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HE 19/2000 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja siviilipalveluslain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 19/2000 vp laeiksi palkkaturvalain 9 §:n
ja siviilipalveluslain muuttamisesta. Edus-

kunta, jolle työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta
on antanut asiasta mietintönsä n:o 3/2000
vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1998 annetun palkkaturvalain (86611998) 9 §:n 1 momentti seuraavasti:

9§

työn perusteella on 90 000 markkaa.

Palkkaturvan enimmäismäärä
Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 2000.

päivänä

Laki
siviilipalveluslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalveluslain (1723/1991) 8 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 45611992 ja 127111993, siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 1
ja 2 momentin tilalle uusi 1 ja 2 momentti sekä lakiin uusi 25 a § seuraavasti:

8§
Siviilipalveluksen toimeenpano
Siviilipalvelusvelvollisen äidinkieli on
otettava huomioon palveluspaikkaa määrättä200493

essä. Suomen- tai ruotsinkielisellä siviilipalvelusvelvollisella on oikeus suorittaa siviilipalveluksensa äidinkielellään.
Siviilipalvelusvelvollista ei saa määrätä
suorittamaan siviilipalvelusta työnantajansa
palvelukseen. Sama koskee palveluspaikkaa,
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Poliisin virka-apu siviilipalvelusvelvollisen
toimittamiseksi palvelukseen

kan on ilman aiheetonta viivytystä pyydettävä sijaintipaikkakunnan poliisilta virka-apua
hänen etsimiseksi ja palvelukseen toimittamiseksi. Poliisin on tarvittaessa ryhdyttävä
toimenpiteisiin tavoittamatta jääneen siviilipalvelusvelvollisen etsintäkuuluttamiseksi.
Poliisin on viipymättä toimitettava siviilipalvelusvelvollinen palveluspaikkaansa, jollei hän kirjallisesti kieltäydy siviilipalveluksesta tai jollei hänellä ole laillista estettä
poissaololleen. Poliisin on toimitettava palveluspaikkaan kieltäytymisilmoitus tai selvitys laillisesta esteestä.

Jos siviilipalvelusvelvollinen jää saapumatta palvelukseen tai lopettaa sen, palveluspai-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 2000.

johon palvelusvelvollisella on opiskelun,
entisen työ- tai virkasuhteen taikka muun
syyn vuoksi kiinteä yhteys.
6 luku
Siviilipalvelusvelvollisuuden rikkominen
25 a §

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2000

päivänä
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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 22/2000 vp laiksi geenitekniikkalain
muuttamisesta. Eduskunta, jolle sosiaali- ja

terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 8/2000 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
geenitekniikkalain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun geenitekniikkalain (377/1995) 3 §:n 1
momentin 3 ja 6-9 kohta sekä 2 momentti, 8 §:n otsikko ja 2 momentti, 10 §ja 13-16 §,
17 §:n 3 momentti, 19 §:n 2 momentti, 20 §:n 4 momentti, 27 §:n 1 momentti, 30 § ja
37 §:n 2 momentti, sekä
lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 10 kohta ja 3 momentti, 8 §:ään uusi 3 momentti, jolloin
nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, lakiin uusi 14 a §, 18 §:ään uusi 4
momentti, lakiin uusi 36 a § sekä 37 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
3) käytöllä suljetussa tilassa kaikkia toimia, joissa organismeja muunnetaan geenitekniikalla tai geenitekniikalla muunnettuja
organismeja kasvatetaan, säilytetään, siirretään, tuhotaan, hävitetään tai käytetään
muulla tavalla sekä joissa käytetään erityisiä
eristämistoimenpiteitä organismien pääsyn
rajoittamiseksi väestön keskuuteen tai ympäristöön väestön ja ympäristön turvallisuuden
korkean tason varmistamiseksi;
6) toiminnanharjoittajalla sitä, joka käyttää geenitekniikalla muunnettuja organismeja
tai vastaa niiden käytöstä suljetussa tilassa
taikka joka vastaa geenitekniikalla muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön tutkimus- ja kehittämis200494

tarkoituksessa tai niiden markkinoille luovuttamisesta;
7) ilmoituksella geenitekniikan lautakunnalle toimitettavia tämän lain mukaisia asiakirjoja;
8) ilmoittajalla luonnollista tai oikeushenkilöä, joka vastaa tämän lain mukaisten asiakirjojen sisällöstä ja oikeellisuudesta sekä
asiakirjojen toimittamisesta viranomaiselle;
9) vaikutusten arvioinnilla niiden vaikutusten arviointia, jotka geenitekniikalla muunnetun organismin ympäristöön levittäminen
tai geenitekniikalla muunnettua organismia
sisältävän tuotteen luovuttaminen markkinoille saattavat aiheuttaa ihmisen terveydelle
ja ympäristölle;
10) riskinarvioinnilla arviota geenitekniikalla muunnettujen organismien käytöstä
suljetussa tilassa mahdollisesti aiheutuvista
ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvista riskeistä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
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tuista organismeista sekä menetelmistä, joita
pidetään 2 kohdassa tarkoitettuna geenitekniikalla muuntamisena.
Sellaisiin suljetussa tilassa käytettäviin organismeihin, joiden on todettu olevan turvallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, ei
sovelleta geenitekniikalla muunnettuja organismeja koskevia säännöksiä. Näistä organismeista ja arviointiperusteista säädetään
tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella.

8§
Huolellisuusvelvoite
Toiminnanharjoittajan on sovellettava terveys- ja ympäristöhaittoja ja niiden hallintaa
koskevaa uusinta tieteellistä ja teknistä tietämystä geenitekniikalla muunnettujen organismien käytössä suljetussa tilassa sekä
sitä koskevassa riskinarvioinnissa. Vastaavaa
tietämystä on sovellettava tutkimus- ja kehittämiskokeissa ja tuotteiden markkinoille
luovuttamista koskevassa vaikutusten arvioinnissa.
Toiminnanharjoittajan on noudatettava
asianmukaisia työskentelytapoja sekä työturvallisuudesta ja työterveydestä annettuja
säännöksiä. Geenitekniikalla muunnettujen
selkärankaisten eläinten käytössä noudatetaan eläinsuojelulakia (247/1996) ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

10 §
Kirjaamisvelvollisuus
Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa
geenitekniikalla muunnettujen organismien
riskinarvioinnista ja käytöstä sekä geenitekniikalla muunnettujen organismien tutkimusja kehittämiskokeista. Tiedot on pyydettäessä tai 4 ja 5 luvussa tarkoitettujen ilmoitusten tekemisen yhteydessä toimitettava geenitekniikan lautakunnalle.
Kirjaamisvelvollisuudesta voidaan säätää
tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella.
Geenitekniikan lautakunta voi tarvittaessa
antaa ohjeita kirjaamisesta.
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13§

Käytön luokitus
Geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien sekä geenitekniikalla muunnettujen kasvi- ja eläinsoluviljelmien käyttö suljetussa tilassa luokitellaan 3 §:n 1 momentin
10 kohdassa tarkoitettua riskinarviointia
käyttäen neljään luokkaan. Käytön luokat ja
niiden perusteella määräytyvät eristystasot
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi jaotellaan seuraavasti:
1) luokkaan 1 kuuluvaan toimintaan ei
liity riskiä tai siihen liittyy hyvin vähäinen
riski, jolloin riittää eristystaso 1;
2) luokkaan 2 kuuluvaan toimintaan liittyy
vähäinen riski, jolloin riittää eristystaso 2;
3) luokkaan 3 kuuluvaan toimintaan liittyy
kohtalainen riski, jolloin riittää eristystaso 3;
sekä
4) luokkaan 4 kuuluvaan toimintaan liittyy
suuri riski, jolloin vaaditaan eristystaso 4.
Toiminnanharjoittajan on tehtävä 1 momentissa tarkoitettu luokitus (suljetun käytön
luokitus). Toiminnassa noudatettavat eristämis- ja muut suojatoimenpiteet määräytyvät
eristystason mukaan. Geenitekniikan lautakunnan luvålla voidaan yksittäistapauksissa
poiketa eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä.
Jos ei ole selvää, mikä luokka on sopiva
aiotulle käytölle suljetussa tilassa, sovelletaan ankarampia eristämis- ja suojatoimenpiteitä, kunnes geenitekniikan lautakunta on
riittävän näytön perusteella hyväksynyt lievempien toimenpiteiden käyttöönoton.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan säätää tarkemmin geenitekniikalla
muunnettujen mikro-organismien käyttöä
suljetussa tilassa koskevasta riskinarvioinnista, suljetun käytön luokituksesta, eristystasoista ja niihin kuuluvista eristämis- ja
muista suojatoimenpiteistä sekä pelastussuunnitelmista ja sovellettavista turvatoimenpiteistä.
Geenitekniikalla muunnettujen kasvien ja
eläinten käyttöä suljetussa tilassa koskevasta
riskinarvioinnista, suljetun käytön luokituksesta sekä eristystasoista ja niihin kuuluvista
eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä voidaan säätää tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.
Geenitekniikan lautakunta voi tarvittaessa
antaa ohjeita riskinarvioinnista, suljetun käytön luokituksesta sekä eristystasoista ja nii-

