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N:o 651

Laki
kiinteistörahastolain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kiinteistörahastolain (1173/1997) 3 §:n
1 momentin 2 ja 4 kohta, 4 ja 6 §, 6 a §:n 3 momentin suomenkielinen sanamuoto, 9 §:n 2
momentin suomenkielinen sanamuoto, 10 §:n suomenkielinen sanamuoto, 11 §, 12 §:n 2
momentin suomenkielinen sanamuoto, 14 §, 3 luvun otsikko, 15 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohta
sekä 3 ja 5 momentti, 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 18 §:n 1 momentti, 19 ja
20 §, 23 §:n suomenkielinen sanamuoto ja 28 §:n otsikko,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 2 kohta, 4 ja 6 §, 6 a §:n 3 momentti, 9 §:n 2
momentti, 10 §, 12 §:n 2 momentti, 15 §:n 2 momentin 4 kohta sekä 3 momentti, 17 §:n 1 ja
4 momentti, 18 §:n 1 momentti sekä 19, 20 ja 23 § laissa 350/2007 ja 11 ja 14 § osaksi
viimeksi mainitussa laissa, sekä
lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 350/2007, uusi
4 a—4 e kohta, lakiin uusi 15 a §, 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa
laissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2—4 momentti siirtyvät 3—5 momentiksi, lakiin uusi
18 a—18 e §, 24 §:ään uusi 3 momentti ja 28 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:
3§
Muut määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
2) kiinteistöarvopaperilla osaketta tai
muuta arvopaperia taikka sijoituspalveluyriHE 175/2008
TaVM 4/2009
EV 46/2009
98—2009

tyksistä annetussa laissa (922/2007) tarkoitettua rahoitusvälinettä, joka yksin tai yhdessä
muiden arvopapereiden tai rahoitusvälineiden
kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä
huoneistoa, muuta tilaa tai kiinteistöä taikka
kiinteistön osaa;
— — — — — — — — — — — — —
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4) johdannaissopimuksella kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain (772/1988) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettua vakioitua johdannaissopimusta sekä
muuta johdannaissopimusta, jonka kohteena
on arvopaperi, valuutta, korko, johdannaissopimus, kiinteistö, kiinteistöarvopaperi, muu
varallisuus tai tällaisen kohde-etuuden hinnan
kehitystä kuvaava tunnusluku;
4 a) vuokra-asunnolla asuinrakennuksen
tai sen osan huoneistoa, joka on tarkoitettu
toisen tai häneltä oikeutensa johtaneen yksinomaiseen käyttöön pääasiallisesti asumista
varten ja vastiketta eli vuokraa vastaan;
4 b) vuokra-asuntosijoittamisella kiinteistörahastotoimintaa, jossa varoja sijoitetaan
yksinomaan tai pääasiallisesti vuokra-asuntoihin;
4 c) vuokra-asuntojen uudisrakentamisella
yhden tai usean asuinrakennuksen rakentamista käytettäväksi pääasiallisesti vuokraasuntoina;
4 d) vuokra-asuntojen hankinnalla yhden
tai usean asuinrakennuksen hankintaa taikka
yhden tai usean asuinhuoneiston tai muun
asuinkäyttöön tulevan tilan hankkimista olemassa olevasta rakennuskannasta käytettäväksi pääasiallisesti vuokra-asuntoina;
4 e) vuokra-asuntojen perusparantamisella
asunnon, asuinrakennuksen tai niiden pihaalueen tai muun välittömän ympäristön varuste- tai muun laatutason nostamista alkuperäisestä tasosta taikka palauttamista muilla
kuin vuosikorjaustoimenpiteillä uudenveroiseen tai alkuperäiseen tasoon taikka olemassa
olevien tilojen muuttamista tai laajentamista
pääasiassa asunnoiksi tai niihin liittyviksi tiloiksi käytettäväksi pääasiallisesti vuokraasuntoina;
— — — — — — — — — — — — —

avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä
annettua lakia (389/1988).
Osakeyhtiömuotoiseen kiinteistörahastoon,
joka harjoittaa varojen sijoittamista vuokraasuntoihin yksinomaisena tai pääasiallisena
liiketoimintanaan, sovelletaan eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annettua
lakia (299/2009), jos kiinteistörahasto on saanut mainitussa laissa tarkoitetun verovapauden. Varojen sijoittamista vuokra-asuntoihin
yksinomaisena tai pääasiallisena liiketoimintanaan harjoittavan osakeyhtiömuotoisen
kiinteistörahaston toiminnasta on tässä laissa
erityisiä säännöksiä:
1) kaupankäyntiä kiinteistörahaston osakkeilla koskevassa 11 §:ssä;
2) rakentamista ja kiinteistönjalostustoimintaa koskevassa 15 §:n 5 momentissa;
3) voitonjakoa koskevassa 15 a §:ssä;
4) luotonottoa koskevan 16 §:n 1 momentissa;
5) vahingonkorvausvelvollisuutta koskevan 24 §:n 3 momentissa.

4§

— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä 1
momentin soveltamisesta.

Muun lainsäädännön soveltaminen
Osakeyhtiömuotoiseen kiinteistörahastoon
ja sen osakkeenomistajaan sovelletaan osakeyhtiölakia (624/2006), arvopaperimarkkinalakia, kirjanpitolakia (1336/1997) sekä tilintarkastuslakia (459/2007), jollei tässä laissa toisin säädetä. Kiinteistörahastotoimintaa harjoittavaan kommandiittiyhtiöön ja sen yhtiömieheen sovelletaan osakeyhtiölain sijaan

6§
Valvonta
Tämän lain 13, 14, 19, 20, 22 ja 23 §:n ja
niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä 15, 15 a ja
16—18 §:ssä säädettyjen tiedonantovelvollisuuksien noudattamista valvoo Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettu Finanssivalvonta niin kuin mainitussa
laissa ja tässä laissa säädetään.
6a§
Varautuminen

9§
Osakepääoma
— — — — — — — — — — — — —
Kiinteistörahaston on saavutettava edellä 1
momentissa tarkoitettu osakepääoman määrä
18 kuukauden kuluessa kiinteistörahaston pe-
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rustamisesta, jollei Finanssivalvonta erityisestä syystä myönnä tästä vaatimuksesta
poikkeusta.
— — — — — — — — — — — — —

röity yhtiöjärjestys ja sen muutos välittömästi
Finanssivalvonnalle.

10 §

Sääntöjen vahvistaminen

Perustaminen

Kiinteistösijoitustoiminnan säännöt ja niiden muutokset on annettava Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Kiinteistösijoitustoiminnan säännöt ja niiden muutokset on hyväksyttävä, jos ne ovat lain mukaiset ja selkeät eikä niitä ole pidettävä kiinteistörahaston
osakkeenomistajien edun vastaisina eikä
muuten ole pätevää syytä niiden hyväksymättä jättämiseen.
Finanssivalvonnalla on oikeus kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjä hyväksyessään asettaa 15 §:n 3 momentissa, 16 §:n 2 ja 4 momentissa sekä 17 §:n 4 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä koskevia rajoituksia ja ehtoja.
Kiinteistösijoitustoiminnan säännöt ja niiden muutokset tulevat voimaan kuukauden
kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt ne ja muutos on saatettu kiinteistörahaston osakkeenomistajien tietoon kiinteistösijoitustoiminnan säännöissä määrätyllä tavalla, jollei Finanssivalvonta toisin määrää.
Kiinteistörahaston osakkeiden markkinointia yleisölle ei saa aloittaa eikä kiinteistörahastoon saa ottaa varoja yleisöltä ennen kuin
Finanssivalvonta on hyväksynyt kiinteistösijoitustoiminnan säännöt.
Kiinteistörahaston on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, milloin se aloittaa toimintansa.

Kiinteistörahastolla on perustettaessa oltava ainakin viisi osakkeenomistajaa, jollei
Finanssivalvonta erityisestä syystä myönnä
tästä vaatimuksesta poikkeusta. Osakkeenomistajien lukumäärää laskettaessa yhtenä
kokonaisuutena on pidettävä kirjanpitovelvollisia, joilla yksin tai yhdessä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta
toisessa kirjanpitovelvollisessa tai siihen verrattavassa ulkomaisessa yrityksessä.
11 §
Kaupankäynti kiinteistörahaston osakkeilla
Kiinteistörahaston on haettava osakkeittensa ottamista arvopaperimarkkinalain 3 luvussa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai
arvopaperimarkkinalain 3 a luvussa tarkoitetun monenkeskisen kaupankäynnin taikka
muussa valtiossa sijaitsevassa tai toimivassa,
julkiseen kaupankäyntiin tai monenkeskiseen
kaupankäyntiin rinnastuvassa vaihdantajärjestelmässä kaupankäynnin kohteeksi kolmen
vuoden kuluessa kiinteistörahastotoiminnan
aloittamisesta, jollei Finanssivalvonta erityisestä syystä myönnä tästä vaatimuksesta
poikkeusta enintään kahdeksi vuodeksi.
Ennen kuin kiinteistörahaston osakkeet
otetaan julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi kiinteistörahaston on vähintään neljännesvuosittain
julkistettava osakkeidensa arvo ja määrä.
Kiinteistörahaston on viipymättä oikaistava
osakkeen arvon julkistamisessa tapahtunut
virhe, jollei se ole vähäinen.
12 §
Yhtiöjärjestys
— — — — — — — — — — — — —
Kiinteistörahaston on ilmoitettava rekiste-

14 §

3 luku
Kiinteistörahaston sijoitustoiminta ja
voitonjako
15 §
Varojen sijoittaminen
— — — — — — — — — — — — —
Kiinteistörahaston varat on sijoitettava ilman aiheetonta viivytystä kiinteistösijoitustoiminnan säännöissä tarkemmin määrättävällä tavalla seuraaviin kohteisiin:
— — — — — — — — — — — — —
3) arvopapereihin, jotka ovat arvopaperi-
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markkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin
kohteena Suomessa;
4) arvopapereihin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena muussa valtiossa sijaitsevassa
tai toimivassa, edellä 3 kohdassa tarkoitettuun julkiseen kaupankäyntiin tai monenkeskiseen kaupankäyntiin rinnastuvassa vaihdantajärjestelmässä;
— — — — — — — — — — — — —
Kiinteistörahasto voi kiinteistösijoitustoiminnan säännöissä mainitusta erityisestä
syystä poiketa edellä 2 momentissa säädetyistä vaatimuksista. Kiinteistörahaston on
julkistettava tällainen poikkeus osavuosikatsauksessa, puolivuotiskatsauksessa tai johdon
osavuotisessa selvityksessä ja tilinpäätöksessä. Kiinteistörahaston on kuitenkin aina
sijoitettava vähintään kolme viidesosaa varallisuudestaan Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sijaitseviin kiinteistöihin tai
tällaisia kiinteistöjä koskeviin kiinteistöarvopapereihin. Tästä vaatimuksesta kiinteistörahasto voi tilapäisesti poiketa kiinteistörahastoa perustettaessa ja sen osakkeita liikkeeseen
laskettaessa sekä myydessään tai hankkiessaan kiinteistöjä tai kiinteistöarvopapereita.
— — — — — — — — — — — — —
Kiinteistörahasto saa sijoittaa rakentamiseen sekä kiinteistönjalostustoimintaan enintään yhden viidesosan kiinteistörahaston varallisuudesta. Varojen sijoittamista vuokraasuntoihin yksinomaisena tai pääasiallisena
liiketoimintanaan harjoittava osakeyhtiömuotoinen kiinteistörahasto saa lisäksi kiinteistösijoitustoiminnan säännöissä mainitusta erityisestä syystä sijoittaa vuokra-asuntojen
uudisrakentamisen, hankinnan ja perusparantamisen edellyttämiin sitoumuksiin enintään
puolet kiinteistörahaston varallisuudesta.
Osakeyhtiömuotoinen kiinteistörahasto, joka
harjoittaa varojen sijoittamista vuokra-asuntoihin yksinomaisena tai pääasiallisena liiketoimintanaan, voi kuitenkin, jollei eräiden
asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien
osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetusta laista muuta johdu, sijoittaa vuokraasuntojen uudisrakentamisen, hankinnan ja
niiden perusparantamisen edellyttämiin sitoumuksiin enintään kolme neljäsosaa kiinteistörahaston varallisuudesta.

15 a §
Voitonjako
Osakeyhtiömuotoisen kiinteistörahaston,
joka harjoittaa varojen sijoittamista vuokraasuntoihin yksinomaisena tai pääasiallisena
liiketoimintanaan, on, jollei eräiden asuntojen
vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetusta laista
muuta johdu, vuosittain jaettava kaikille
osakkeille samassa suhteessa vähintään kahdeksan kymmenesosaa tilikauden voitosta
pois lukien realisoitumattomat arvonmuutokset.
16 §
Luotonotto
Kiinteistörahasto saa ottaa luottoa määrän,
joka vastaa enintään puolta kiinteistörahaston
varallisuudesta. Osakeyhtiömuotoinen kiinteistörahasto, joka harjoittaa varojen sijoittamista vuokra-asuntoihin yksinomaisena tai
pääasiallisena liiketoimintanaan, voi kuitenkin, jollei eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetusta laista muuta johdu, ottaa
luottoa määrän, joka vastaa neljää viidesosaa
kiinteistörahaston varallisuudesta. Luoton
enimmäismäärään lasketaan mukaan kiinteistörahaston sijoitukset arvopapereihin, joita ei
ole täysin maksettu, sekä kiinteistörahaston
omistamien kiinteistöarvopapereiden velkaosuudet, joita ei ole täysin maksettu. Luoton
enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon 15 §:n 5 momentissa tarkoitetut
vuokra-asuntojen uudisrakentamisen, hankinnan ja perusparantamisen edellyttämät sitoumukset.
— — — — — — — — — — — — —
17 §
Omaisuuden arvostaminen ja arviointi
Kiinteistörahaston on osavuosikatsauksessa, puolivuotiskatsauksessa tai johdon
osavuotisessa selvityksessä ja tilinpäätöksessä sekä kiinteistösijoitustoiminnan säännöissä selvitettävä kiinteistöjen ja kiinteistö-
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— — — — — — — — — — — — —
Kiinteistörahaston omistamien kiinteistöjen ja muiden kuin julkisen kaupankäynnin
tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena
olevien kiinteistöarvopapereiden arvot on arvostettava ja julkistettava vähintään kerran
vuodessa sekä aina, kun kiinteistörahaston
taloudellisen tilanteen muutos tai muutokset
kiinteistöjen kunnossa vaikuttavat olennaisesti kiinteistörahaston omistamien kiinteistöjen ja kiinteistöarvopapereiden arvoon. Lisäksi kiinteistörahaston on arvostettava kiinteistöt ja muut kuin julkisen kaupankäynnin
tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena
olevat kiinteistöarvopaperit ostaessaan ja
myydessään niitä. Niin ikään kiinteistörahaston on arvostettava rahastoon tuleva omaisuus vastaanottaessaan omaisuuden apporttina tai merkinnän yhteydessä.
Kiinteistörahasto voi kiinteistösijoitustoiminnan säännöissä mainitusta erityisestä
syystä julkistaa tiedot harvemmin kuin edellä
3 momentissa säädetään, jos tällainen menettely ei olennaisesti vaaranna kiinteistörahaston osakkeenomistajien etua. Kiinteistörahaston on julkistettava tällainen poikkeus osavuosikatsauksessa, puolivuotiskatsauksessa
tai johdon osavuotisessa selvityksessä ja tilinpäätöksessä.
18 §
Kiinteistönarvioitsija ja kiinteistönarviointi
Kiinteistörahaston on arvostettava muussa
kuin omassa käytössä olevat kiinteistöt taseessaan käypään arvoon sekä hankittava ja
julkistettava omistamistaan kiinteistöistä ja
muista kuin julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevista kiinteistöarvopapereista riippumattoman
ja ulkopuolisen, Keskuskauppakamarin hyväksymän arvioitsijan (kiinteistönarvioitsija)
arvio. Kiinteistörahaston on toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa nimettävä ja julkistettava kiinteistörahaston
käyttämät kiinteistönarvioitsijat. Kiinteistörahasto voi erityisestä syystä arvostaa muussa
kuin omassa käytössä olevat kiinteistöt muuhun kuin käypään arvoon tai päättää olla
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käyttämättä kiinteistönarvioitsijaa, jolloin
kiinteistörahaston tulee toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa perustella menettelynsä.
Jos taseen aineellisiin hyödykkeisiin merkitty muussa kuin omassa käytössä oleva
kiinteistöomaisuus merkitään tilinpäätökseen
tilinpäätöspäivän käypään arvoon, kiinteistörahaston on arvostettava käypään arvoon
kaikki tällaiset sijoituskiinteistöt. Tilikauden
tuotoksi tai kuluksi kirjataan omaisuuden tilinpäätöshetken käyvän arvon ja edellisen tilinpäätöksen mukaisen kirjanpitoarvon erotus
tai, jos tällainen omaisuus on hankittu tilikauden aikana, hankintamenon erotus. Vain kirjanpitolain 5 luvun 5 §:n mukaiseen hankintamenoon arvostettuun omaisuuteen voidaan
tehdä kirjanpitolain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitettu arvonkorotus.
— — — — — — — — — — — — —
18 a §
Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta
Kiinteistönarvioinnin yleisestä ohjauksesta, kehittämisestä ja valvonnasta sekä kiinteistönarvioitsijoiden hyväksymiseen ja hyväksyttyjen kiinteistönarvioitsijoiden toiminnan valvontaan liittyvästä ohjauksesta ja kehittämisestä huolehtii Keskuskauppakamarin
kiinteistönarviointilautakunta (kiinteistönarviointilautakunta). Lautakunnan tehtävänä on
järjestää riittävän usein kansainvälisissä kiinteistönarviointistandardeissa asetettuja vaatimuksia vastaavia kiinteistönarvioitsijakokeita
siten kuin valtiovarainministeriön asetuksella
tarkemmin säädetään.
Kiinteistönarviointilautakunta edistää lisäksi hyvää kiinteistönarviointitapaa ja ohjaa
sen noudattamisessa suositeltavia menettelytapoja. Lisäksi lautakunta ylläpitää rekisteriä
kiinteistönarvioitsijoista. Lautakunta voi
myös rekisteröidä kiinteistönarviointiyhteisöksi osakeyhtiön, kommandiittiyhtiön tai
avoimen yhtiön, jonka toimialaan kuuluu harjoittaa kiinteistönarviointia yksinomaisena,
pääasiallisena tai muuna liiketoimintanaan ja
jonka palveluksessa on vähintään kaksi kiinteistönarvioitsijaa.
Kiinteistönarviointilautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähin-
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tään viisi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
muiden jäsenten sekä sihteerin tulee olla kiinteistönarviointiin hyvin perehtyneitä. Kullakin jäsenellä on, puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta, henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi ei voida valita kiinteistönarvioitsijaa. Enemmistön lautakunnan jäsenistä
on oltava muita kuin kiinteistönarvioitsijoita
taikka henkilöitä, joiden kiinteistönarvioitsijaksi hyväksymisen lakkaamisesta tai lakkauttamisesta on kulunut enemmän kuin
kolme vuotta. Keskuskauppakamari valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka
edustavat kiinteistömarkkinoiden taloudellista, teknistä tai oikeudellista asiantuntemusta, ja lautakunnan muut jäsenet kolmeksi
vuodeksi kerrallaan siten, että muista jäsenistä vähintään:
1) yksi nimetään oikeustieteen kandidaatin
tutkinnon suorittaneista henkilöistä, joiden ei
voida katsoa edustavan kiinteistönarviointia
yksinomaisena, pääasiallisena tai muuna liiketoimintanaan harjoittavia yrityksiä;
2) yksi edustaa kiinteistönarviointia yksinomaisena, pääasiallisena tai muuna liiketoimintanaan harjoittavia yrityksiä;
3) yksi nimetään laaja-alaisesti ja monipuolisesti tunnustetuista asiantuntijoista; sekä
4) kaksi nimetään liikkeeseenlaskijoita ja
sijoittajia edustavien rekisteröityjen yhdistysten ehdotuksista.
Lautakunta voi toimia jaostoina sekä perustaa jaostoja tukemaan lautakunnan toimintaa. Mitä edellä on säädetty lautakunnan jäsenistä, koskee vastaavasti heidän varajäseniään ja jaostojen jäseniä.

töä. Päätökset lautakunnan kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Jos lautakunta toimii jaostoina, päätösvaltaisessa jaostossa on oltava vähintään kolme jäsentä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni.
Kiinteistönarviointilautakunnan jäsenen ja
sihteerin virkavastuuseen sekä asioiden käsittelyyn lautakunnassa sovelletaan muuten,
mitä kauppakamarilain (878/2002) 6 §:n
1 momentissa säädetään. Kiinteistönarvioitsijakoetta koskevan päätöksen tiedoksiantoon
sovelletaan lisäksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
annettua
lakia
(13/2003). Kiinteistönarvioitsijakokeen yhteydessä syntyviin asiakirjoihin sovelletaan
arkistolakia (831/1994).
18 c §
Kiinteistönarvioitsijoiden valvonta
Kiinteistönarviointilautakunta valvoo kiinteistönarvioitsijoita ja ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta kiinteistönarvioitsijat säilyttävät ammattitaitonsa ja muut hyväksymisen edellytykset sekä toimivat tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti.
Kiinteistönarviointilautakunnalla on oikeus
saada kiinteistönarvioitsijalta tarkastettavakseen kaikki kiinteistönarvioitsijan toiminnan
valvonnan kannalta tarpeelliseksi katsomansa
asiakirjat ja muut tallenteet. Kiinteistönarvioitsijan on lisäksi ilman aiheetonta viivytystä
toimitettava kiinteistönarviointilautakunnalle
sen pyytämät valvonnan kannalta tarpeelliset
tiedot ja selvitykset.
18 d §

18 b §
Asioiden käsittely kiinteistönarviointilautakunnassa
Kiinteistönarviointilautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja tai, kummankin ollessa esteellinen, tilapäiseksi puheenjohtajaksi valittu
jäsen, joka ei ole kiinteistönarvioitsija, sekä
vähintään kolme muuta jäsentä. Päätöstä lautakunnassa tehtäessä kiinteistönarvioitsijat eivät saa muodostaa läsnäolijoiden enemmis-

Kiinteistönarviointilautakunnan kustannukset
ja kiinteistönarvioitsijakoemaksut
Keskuskauppakamari vastaa kiinteistönarviointilautakunnan toiminnan kustannuksista
sekä vahvistaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden perusteet.
Keskuskauppakamarilla on oikeus periä
maksu kiinteistönarvioitsijakokeeseen osallistumisesta, rekisteröintimaksu ja vuosimaksu kiinteistönarvioitsijoilta ja kiinteistönarviointiyhteisöiltä sekä maksu lautakunnan
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muun toiminnan järjestämisestä. Enimmillään koemaksun tulee vastata kokeeseen osallistumisesta ja muiden maksujen lautakunnan
muun toiminnan järjestämisestä aiheutuneita
kustannuksia.
18 e §
Oikaisun ja muutoksen hakeminen kiinteistönarviointilautakunnan päätökseen
Kiinteistönarvioitsijakoetta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kiinteistönarviointilautakunnalta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.
Kiinteistönarviointilautakunnan oikaisuvaatimusasiassa tekemään päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
19 §
Arvopaperimarkkinalain soveltaminen
Kiinteistörahastoa ja sen osakkeenomistajaa koskee, mitä arvopaperimarkkinalain 2
luvussa säädetään, jollei jäljempänä tässä luvussa toisin säädetä tai jollei siitä, mitä tämän
lain 2 ja 11 §:ssä tai arvopaperimarkkinalain
3 a luvussa säädetään, muuta johdu.
20 §
Osavuosikatsaus, puolivuotiskatsaus, johdon
osavuotinen selvitys ja tilinpäätös
Osakeyhtiömuotoisen kiinteistörahaston ja
kommandiittiyhtiömuotoisen kiinteistörahaston osavuosikatsauksessa, puolivuotiskatsauksessa tai johdon osavuotisessa selvityksessä ja tilinpäätöksessä on esitettävä kiinteistörahaston omistamat kiinteistöt ja kiinteistöarvopaperit kiinteistö-tyyppikohtaisesti
asunto-, varasto-, liike- ja toimisto- sekä tuotantotilakohteittain, paitsi jos kyseisen toimialan mukaisia kiinteistöjä on vain yksi. Osavuosikatsaukseen, puolivuotiskatsaukseen tai
johdon osavuotiseen selvitykseen ja tilinpäätökseen on liitettävä kiinteistösijoitustoiminnan säännöt sekä mainittava, mitä muutoksia
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niihin on tehty viimeksi kuluneen kolmen
vuoden aikana.
Kommandiittiyhtiömuotoisen kiinteistörahaston, jonka osuus ei ole julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin
kohteena, on laadittava ja julkistettava osavuosikatsaus, puolivuotiskatsaus tai johdon
osavuotinen selvitys ja tilinpäätös siten kuin
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5, 5 a—5 d
ja 6 §:ssä säädetään. Osavuosikatsaus tai johdon osavuotinen selvitys on laadittava puolivuotiskatsauksena tai tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta ja siinä on selvitettävä kommandiittiyhtiön yhtiösopimukseen
otetut sijoittajan asemaan vaikuttavat määräykset.
23 §
Poikkeusten myöntäminen
Finanssivalvonta voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen tämän luvun mukaisista velvollisuuksista, jos se ei vaaranna sijoittajien
asemaa.
24 §
Vahingonkorvausvelvollisuus
— — — — — — — — — — — — —
Jos osakkeenomistajan osuus varojen sijoittamista vuokra-asuntoihin yksinomaisena
tai pääasiallisena liiketoimintanaan harjoittavan osakeyhtiömuotoisen kiinteistörahaston
osakkeista tai pääomasta saavuttaa tai ylittää
yhden kymmenesosan ja rahastolle sen johdosta määrätään eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain mukainen seuraamus, osakkeenomistaja on kiinteistörahaston vaatimuksesta velvollinen korvaamaan
kiinteistörahastolle tahallaan tai huolimattomuudesta raja-arvon ylittämisellä aiheuttamansa vahingon.
28 §
Kiinteistönarvioitsijan riippumattomuus ja
hyvä kiinteistönarviointitapa
— — — — — — — — — — — — —
Kiinteistönarvioitsijan on noudatettava hy-
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vää kiinteistönarviointitapaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.
Tämän lain mukaisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.
Tämän lain mukainen johdon osavuotinen
selvitys on laadittava ensimmäisen kerran viimeistään tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä
syyskuuta 2009 tai sen jälkeen.
Tässä laissa tarkoitettuna kiinteistönarvioitsijana voi toimia henkilö, joka on suoritta-

nut 18 a §:ssä tarkoitetun kansainvälisissä
kiinteistönarviointistandardeissa
asetettuja
vaatimuksia vastaavan kiinteistönarvioitsijakokeen. Se, joka lain voimaantulohetkellä
harjoittaa kiinteistönarviointia ja on suorittanut yleisauktorisoinnin Keskuskauppakamarin kiinteistönarvioijan auktorisointikokeessa
tai siihen rinnastettavassa muuntokoulutuksessa, voi toimia tässä laissa tarkoitettuna
kiinteistönarvioitsijana, jos hän on rekisteröitynyt kiinteistönarvioitsijaksi 12 kuukauden
kuluessa lain voimaantulosta.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 1 päivänä marraskuuta 2002 annetun kauppakamarilain (878/2002) 2 §:n 3
momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 475/2007, seuraavasti:
2§
Kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin
julkiset tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
4) hoitaa sille tässä laissa, arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) ja kiinteistörahastolaissa (1173/1997) säädetyt tehtävät.

— — — — — — — — — — — — —
Keskuskauppakamarin tehtävänä on:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 175/2008
TaVM 4/2009
EV 46/2009
2 /98
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Laki
Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnasta 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain (878/2008) 71 §:n
1 momentin 5 kohta seuraavasti:
71 §
Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tietoja:
— — — — — — — — — — — — —

5) arvopaperimarkkinalain 6 luvun
17 §:ssä tarkoitetulle Keskuskauppakamarin
yrityskauppalautakunnalle ja kiinteistörahastolain 18 a—18 e §:ssä tarkoitetulle Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnalle;
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 175/2008
TaVM 4/2009
EV 46/2009
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Laki
arvopaperimarkkinalain 1 ja 2 luvun muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun
1 §:n 7 momentti ja 2 luvun 10 b §, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 1 §:n 7 momentti laissa
923/2007 ja 2 luvun 10 b § laissa 152/2007, sekä
lisätään 2 luvun 6 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 152/2007 ja laissa 392/2008,
uusi 5 momentti seuraavasti:
1 luku
Yleisiä säännöksiä
1§
— — — — — — — — — — — — —
Tämän lain 2 luvun 7 §:ää, 4 luvun 13, 16
ja 17 §:ää sekä 5 lukua sovelletaan myös
suomalaiseen liikkeeseenlaskijaan, jonka arvopaperi on julkista kaupankäyntiä vastaavan
kaupankäynnin kohteena Euroopan talousalueella tai jota on haettu otettavaksi tällaisen
kaupankäynnin kohteeksi sekä tällaiseen arvopaperiin. Lisäksi 4 luvun 13, 16 ja 17 §:ää
sovelletaan ulkomaiseen arvopaperiin, joka
on julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena Euroopan talousalueella tai
jota on haettu otettavaksi tällaisen kaupankäynnin kohteeksi. Lain 5 luvun 2, 12 ja
13 §:ää sovelletaan myös ulkomaiseen arvopaperiin, joka on julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena Euroopan talousalueella tai jota on haettu otettavaksi tällaisen kaupankäynnin kohteeksi, kun arvopaHE 175/2008
TaVM 4/2009
EV 46/2009

peria koskeva liiketoimi suoritetaan Suomessa.
— — — — — — — — — — — — —
2 luku
Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja tiedonantovelvollisuus
6§
— — — — — — — — — — — — —
Jos julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskija, joka harjoittaa kiinteistösijoittamista yksinomaisena
tai pääasiallisena liiketoimintanaan tai pääliiketoiminnan ohella omistaa muussa kuin
omassa käytössä olevia sijoituskiinteistöjä,
on arvostanut kiinteistöt taseessaan käypään arvoon sekä hankkinut kiinteistöjen
arvosta lausunnon kiinteistörahastolaissa
(1173/1997) tarkoitetulta Keskuskauppakamarin hyväksymältä kiinteistönarvioitsijalta,
liikkeeseenlaskijan on toimintakertomuksessa
tai tilinpäätöksen liitetiedoissa julkistettava
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kiinteistöjen käypä arvo, kiinteistönarvioitsijan lausunto sekä käyttämänsä kiinteistönarvioitsijat. Jos liikkeeseenlaskija arvostaa
muussa kuin omassa käytössä olevat kiinteistöt muuhun kuin käypään arvoon tai on päättänyt olla käyttämättä kiinteistönarvioitsijaa,
liikkeeseenlaskijan tulee toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa perustella menettelynsä.
10 b §
Edellä 5, 5 a—5 d, 6, 6 a—6 d, 7, 7 b,
8—10 ja 10 a §:ssä tarkoitettu tiedonantovelvollisuus sekä 10 c §:ssä tarkoitettu velvolli-

suus julkistaa vuosikooste ei koske julkisen
kaupankäynnin kohteena olevaa sijoitusrahastoa tai avointa yhteissijoitusyritystä. Sijoitusrahastoja ja avoimia yhteissijoitusyrityksiä
koskevasta tiedonantovelvollisuudesta säädetään sijoitusrahastolaissa.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.
Lain 2 luvun 6 §:n 5 momenttia sovelletaan tämän lain voimaantulon jälkeen alkavalta tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen
ja toimintakertomukseen.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
kiinnitysluottopankkilain 8 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun kiinnitysluottopankkilain (1240/1999) 8 §:n
1 momentti seuraavasti:
8§
Kiinteistöluottoa ja sen vakuutta koskevat
vaatimukset
Kiinnitysluottopankin antama kiinteistöluotto ei saa ylittää kolmea viidesosaa vakuutena olevien osakkeiden tai kiinteistön käyvästä arvosta. Käypä arvo on ennen luoton
myöntämistä arvioitava hyvän kiinteistönarviointitavan mukaisesti. Kiinnitysluottopankin on arvostettava vakuutena olevat kiinteistöt taseessaan käypään arvoon sekä hankittava ja julkistettava kiinteistöistä ja muista
kuin julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevista kiinteistöarvopapereista
kiinteistörahastolaissa
(1173/1997) tarkoitetun riippumattoman ja

ulkopuolisen, Keskuskauppakamarin hyväksymän kiinteistönarvioitsijan arvio sekä tilinpäätöksessä nimettävä ja julkistettava käyttämänsä kiinteistönarvioitsijat. Kiinnitysluottopankki voi erityisestä syystä arvostaa kiinteistöt muuhun kuin käypään arvoon tai päättää olla käyttämättä kiinteistönarvioitsijaa,
jolloin kiinnitysluottopankin tulee toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa
perustella menettelynsä. Ministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
käyvän arvon arvioimisesta.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
HE 175/2008
TaVM 4/2009
EV 46/2009
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Laki
sijoitusrahastolain 48 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 48 §:ään,
sellaisena kuin se on osaksi laeissa 224/2004 ja 351/2007, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen
4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:
48 §
— — — — — — — — — — — — —
Pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston on arvostettava muussa kuin
omassa käytössä olevat kiinteistöt taseessaan
käypään arvoon sekä hankittava ja julkistettava omistamistaan kiinteistöistä ja muista
kuin julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevista kiinteistöarvopapereista
kiinteistörahastolaissa
(1173/1997) tarkoitetun riippumattoman ja
ulkopuolisen, Keskuskauppakamarin hyväksymän arvioitsijan arvio sekä toimintakerto-

muksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa nimettävä ja julkistettava käyttämänsä kiinteistönarvioitsijat. Erikoissijoitusrahasto voi erityisestä syystä arvostaa muussa kuin omassa
käytössä olevat kiinteistöt muuhun kuin käypään arvoon tai päättää olla käyttämättä kiinteistönarvioitsijaa, jolloin erikoissijoitusrahaston tulee toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa perustella menettelynsä.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
HE 175/2008
TaVM 4/2009
EV 46/2009
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Laki
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22 päivänä syyskuuta 2000
annettuun lakiin (812/2000) uusi 3 a § seuraavasti:
1 luku

toimivasta valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista annetun
lain (785/1992) 2 a §:ssä ja sen nojalla.

Yleiset säännökset
3a§
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan
eettinen neuvottelukunta
Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko

HE 67/2009
StVM 18/2009
EV 83/2009

4152

N:o 658

Laki
potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan potilaan asemasta ja oikeuksista 17 päivänä elokuuta 1992 annetun lain
(785/1992) 2 a §, sellaisena kuin se on laissa 333/1998, seuraavasti:
2a§

vistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan
eettinen neuvottelukunta
Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä
toimii valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan tehtävänä
on käsitellä sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä
kysymyksiä periaatteelliselta kannalta ja antaa niistä suosituksia.
Neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtä-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.
Muualla laissa olevalla viittauksella valtakunnalliseen terveydenhuollon eettiseen neuvottelukuntaan tarkoitetaan tämän lain voimaantulon jälkeen viittausta valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan eettiseen neuvottelukuntaan.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko
HE 67/2009
StVM 18/2009
EV 83/2009

4153
N:o 659

Valtioneuvoston asetus
vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,
muutetaan vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta 11 päivänä maaliskuuta 1997 annetun
asetuksen (210/1997) 1 §, 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 b §:n 1 ja 2 momentti, 6 §:n
1 momentti, 7 §, 17 §:n 1 momentti ja 19 a §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 § ja 5 b §:n 1 ja 2 momentti ja 17 §:n 1 momentti asetuksessa
429/2005 sekä 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentti sekä 7 ja 19 a §
asetuksessa 885/2007, sekä
lisätään asetuksen 14 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 885/2007, uusi 4
momentti seuraavasti:
1§
Soveltamisala
Jollei Euroopan yhteisön asetuksista tai
Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista muuta johdu, sovelletaan tätä asetusta
vaarallisten aineiden:
1) ilmakuljetukseen Suomen alueella;
2) ilmakuljetukseen suomalaisessa ilmaaluksessa Suomen alueen ulkopuolella;
3) tilapäiseen säilytykseen Suomessa sijaitsevalla lentopaikalla.
2§
Sovellettavat standardit
Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja
tilapäisessä säilytyksessä noudatetaan Suomen tekemin varaumin ICAO-TI:tä sellaisena
kuin se on hyväksytty sovellettavaksi vuosina
2009 ja 2010 siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään ja Ilmailuhallinto määrää.
— — — — — — — — — — — — —
4§
Vaaralliset aineet matkatavarana
— — — — — — — — — — — — —
Kuljetuksen suorittajan, lentopaikanpitäjän
ja matkan järjestäjän on varmistettava, että
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matkustajille tiedotetaan ICAO-TI:n kohtien
7;5 ja 8;1.1.3 mukaisesti, millaisten aineiden
kuljetus ilma-aluksessa on kielletty.
5b§
Säteilysuojelu- ja laadunvarmistusohjelmat
Sillä, joka kuljettaa tai tilapäisesti säilyttää
radioaktiivista ainetta, tulee olla ICAO-TI:n
kohdassa 1;6.2 tarkoitettu säteilysuojeluohjelma. Ohjelmassa on esitettävä radioaktiivisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä sekä kuljetuksen tai tilapäisen säilytyksen yhteydessä sattuvasta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta aiheutuvan säteilyaltistuksen estämiseksi ja rajoittamiseksi toteutettavat toimenpiteet. Toimenpiteet on
suhteutettava säteilyaltistuksen määrään ja
todennäköisyyteen. Ennen kuljetus- tai säilytystoimintaan ryhtymistä säteilysuojeluohjelma on toimitettava tiedoksi Säteilyturvakeskukselle.
Toiminnanharjoittajan on laadittava toimintojensa vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi toiminnassaan sovellettava ICAOTI:n kohdassa 1;6.3 tarkoitettu laadunvarmistusohjelma:
1) kaikkien erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden ja heikosti leviävien radioaktiivisten aineiden kuljetusta varten;
2) kaikkien radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien kollien suunnittelua,
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valmistusta, testausta, asiakirja-aineistoa,
käyttöä, kunnossapitoa ja tarkastusta varten;
3) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen
liittyviä toimenpiteitä varten.
— — — — — — — — — — — — —
6§
Lähettäjän velvollisuudet
Ennen kuin lähettäjä jättää vaarallista ainetta kuljetettavaksi lentorahtina, hänen on
varmistauduttava, että aineen ilmakuljetus ei
ole kielletty ja että kuljetuksen suorittajalle
on annettu ICAO-TI:ssä tarkoitetut asiakirjat.
Jos lähettäjä kuljetuksen suorittajan kanssa
tekemänsä sopimuksen perusteella antaa asiakirjat kuljetuksen suorittajalle sähköisessä
muodossa, asiakirjojen allekirjoitukset voidaan korvata suuraakkosin kirjoitetuilla allekirjoittamiseen oikeutettujen nimillä. Sähköiset asiakirjat on voitava viivytyksettä tulostaa
paperisina ICAO-TI:n kohdan 5;4.1.1 mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —
7§
Kuljetuksen suorittajan ja maahuolintapalvelujen tarjoajan velvollisuudet
VAK-lain 9 §:n 2 momentissa säädetään
vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa edellytettävästä luvasta. Lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos kyseessä on:
1) ilma-aluksen lennolla käyttämä polttoaine;
2) ilma-aluksen lentokelpoisuutta tai lentotoimintaa koskevien määräysten mukaan
ilma-aluksessa kuljetettavaksi määrätty aine;
3) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu, kuljetettavaksi sallittu aine;
4) ICAO-TI:ssä tarkoitettu, matkustajille
lennon aikana myytäväksi tarkoitettu aine;
5) ICAO-TI:ssä tarkoitettu, lennon aikana
potilaan hoitamiseen tarkoitettu aine;
6) muu ICAO-TI:ssä tarkoitettu vaarallinen aine, joka on jätetty ICAO-TI:n soveltamisalan ulkopuolelle erityisen käyttötarkoituksensa vuoksi.
VAK-lain 6 a §:ssä tarkoitettu ulkomaisen
viranomaisen kuljetuksen suorittajalle myön-

tämä lupa vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen on voimassa Suomessa, jos kuljetuksen
suorittaja, jonka päätoimipaikka tai pysyvä
olinpaikka on muussa valtiossa kuin Suomessa, osoittaa täyttävänsä vastaavalle toiminnalle sanotussa valtiossa asetetut lupa-,
kelpoisuus- ja muut vastaavat vaatimukset.
Kuljetuksen suorittajan on noudatettava
ICAO-TI:n määräyksiä vaarallisten aineiden
ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä
sekä tiedottamisessa ja ohjeistuksessa henkilöstölleen ja muille. Kuljetuksen suorittajan
toimintakäsikirjassa ja muissa soveltuvissa
ohjekirjoissa on oltava riittävät ohjeet, joita
noudattaen kuljetuksen suorittajan henkilöstö
kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät
tehtävänsä. Rahtia kuljetukseen hyväksyvillä
ja matkustajien lähtöselvitystä hoitavilla on
oltava helposti saatavillaan tehtävään soveltuvat ohjeet sen välttämiseksi, että ilma-alukseen kuormattaisiin rahtina ilmoittamattomia
vaarallisia aineita tai että matkustajat veisivät
ilma-alukseen sellaisia vaarallisia aineita, joiden kuljettaminen on heiltä kielletty.
Jos kuljetusasiakirjat annetaan kuljetuksen
suorittajalle ICAO-TI:n kohdassa 5;4.1.1 tarkoitetussa sähköisessä muodossa, asiakirjojen
on oltava kuljetuksen suorittajan saatavilla
koko kuljetuksen ajan ICAO-TI:n kohdan
7;1.2.2 mukaisesti. Sähköiset asiakirjat on
voitava viivytyksettä tulostaa paperisina
ICAO-TI:n kohdan 7;1.2.3 mukaisesti.
Kuljetuksen suorittajan, jonka käyttämässä
ilma-aluksessa kuljetetaan vaarallisia aineita,
on hyvissä ajoin ennen lentoa annettava ilmaaluksen päällikölle kirjallisesti ilma-aluksessa
rahtina kuljetettavia vaarallisia aineita koskevat, ICAO-TI:n mukaiset tiedot.
Jos lennon aikana syntyy hätätilanne, ilmaaluksen päällikön on tilanteen salliessa ilmoitettava lennonjohdolle tai vastaavalle toimielimelle ilma-aluksessa kuljetettavista vaarallisista aineista.
Edellä 1—6 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien lisäksi kuljetuksen suorittajan
on noudatettava, mitä hänen velvollisuuksistaan muuten säädetään ja määrätään.
Mitä tässä asetuksessa säädetään kuljetuksen suorittajan velvollisuuksista, koskee
myös maahuolintapalvelujen tarjoajaa.

N:o 659
14 §
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— — — — — — — — — — — — —
Euroopan yhteisön asetuksissa ja Suomea
sitovissa kansainvälisissä velvoitteissa tarkoitettuina toimivaltaisina viranomaisina toimivat tässä asetuksessa vastaavaa tehtävää suorittamaan säädetyt viranomaiset.

4) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen
liittyvästä koulutuksesta, jossa näiden aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen
osallistuvalle henkilöstölle annetaan koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetukseen ja
tilapäiseen säilytykseen liittyvästä säteilysuojelusta ja varotoimenpiteistä rajoittamaan ammattialtistumista ja muiden ihmisten altistumista.
— — — — — — — — — — — — —

17 §

19 a §

Henkilöstön koulutus

Säteilyrajoitusten ylityksistä annettavat
ilmoitukset muille radioaktiivisten aineiden
ilmakuljetusten osapuolille sekä muut
toimenpiteet

Viranomaiset

VAK-lain 11 a §:ssä tarkoitetun koulutuksen on oltava henkilöstön vastuuseen ja tehtäviin soveltuvaa. Koulutuksen on muodostuttava:
1) yleiset tiedot sisältävästä koulutuksesta,
jossa annetaan yleiset tiedot vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä
koskevista säännöksistä ja määräyksistä;
2) tehtäväkohtaisesta koulutuksesta, jossa
annetaan henkilöstön tehtävien ja vastuun
mukaista yksityiskohtaista koulutusta vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä koskevista säännöksistä ja määräyksistä;
3) turvallisuuskoulutuksesta, jossa annetaan koulutusta vaarallisiin aineisiin liittyvistä vaaroista, aineiden turvallisesta käsittelystä ja toimintatavoista hätätilanteissa;

Jos radioaktiivisten aineiden ilmakuljetuksen tai tilapäisen säilytyksen yhteydessä huomataan säteilyn annosnopeutta tai radioaktiivista saastetta koskevien ICAO-TI:n mukaisten raja-arvojen ylitys, vastaanottajan, kuljetuksen suorittajan ja lähettäjän on ilmoitettava ylityksestä muille kuljetuksen osapuolille ja Säteilyturvakeskukselle ICAO-TI:n
kohdan 1;6.6 mukaisesti sekä ryhdyttävä
muihin ICAO-TI:n kohdan 1;6.6 mukaisiin
toimenpiteisiin raja-arvojen ylityksestä aiheutuvien vaarojen poistamiseksi.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2009
Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Seija Miettinen-Bellevergue
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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 2009 annetun työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen
(552/2009) 19 §:n 17 kohta sekä
lisätään 19 §:ään uusi 18 kohta sekä uusi 50 a § seuraavasti:
19 §

50 a §

Alueiden kehittämisyksikkö

Alueiden kehittämisestä vastaavan alivaltiosihteerin ratkaisuvalta

Alueiden kehittämisyksikkö käsittelee seuraavat asiat:
— — — — — — — — — — — — —
17) Interreg- ja Urban yhteisöaloitteita
koskevat tehtävät;
18) kansallisen lähialueyhteistyön koordinointi.

Alueiden kehittämisestä vastaava alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat
1) rakennerahastolain (1401/2006) 29 §:n
mukaista valvojan nimittämistä Euroopan
alueellinen yhteistyötavoitteen toimenpideohjelmassa.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä elokuuta 2009.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2009
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen
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