
uhka

Patoturvallisuusviranomainen voi tehostaa
30 tai 31 §:n nojalla antamaansa kieltoa tai
määräystä uhkasakolla tai uhalla, että teke-
mättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyö-
jän kustannuksella tai toiminta keskeytetään.
Uhkasakkoon, teettämisuhkaan ja keskeyt-
tämisuhkaan sovelletaan muutoin, mitä uhka-
sakkolaissa (1113/1990) säädetään.

7 luku

Erinäisiä säännöksiä

33 §

Tietojärjestelmät

Ympäristöhallinto ylläpitää tietojärjestel-

mää tämän lain mukaista patojen valvontaa
varten.
Padon omistajan tulee toimittaa tietojärjes-

telmään merkitsemistä varten patoturvalli-
suusviranomaiselle omat yhteystietonsa ja
padon käyttöhenkilöstön yhteystiedot sekä
patoa koskevat valtioneuvoston asetuksella
säädettävät tekniset tiedot.
Patoturvallisuusviranomaisen ja padon

omistajan tulee säilyttää kustakin padosta
ajantasaiset tulosteet tietojärjestelmästä sekä
muut padon turvallisuuden kannalta tärkeät
asiakirjat siten, että ne ovat mahdollisissa
häiriötilanteissa nopeasti saatavilla (patotur-
vallisuuskansio).
Padon omistajan tulee ilmoittaa patoturval-

lisuusviranomaiselle olennaisista muutoksista
2 momentissa tarkoitetuissa tiedoissa. Padon
omistajan vaihtuessa on padon omistuksesta
luopuvan toimitettava patoturvallisuuskansio
uudelle omistajalle ja ilmoitettava omistajan
vaihtumisesta patoturvallisuusviranomaiselle.

34 §

Ympäristörikokset ja yleisvaaralliset rikokset

Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla
annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä
ympäristön turmelemisesta, törkeästä ympä-
ristön turmelemisesta, ympäristörikkomuk-
sesta ja tuottamuksellisesta ympäristön tur-
melemisesta säädetään rikoslain (39/1889) 48
luvun 1—4 §:ssä.
Rangaistus vedentulva aikaansaamalla teh-

dystä tuhotyöstä, törkeästä tuhotyöstä, yleis-
vaaran tuottamuksesta tai törkeästä yleisvaa-
ran tuottamuksesta säädetään rikoslain 34 lu-
vun 1, 3, 7 ja 8 §:ssä.

35 §

Patoturvallisuusrikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) laiminlyö 12 §:n 1 momentissa tarkoite-

tun vahingonvaaraselvityksen, 12 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun padon turvallisuussuun-
nitelman tai 13 §:n 1 momentissa tarkoitetun
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tarkkailuohjelman laatimisen taikka näiden
asiakirjojen tai 14 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun selvityksen toimittamisen patoturvalli-
suusviranomaiselle,
2) ottaa padon käyttöön 10 §:n vastaisesti
ennen padon luokittelua tai patoturvallisuus-
asiakirjojen hyväksymistä,
3) käyttää patoa 16 §:n 1 momentin vastai-
sesti tai laiminlyö 16 §:n 2 momentissa tar-
koitetun teknisen turvajärjestelyn tekemisen,
4) laiminlyö 15 §:ssä tarkoitetun padon
kunnossapidon, 17 §:ssä tarkoitetun tarkkai-
lun, 18 §:ssä tarkoitetun vuositarkastuksen,
19 §:ssä tarkoitetun määräaikaistarkastuksen
järjestämisen tai 20 §:n nojalla määrätyn va-
hingonvaaraselvityksen päivittämisen ja toi-
mittamisen patoturvallisuusviranomaiselle,
5) laiminlyö 24 §:ssä säädetyn velvollisuu-
tensa ryhtyä tarpeellisiin toimiin pato-onnet-
tomuuden ehkäisemiseksi ja onnettomuudesta
aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi,
6) laiminlyö 27 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen tekemisen tai 33 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun tiedon toimittamisen pa-
toturvallisuusviranomaiselle taikka
7) ryhtyy padon korjaus- ja muutostöihin
22 §:n vastaisesti,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, patoturval-
lisuusrikkomuksesta sakkoon.

36 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2009.
Tällä lailla kumotaan 1 päivänä kesäkuuta

1984 annettu patoturvallisuuslaki (413/1984)
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Maa- ja metsätalousministeriö päättää en-

nen tämän lain voimaantuloa rakennettujen
patojen sijoittumisesta 11 §:ssä tarkoitettui-
hin luokkiin.
Ennen tämän lain voimaantuloa rakenne-

tuille padoille on tehtävä 19 §:n mukainen
määräaikaistarkastus viiden vuoden kuluessa
edellisestä turvallisuustarkkailuohjelman mu-
kaisesta määräajoin tapahtuvasta tarkastuk-
sesta, johon patoturvallisuusviranomainen on
osallistunut, kuitenkin viimeistään viiden
vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.
Edellä 12 ja 13 §:ssä tarkoitetut asiakirjat on
toimitettava patoturvallisuusviranomaiselle
hyväksyttäviksi ensimmäisessä lain voimaan-
tulon jälkeen järjestettävässä määräaikaistar-
kastuksessa.
Jos muussa laissa viitataan tämän lain voi-

maan tullessa voimassa olleeseen patoturval-
lisuuslakiin, sen asemesta sovelletaan tätä la-
kia.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Liisa Hyssälä
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Opetusministeriön asetus

N:o 495

yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikois-
tumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2009

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja
erikoistumiskoulutuksista 14 päivänä heinäkuuta 2005 annetun opetusministeriön asetuksen
(568/2005) 11 ja 12 § sekä liitteet I, III ja VI, sellaisena kuin niistä on liite VI asetuksessa
308/2008, seuraavasti:

11 §

Farmaseutin erikoistumiskoulutus

Farmaseutin tai muun vastaavan tutkinnon
pohjalta voidaan suorittaa erikoistumiskoulu-
tus sairaala- ja terveyskeskusfarmasiassa ja
teollisuusfarmasiassa. Farmaseutin erikoistu-
miskoulutus voidaan suorittaa Helsingin yli-
opistossa ja Kuopion yliopistossa.

12 §

Proviisorin erikoistumiskoulutus

Kun lisensiaatin tutkinto suoritetaan pro-
viisorin tutkinnon tai muun vastaavan tutkin-
non pohjalta, tutkintoon voidaan sisällyttää
proviisorin erikoistumiskoulutus apteekkifar-
masiassa, sairaala- ja terveyskeskusfarmasi-
assa ja teollisuusfarmasiassa. Proviisorin eri-
koistumiskoulutus voidaan suorittaa Helsin-
gin ja Kuopion yliopistoissa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2009.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2009

Opetusministeri Henna Virkkunen

Hallitussihteeri Laura Hansén
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Liite I 
Humanistiset tutkinnot 
Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot 
järjestävät humanistisella alalla 
 HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA 
Euroopan ulkopuolisten kielten ja kulttuurien ala x        
Filosofian ala x    x   x 
Kirjallisuuden ala x x x x x x  x 
Klassisten kielten ja antiikin kulttuurien ala x  x   x   
Logopedian ala x   x x x  x 
Pohjoismaisten kielten ala x x x x x x x x 
Suomen kielen ja sen sukukielten ala x x x x x x x x 
Viestintätieteiden ala x  x x x x x  
Englantilainen filologia, englanti x x x x x x x x 
Etnologia, folkloristiikka, kansanrunoudentutkimus,         
kansatiede, perinteentutkimus x x x   x  x 
Germaaninen filologia, saksa x x x x x x x x 
Musiikkikasvatus, -terapia   x      
Romaaninen filologia, ranska x  x  x x  x 
Suomen, Suomen ja Skandinavian, pohjoismainen, ylei-
nen historia x x x x x x  x 
Uskontohistoria, uskontotiede x     x  x 
Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä, slaavilainen  
filologia x x x  x x  x 
Aate- ja oppihistoria    x     
Arkeologia x   x  x   
Balttilaiset kielet ja kulttuuri x        
Espanjalainen filologia, espanja x     x   
Estetiikka x        
Etnomusikologia     x    
Fonetiikka x     x   
Italialainen filologia x        
Italian kieli ja kulttuuri      x   
Kieliteknologia x        
Kognitiotiede x        
Kulttuuriantropologia x   x     
Kulttuurihistoria      x   
Kulttuurintutkimus  x       
Maisemantutkimus      x   
Musiikkitiede x  x   x  x 
Soveltava kielitiede   x    x  
Taidehistoria x  x   x  x 
Taidekasvatus   x      
Taloushistoria   x      
Teatteritiede x        
Yleinen kielitiede x x    x   
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Liite III 
 
 
 
Luonnontieteelliset tutkinnot 
Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot 
järjestävät luonnontieteellisellä alalla 
 
 
 HY JoY JY KY OY TaY TTY TY ÅA 
Biokemian ala x   x x x  x x 
Biologian ala x x x x x   x x 
Fysiikan ala x x x x x  x x x 
Geologian ala x    x   x x 
Kemian ala x x x  x  x x x 
Maantieteen ala x x   x   x  
Matematiikan ala x x x  x x x x x 
Tietojenkäsittelyn ala x x x x x x x x x 
Geofysiikka x    x     
Informaatiotutkimus      x    
Kognitiotiede   x       
Meteorologia x         
Tilastotiede x x x  x x  x x 
Tähtitiede x    x   x  
Ympäristötiede  x x x x x   x x 
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Liite VI 
 
 
Teknillistieteelliset tutkinnot 
Luettelo koulutusohjelmista ja tutkinto-ohjelmista, joiden syventäviä opintoja yliopistot  
järjestävät teknillistieteellisellä alalla 
 
 
 LTY  OY  TTY  TKK  TY  VY  ÅA 
Arkkitehtuuri   x x x    
Automaatiotekniikka    x     
Automaatio- ja systeemitekniikka     x    
Bioinformaatioteknologia     x    
Biotekniikka    x  x   
Elektroniikka ja sähkötekniikka     x    
Energiatekniikka  x       
Energia- ja LVI-tekniikka     x    
Geomatiikka     x    
Informaatioverkostot   x  x    
Kemiantekniikka  x   x   x 
Kiinteistötalous     x    
Konetekniikka  x x x x    
Kuitu- ja tekstiilitekniikka    x     
Maisema-arkkitehtuuri     x    
Materiaalitekniikka    x x    
Prosessitekniikka   x      
Puunjalostustekniikka     x    
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka     x    
Rakennustekniikka    x     
Signaalinkäsittely ja tietoliikennetekniikka   x     
Sähkötekniikka  x x x     
Sähkö- ja energiatekniikka       x  
Teknillinen fysiikka ja matematiikka  x   x    
Teknis-luonnontieteellinen    x     
Tietojohtaminen    x     
Tietoliikennetekniikka     x    
Tietotekniikka  x x x x  x x 
Tietotekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka      x   
Tuotantotalous  x x x x    
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka     x    
Ympäristötekniikka  x x      
Ympäristö- ja energiatekniikka    x     
 
Huomautukset 
 
1. Teknillinen korkeakoulu voi sijoittaa ylempään tutkinto-ohjelmaan valitsemansa opiskelijat 
ensiksi johonkin korkeakoulun itsensä hyväksymään ja nimeämään alempaan tutkinto-ohjel-
maan tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittamaan. 
 



Suomen Pankin ilmoitus

N:o 496

viitekorosta ja viivästyskorosta

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2009

Suomen Pankki ilmoittaa 20 päivänä elo-
kuuta 1982 annetun korkolain (633/1982)
12 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 3
päivänä toukokuuta 2002 annetussa laissa
(340/2002), että korkolain 12 §:ssä tarkoi-
tettu, Euroopan keskuspankin viimeisimpään

perusrahoitusoperaatioon perustuva viite-
korko on 1,0 prosenttia ja 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettu viivästyskorko 8,0 prosenttia vuo-
dessa kuuden kuukauden ajan 1 päivästä hei-
näkuuta 31 päivään joulukuuta 2009.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2009

SUOMEN PANKKI

Erkki Liikanen Pentti Hakkarainen
Johtokunnan puheenjohtaja Johtokunnan varapuheenjohtaja
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