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N:o 966

Laki
rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) 12 §,
sellaisena kuin se on laissa 1563/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 12 a—12 c § seuraavasti:
2 luku
Sovittelun järjestäminen ja kustannusten
korvaaminen
12 §
Valtion varoista maksettava korvaus
Sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset korvataan valtion varoista.
Valtion varoista maksettavan korvauksen yhteismäärä vahvistetaan vuosittain sellaiseksi,
että se vastaa niitä kustannuksia, joiden arHE 92/2010
LaVM 16/2010
EV 148/2010
131—2010

vioidaan keskimäärin aiheutuvan sovittelutoimistojen ylläpitämisestä, palvelujen asianmukaisesta tuottamisesta sekä sovittelutoimintaan osallistuville henkilöille tarkoitetusta
koulutuksesta.
Korvauksen yhteismäärä jaetaan aluehallintovirastojen kesken käytettäväksi 1 momentissa tarkoitettuihin kustannuksiin. Jaon
perusteina ovat aluehallintoviraston toimialueen asukasluku, pinta-ala ja rikollisuustilanne varainhoitovuotta edeltävää vuotta
edeltäneen vuoden lopussa. Asukaslukuna
käytetään väestötietojärjestelmän vuositilastoa, pinta-alalukuna Maanmittauslaitoksen
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vuositilastoa maa-alueen ja makean veden
alueen pinta-alasta ja rikollisuuslukuna Tilastokeskuksen vuositilastoa poliisin tietoon tulleista rikoslaissa (39/1889) rangaistaviksi
säädetyistä rikoksista. Varainhoitovuodella
tarkoitetaan tässä laissa sitä kalenterivuotta,
jolle korvaus on myönnetty.
Aluehallintovirasto maksaa korvauksen
ennakkona 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuille
palveluntuottajille niiden toimialueiden asukasluvun, pinta-alan ja rikollisuustilanteen
suhteessa. Aluehallintovirasto vahvistaa päätöksellään palveluntuottajan saaman lopullisen korvauksen, joka on enintään sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuneiden todellisten kustannusten suuruinen.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 2 momentissa tarkoitetusta korvauksen jakamisesta sekä 3 momentissa tarkoitetun korvauksen määräytymisestä
ja korvauksen maksamisesta aluehallintovirastolle 8 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.
12 a §
Kustannuksia koskevan selvityksen antaminen sekä valtion varoista maksetun korvauksen palautus ja uudelleen jakaminen
Palveluntuottaja antaa vuosittain aluehallintovirastolle edeltävää varainhoitovuotta
koskevan selvityksen sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista sekä palauttaa käyttämättä jääneen osan 12 §:n
3 momentissa tarkoitetusta korvauksesta.
Aluehallintovirasto voi jakaa palautunutta
määrärahaa sellaisille toimialueensa palveluntuottajille, joiden saama korvaus on ollut
aiheutuneisiin kustannuksiin nähden liian vähäinen. Palautuneesta määrärahasta ja sen uudelleenjaetusta osuudesta toimitetaan tieto
sosiaali- ja terveysministeriöön. Ministeriö
voi päättää jakamatta jääneen osuuden siirrosta aluehallintovirastojen toimialueiden välillä.
Tarkempia säännöksiä kustannuksia koskevan selvityksen sisällöstä ja antamisesta,
korvauksen palauttamisesta ja uudelleen jakamisesta, jakamatta jääneen osuuden siirtämisestä sekä 2 momentissa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta sosiaali- ja terveysmi-

nisteriöön voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
12 b §
Valtionavustuslain soveltaminen
Edellä 12 §:n 3 momentissa tarkoitettuun
korvaukseen sovelletaan vastaavasti, mitä
säädetään valtionavustuslain (688/2001):
1) 14 §:ssä valtionavustuksen saajan tiedonantovelvollisuudesta;
2) 15 §:ssä valtionapuviranomaisen valvontatehtävästä;
3) 16 §:ssä valtionapuviranomaisen sekä
tämän valtuuttaman tai tätä avustavan tarkastusoikeudesta sekä tarkastuksessa noudatettavasta menettelystä ja virkavastuusta;
4) 17 §:ssä tarkastuksen suorittamisesta
sekä valtionavustuksen saajan velvollisuudesta avustaa;
5) 18 §:ssä valtionapuviranomaisen oikeudesta saada virka-apua;
6) 21 §:ssä velvollisuudesta valtionavustuksen takaisinperintään;
7) 22 §:ssä valtionavustuksen harkinnanvaraisesta takaisinperinnästä;
8) 25 §:ssä valtionavustuksen viivästyskorosta;
9) 28 §:ssä valtionavustuksen takaisinperinnän määräajasta;
10) 29 §:n 1 momentissa valtionavustuksen maksatuksen raukeamisesta;
11) 30 §:ssä palautettavan tai takaisin perittävän valtionavustuksen kuittauksesta;
12) 31 §:ssä valtionapuviranomaisen oikeudesta saada tietoja toiselta viranomaiselta;
13) 32 §:ssä tietojen luovuttamisesta; ja
14) 34 §:ssä muutoksenhausta valtionapua
koskevassa asiassa.
Edellä 1 momentissa viitatuissa säännöksissä tarkoitettuna valtionavustuksen saajana
pidetään tässä laissa palveluntuottajaa ja valtionapuviranomaisena aluehallintovirastoa.
12 c §
Kulujen korvaus sovittelijalle
Sovittelijalle maksetaan sovittelusta aiheutuvien tavanomaisten kulujen kattamiseksi
peruskorvaus. Peruskorvausta voidaan täy-

N:o 966
dentää lisäosalla, joka on enintään 50 prosenttia peruskorvauksesta. Vaihtoehtoisesti
kulut voidaan korvata sovittelijan laatiman
kuluerittelyn mukaisesti.
Tarkempia säännöksiä kulukorvausten
maksamisesta ja määrästä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.
Tämän lain 12 a §:ää sovelletaan vuodesta
2009 lähtien myönnettyihin sovittelumäärärahoihin.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2010
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko
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Valtioneuvoston asetus
yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä,
muutetaan yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) liite,
sellaisena kuin se on asetuksessa 1136/2009, seuraavasti:
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010
Opetusministeri Henna Virkkunen

Hallitussihteeri Laura Hansén
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3065
Liite

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA
YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA
Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet:
AYO
HY
HY (SSKH)
ISY
JY
KuvA
LTY
LY
OY
SibA
SHH
TaY
TeaK
TTY
TY
VY
ÅA

Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Kuvataideakatemia
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Sibelius-Akatemia
Svenska handelshögskolan
Tampereen yliopisto
Teatterikorkeakoulu
Tampereen teknillinen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi
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Koulutusala ja tutkinto

Koulutusvastuu

ELÄINLÄÄKETIETEEN ALA
Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Veterinary Medicine

HY

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Veterinary Medicine
Eläinlääketieteen tohtorin tutkinto
Doctor of Veterinary Medicine
FARMASIAN ALA
Farmaseutin tutkinto
Bachelor of Science (Pharmacy)

HY, ISY, ÅA1

Proviisorin tutkinto
Master of Science (Pharmacy)
Farmasian lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Science (Pharmacy)
Farmasian tohtorin tutkinto
Doctor of Science (Pharmacy)
HAMMASLÄÄKETIETEEN ALA
Hammaslääketieteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Dentistry

HY, ISY, OY, TY

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Dentistry
Hammaslääketieteen tohtorin tutkinto
Doctor of Dental Science
HUMANISTINEN ALA
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Arts
Filosofian maisterin tutkinto
Master of Arts
Filosofian lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Philosophy
Filosofian tohtorin tutkinto
Doctor of Philosophy

1

vain farmaseutin tutkinto

HY, ISY, JY, OY,
TaY TY, VY, ÅA
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Koulutusala ja tutkinto

Koulutusvastuu

KASVATUSTIETEELLINEN ALA

HY, ISY, JY, LY,
OY, TaY, TY, ÅA

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Arts (Education)
Kasvatustieteen maisterin tutkinto
Master of Arts (Education)
Kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Philosophy (Education)
Kasvatustieteen tohtorin tutkinto
Doctor of Philosophy (Education)
KAUPPATIETEELLINEN ALA

AYO, ISY, JY, LTY,
OY, SHH, TaY, TY,
VY, ÅA

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Science (Economics and Business
Administration)
Kauppatieteiden maisterin tutkinto
Master of Science (Economics and Business
Administration)
Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Science (Economics and
Business Administration)
Kauppatieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Science (Economics and Business
Administration)
KUVATAITEEN ALA
Kuvataiteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Fine Arts
Kuvataiteen maisterin tutkinto
Master of Fine Arts
Kuvataiteen tohtorin tutkinto
Doctor of Fine Arts

KuvA
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Koulutusala ja tutkinto

Koulutusvastuu

LIIKUNTATIETEELLINEN ALA
Liikuntatieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Science (Sport and Health
Sciences)
Liikuntatieteiden maisterin tutkinto
Master of Science (Sport and Health
Sciences)
Liikuntatieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Philosophy (Sport and Health
Sciences)
Liikuntatieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Philosophy (Sport and Health
Sciences)

JY

LUONNONTIETEELLINEN ALA

HY, ISY, JY, OY,
TaY, TTY2, TY, ÅA

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Science
Filosofian maisterin tutkinto
Master of Science
Filosofian lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Philosophy
Filosofian tohtorin tutkinto
Doctor of Philosophy
LÄÄKETIETEELLINEN ALA

HY, ISY, OY, TaY,
TY

Lääketieteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Medicine
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Medicine
Lääketieteen tohtorin tutkinto
Doctor of Medical Science

2

Tampereen teknillisellä yliopistolla on luonnontieteellisen alan koulutusvastuu erikseen opetus- ja
kulttuuriministeriön asetuksella säädettävissä oppiaineissa. Tampereen teknillisessä yliopistossa suoritettavan tutkinnon nimike on kuitenkin aina teknillistieteellisen alan mukainen tutkintonimike.
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Koulutusala ja tutkinto

Koulutusvastuu

MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN ALA
Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Food Sciences
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin
tutkinto
Bachelor of Science (Agriculture and Forestry)

HY, ISY3

Elintarviketieteiden maisterin tutkinto
Master of Food Sciences
Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto
Master of Science (Agriculture and Forestry)
Elintarviketieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Food Sciences
Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Science (Agriculture and Forestry)
Elintarviketieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Food Sciences
Maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Science (Agriculture and Forestry)
MUSIIKIN ALA
Musiikin kandidaatin tutkinto
Bachelor of Music
Musiikin maisterin tutkinto
Master of Music
Musiikin lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Music
Musiikin tohtorin tutkinto
Doctor of Music

3

vain metsätieteellinen ala

SibA
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Koulutusala ja tutkinto

Koulutusvastuu

OIKEUSTIETEELLINEN ALA
Oikeusnotaarin tutkinto
Bachelor of Laws

HY, LY, TY, ÅA4

Oikeustieteen maisterin tutkinto
Master of Laws
Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto
Master of International and Comparative
Law
Oikeustieteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Laws
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Doctor of Laws
PSYKOLOGIAN ALA
Psykologian kandidaatin tutkinto
Bachelor of Arts (Psychology)

HY, ISY, JY, TaY, TY, ÅA

Psykologian maisterin tutkinto
Master of Arts (Psychology)
Filosofian maisterin tutkinto
Master of Arts
Psykologian lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Arts (Psychology)
Psykologian tohtorin tutkinto
Doctor of Philosophy (Psychology)
TAIDETEOLLINEN ALA
Taiteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Arts (Art and Design)
Taiteen maisterin tutkinto
Master of Arts (Art and Design)
Taiteen tohtorin tutkinto
Doctor of Arts (Art and Design)

4

vain oikeusnotaarin tutkinto

AYO, LY
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Koulutusala ja tutkinto

Koulutusvastuu

TANSSIALA
Tanssitaiteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Arts (Dance)

TeaK

Tanssitaiteen maisterin tutkinto
Master of Arts (Dance)
Tanssitaiteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Arts (Dance)
Tanssitaiteen tohtorin tutkinto
Doctor of Arts (Dance)
TEATTERIALA
Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto
Bachelor of Arts (Theatre and Drama)

TeaK, TaY

Teatteritaiteen maisterin tutkinto
Master of Arts (Theatre and Drama)
Teatteritaiteen lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Arts (Theatre and Drama)
Teatteritaiteen tohtorin tutkinto
Doctor of Arts (Theatre and Drama)
TEKNILLISTIETEELLINEN ALA
Tekniikan kandidaatin tutkinto
Bachelor of Science
(Technology)/(Architecture)
Arkkitehdin tutkinto
Master of Science (Architecture)

AYO, LTY, OY, TTY,
TY, VY, ÅA

AYO, OY, TTY

Diplomi-insinöörin tutkinto
Master of Science (Technology)
Maisema-arkkitehdin tutkinto
Master of Science
(Landscape Architecture)
Tekniikan lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Science
(Technology)/(Architecture)
Tekniikan tohtorin tutkinto
Doctor of Science
(Technology)/(Architecture)

AYO
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Koulutusala ja tutkinto

Koulutusvastuu

TEOLOGIAN ALA
Teologian kandidaatin tutkinto
Bachelor of Theology

HY, ISY, ÅA

Teologian maisterin tutkinto
Master of Theology
Teologian lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Theology
Teologian tohtorin tutkinto
Doctor of Theology
TERVEYSTIETEIDEN ALA
Terveystieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Health Sciences

ISY, JY, OY, TaY, TY, ÅA

Terveystieteiden maisterin tutkinto
Master of Health Sciences
Terveystieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Health Sciences
Terveystieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Health Sciences
YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Administrative Sciences
Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto
Bachelor of Social Sciences
Hallintotieteiden maisterin tutkinto
Master of Administrative Sciences
Valtiotieteiden maisterin tutkinto
Master of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto
Master of Social Sciences

5

vain kandidaatin tutkinto

HY, HY (SSKH)5, ISY, JY,
LY, TaY, TY, VY, ÅA,
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Koulutusala ja tutkinto

Koulutusvastuu

Hallintotieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Administrative Sciences
Valtiotieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto
Licentiate of Social Sciences
Hallintotieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Administrative Sciences
Valtiotieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Social Sciences
Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto
Doctor of Social Sciences

Filosofian tohtorin tutkinto (Doctor of Philosophy) voidaan suorittaa tieteellisessä jatkokoulutuksessa Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, ItäSuomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä
yliopistossa, Lapin yliopistossa, Oulun yliopistoissa, Svenska handelshögskolanissa, Tampereen yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa,
Turun yliopistossa, Vaasan yliopistossa ja Åbo Akademissa.
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Valtioneuvoston asetus
kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen kumoamisesta
Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään:
1§
Tällä asetuksella kumotaan kasvinjalostajanoikeudesta annettu asetus (907/1992).

2§
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
marraskuuta 2010.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Pirjo Tomperi
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Valtioneuvoston asetus
sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2011
Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 23 §:n 2 momentin ja 24 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 23 §:n 2 momentti laissa 986/2008 ja 24 §:n 3 momentti
laissa 700/2010:
1§
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun
maksuprosentti
Vakuutetulta vuonna 2011 perittävä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 1,19
prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta ja muusta sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 14 ja 16—19 §:ssä
tarkoitetusta maksuperusteesta.
Jos vakuutettu saa muuta kuin sairausvakuutuslain 15—18 §:ssä tarkoitettua ansiotuloa, häneltä peritään sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua 0,17 prosenttia.

lisäksi vuonna 2011 perittävä yrittäjän lisärahoitusosuus on 0,10 prosenttia yrittäjän eläkelaissa (1272/2006) tarkoitetun vakuutuksen
mukaisesta työtulosta.
3§
Työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti
Työnantajan vuonna 2011 maksama työnantajan sairausvakuutusmaksu on 2,12 prosenttia työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain (366/1963) 4 §:ssä tarkoitetusta
palkasta.
4§

2§

Voimaantulo

Sairausvakuutuksen päivärahamaksun
maksuprosentti

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2011.
Tämän asetuksen 1 §:ää sovelletaan vuodelta 2011 perittävään sairausvakuutuksen
sairaanhoitomaksuun.
Tämän asetuksen 2 ja 3 §:ää sovelletaan
maksuihin, jotka perustuvat vuonna 2011
maksettavaan palkkaan tai työtuloon.

Palkansaajalta ja yrittäjältä vuonna 2011
perittävä sairausvakuutuksen päivärahamaksu
on 0,82 prosenttia palkkatulosta, työtulosta ja
muusta
sairausvakuutuslain
18 luvun
15—18 §:ssä tarkoitetusta maksuperusteesta.
Yrittäjältä 1 momentin mukaisen maksun
Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

Neuvotteleva virkamies Juha Rossi
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista
tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1140/2006) nimike sekä 1, 4, 6,
11 ja 21 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 21 § asetuksessa 80/2010, seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta, lihasta jalostetuista tuotteista
ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista
1§
Tarkoitus ja soveltamisala
Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata
Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeeksi tarkoitettujen lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja lihasta jalostettuja tuotteita
sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien
elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen kyseisen maahantuonnin yhteydessä.
Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla lihaa, lihasta jalostettuja tuotteita ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista
maista. Asetusta sovelletaan myös sellaisiin
toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista
Suomeen tuotaviin lihan, lihasta jalostettujen
tuotteiden ja yhdistelmätuotteiden tuontieriin,
joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa. Asetuksessa säädetään myös laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi
Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai

Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen
kuljettamista kolmanteen maahan tuotavien
lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja yhdistelmätuotteiden tuontierien eläinten terveyttä
koskevista vaatimuksista.
Maahantuonnissa on tämän asetuksen
säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.
4§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) punaisella lihalla kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten lihaa siten kuin
se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.2.;
2) siipikarjan lihalla siipikarjan lihaa siten
kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I
kohdassa 1.3.;
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3) tarhatun riistan lihalla tarhatun riistan
lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä
saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.6.;
4) tarhattujen kanien lihalla luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden
osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa
yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o
119/2009 tarkoitettua tarhattujen kanien lihaa;
5) luonnonvaraisen riistan lihalla luonnonvaraisen riistan lihaa siten kuin se on
määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa
1.5. sekä hyljettä;
6) luonnonvaraisten jäniseläinten lihalla
komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009
tarkoitettua luonnonvaraisten kanien ja jänisten lihaa;
7) muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihalla komission asetuksessa (EY) N:o
119/2009 tarkoitettua muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten tai jäniseläinten lihaa;
8) muilla eläimenosilla muita eläimenosia
siten kuin ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.11.;
9) jauhelihalla jauhelihaa siten kuin se on
määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa
1.13.;
10) mekaanisesti erotellulla lihalla mekaanisesti erotettua lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.14.;
11) raakalihavalmisteella raakalihavalmistetta siten kuin se on määritelty eläimistä
saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.15.;
12) lihalla 1—11 kohdassa tarkoitettua lihaa sekä matelijoiden lihaa;
13) lihavalmisteella lihavalmistetta siten
kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I
kohdassa 7.1.;
14) sulatetulla eläinrasvalla sulatettua
eläinrasvaa siten kuin se on määritelty eläi3 /131
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mistä saatavien elintarvikkeiden hygieniaasetuksen liitteen I kohdassa 7.5.;
15) mahoilla, virtsarakoilla ja suolilla käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia siten kuin
ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.9.;
16) kollageenilla kollageenia siten kuin se
on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa
7.8.;
17) gelatiinilla gelatiinia siten kuin se on
määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa
7.7.;
18) lihasta jalostetuilla tuotteilla 13—17
kohdassa tarkoitettuja tuotteita, jotka syntyvät lihan, jauhelihan tai raakalihavalmisteen
jalostuksesta tai näiden jalostettujen tuotteiden jatkojalostuksesta;
19) yhdistelmätuotteella
elintarviketta,
joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mukaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden
osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista;
20) laitoksella laitosta siten kuin se on
määritelty yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;
21) alkuperälaitoksella Euroopan unionin
jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja
jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;
22) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa
eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu,
valmistettu tai pakattu;
23) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut erän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa
erän mukana oleva muu asiakirja on laadittu;
24) laivaliikenteen muonituksella elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu miehistön ja
matkustajien nautittaviksi matkan aikana
Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä;
25) komissiolla Euroopan komissiota;
26) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;
27) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä
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28) suojapäätöksellä komission antamaa
päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta
maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.
Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan
unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
6§
Punaisen lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset
Punaiselle lihalle ja punaisesta lihasta valmistetulle jauhelihalle asetetuista vaatimuksista säädetään sellaisten kolmansien maiden
ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission
asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Punaisen lihan ja jauhelihan tuonnin edellytyksenä on
myös se, että alkuperämaa on lueteltu kolmansien maiden neuvoston direktiivin
96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä
annetun
komission
päätöksen
2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien
valvontasuunnitelma on eläinlajikohtaisesti
hyväksytty.
Uudesta-Seelannista tuotavan punaisen lihan ja jauhelihan tuontierien mukana on komission asetuksesta (EU) N:o 206/2010 poiketen kuitenkin oltava elävien eläinten ja
eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista
koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä
terveystodistus, ja Kanadasta tuotavan sianlihan tuontierien mukana on oltava naudan siemennesteen ja tuoreen sianlihan tuontia Kanadasta koskevista yksinkertaistetuista todistuksista ja päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta
annetun
komission
päätöksen
2005/290/EY mukainen terveystodistus.
Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten
sian ja hevosen, lihan ja jauhelihan trikiinitarkastuksista säädetään trikiiniasetuksen III luvussa.

11 §
Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja
sorkkaeläinten lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset
Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja
sorkkaeläinten lihalle ja jauhelihalle asetetuista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on
lueteltu komission päätöksen 2004/432/EY
liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty. Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on komission asetuksesta (EU) N:o 206/2010 poiketen
kuitenkin oltava komission päätöksen
2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.
Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten
villisian ja kavioeläinten, lihan ja jauhelihan
trikiinitarkastuksista säädetään trikiiniasetuksen III luvussa.
21 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi tai varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan
Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomessa väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitettujen lihan, lihasta jalostettujen
tuotteiden ja lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien on täytettävä seuraavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset:
1) punaiselle lihalle sekä tarhattujen ja
luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihalle ja jauhelihalle asetettavista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU)
N:o 206/2010;
2) siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten
lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihalle, jauhelihalle ja mekaanisesti erotellulle
lihalle asetettavista vaatimuksista säädetään
komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008;
3) tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten
maanisäkkäiden lihalle ja jauhelihalle asetet-
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tavista vaatimuksista säädetään komission
asetuksessa (EY) N:o 119/2009;
4) raakalihavalmisteet täyttävät komission
päätöksen 2000/572/EY 4 a artiklan vaatimukset ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus;
5) lihavalmisteet sekä kuumennuskäsitellyt
mahat, virtsarakot ja suolet täyttävät komission päätöksen 2007/777/EY 5 artiklan vaatimukset ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen IV mallin mukainen eläinlääkärintodistus;
6) suolatut tai kuivatut suolet täyttävät komission päätöksen 2003/779/EY 1 a artiklan
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vaatimukset ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen I B mallin mukainen eläinlääkärintodistus; sekä
7) lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden erän mukana on 5 kohdassa tarkoitettu eläinlääkärintodistus.
Muiden kuin 1 momentissa mainittujen,
laivaliikenteen muonitukseen tai kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta tarkoitettujen lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden
tuontierien mukana on oltava asiakirja, josta
käy ilmi tuotteiden alkuperämaa.
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä
marraskuuta 2010.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja Leena Salin
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Oikeusministeriön asetus
velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun
oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2010

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä
annetun oikeusministeriön asetuksen (322/2001) 4 §:n 1 momentti ja 6 a §, sellaisina kuin ne
ovat asetuksessa 684/2008, seuraavasti:
4§
Muut välttämättömät elinkustannukset
Muihin välttämättömiin elinkustannuksiin
luetaan velallisen ja hänen perheensä ravintomenot, vaatemenot, tavanomaisen suuruiset
terveydenhoitomenot sekä henkilökohtaisesta
ja kodin puhtaudesta, kodin ylläpidosta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisiomaksusta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä muut vastaavat menot.
Näistä kustannuksista velallisen ei tarvitse
esittää erillistä selvitystä, vaan ne otetaan
huomioon kuukautta kohden seuraavan suuruisina:
1) yksin asuva velallinen tai velallinen,
joka on yksinhuoltaja, 494 euroa;
2) avioliitossa tai avioliitonomaisessa suhteessa asuva velallinen taikka velallinen, joka
asuu yhteistaloudessa toisen täysi-ikäisen
kanssa, 415 euroa;
3) kaksi vanhinta velallisen kanssa samassa taloudessa asuvaa alle 17-vuotiasta

lasta 315 euroa kumpikin, kolmanneksi vanhin ja häntä nuoremmat lapset 293 euroa
kukin;
4) velallisen kanssa samassa taloudessa
asuva 17 vuotta täyttänyt lapsi 349 euroa.
— — — — — — — — — — — — —
6a§
Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun
lain 35 a §:n mukainen indeksitarkistus
Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 35 a §:n 3 momentissa
tarkoitettu velallisen lisäsuoritusvelvollisuuden perusteena oleva rahamäärä on 896 euroa.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.
Asetusta sovelletaan myös sen voimaan
tullessa käräjäoikeudessa vireillä olevassa
velkajärjestelyasiassa, jossa maksuohjelmaa
ei ole vahvistettu tai jossa velallisen maksuvara lasketaan uudelleen maksuohjelmaa
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muutettaessa. Jos käräjäoikeus on vahvistanut
maksuohjelman ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja muutoksenhakutuomioistuin pa-
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lauttaa asian käräjäoikeuteen tämän asetuksen tultua voimaan, asetusta sovelletaan, jos
velallisen maksuvara on laskettava uudelleen.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2010
Oikeusministeri Tuija Brax

Hallitusneuvos Kari Liede
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Oikeusministeriön asetus
suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2010

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 48 §:n
3 momentin nojalla:
1§

2§

Suojaosuuden määrä

Voimaantulo

Ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 48 §:n
1 momentissa säädetty velallisen suojaosuus
on velallisen itsensä osalta 20,90 euroa ja
hänen elatuksensa varassa olevan puolison,
oman lapsen ja puolison lapsen osalta 7,51
euroa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.
Tällä asetuksella kumotaan suojaosuuden
määrästä annettu oikeusministeriön asetus
(772/2008).
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2010
Oikeusministeri Tuija Brax

Hallitusneuvos Kari Liede
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Ulkoasiainministeriön ilmoitus
rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU)
N:o 961/2010 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden
Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja
Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967)
2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus
seuraavan Irania koskevan asetuksen rikkomisesta säädetään rikoslain 46 luvun 1–3
§:ssä: neuvoston asetus (EU) N:o 961/2010

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä; EUVL N:o L 281, 27.10.2010, s. 1.
Menettämisseuraamuksista säädetään rikoslain 10 luvussa.
Neuvoston asetus on tullut voimaan sinä
päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010
Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

Lähetystöneuvos Anu Saarela
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Ulkoasiainministeriön ilmoitus
rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU)
N:o 667/2010 tietyistä Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä
Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden
Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja
Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967)
2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus
seuraavan Eritreaa koskevan asetuksen rikkomisesta säädetään rikoslain 46 luvun 1–3
§:ssä: neuvoston asetus (EU) N:o 667/2010

tietyistä Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä; EUVL N:o L 195, 27.7.2010,
s. 16. Menettämisseuraamuksista säädetään
rikoslain 10 luvussa.
Neuvoston asetus on tullut voimaan sinä
päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010
Ulkoasiainministeri Alexander Stubb

Lähetystöneuvos Anu Saarela
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