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Valtioneuvoston asetus

N:o 267

rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9 päivänä joulukuuta
2005 annetun lain (1015/2005) 6 §:n ja 12 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan
tehtävät

Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden so-
vittelusta annetun lain (1015/2005) 6 §:ssä
tarkoitetun rikosasioiden sovittelun neuvotte-
lukunnan tehtävänä on:
1) seurata ja arvioida sovittelun kehitystä ja
tutkimusta sekä tehdä kehittämisehdotuksia;
2) edistää yhteistyötä sovittelun kehittämi-
sessä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja mui-
den tahojen kesken;
3) seurata ja edistää lain yhdenmukaisten
soveltamiskäytäntöjen toteutumista;
4) tehdä sisällöllisiä linjauksia sovittelutoi-
minnan ohjeistamiseen;
5) seurata sovittelun kansainvälistä kehi-
tystä ja osallistua sovittelua koskevaan kan-
sainväliseen yhteistyöhön; sekä

6) suorittaa sosiaali- ja terveysministeriön
määräämät muut tehtävät neuvottelukunnan
tavoitteen toteuttamiseksi.

2 §

Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja ja enintään 14 muuta jäsentä,
joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.
Jäsenten tulee edustaa sovittelun kannalta

keskeisiä tahoja. Neuvottelukunnassa on so-
siaalihallinnon, oikeushallinnon, tuomiois-
tuinlaitoksen, syyttäjätoimen ja poliisihallin-
non sekä lääninhallituksen edustus. Muut
jäsenet edustavat sovittelua järjestäviä tahoja,
sovittelun alalla toimivia järjestöjä ja sovit-
telijoita.
Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai

muu jäsen taikka varajäsen kesken neuvotte-
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lukunnan toimikauden eroaa neuvottelukun-
nasta tai on pysyvästi estynyt osallistumaan
sen toimintaan, sosiaali- ja terveysministeriö
määrää uuden henkilön hänen tilalleen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

3 §

Neuvottelukunnan toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä tai
tilapäisiä asiantuntijoita sekä asettaa jaostoja.
Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
neuvottelukunta määrää keskuudestaan. Jaos-
toon voi kuulua myös neuvottelukunnan
ulkopuolisia jäseniä. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö määrää neuvottelukunnalle yhden tai
useamman sihteerin.
Matkakustannusten korvaamiseen sovelle-
taan voimassa olevaa valtion matkustussään-
töä.

4 §

Valtionkorvaukseen varatun määrärahan
jakaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rikos-
asioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
annetussa laissa tarkoitettuun toimintaan va-
ratun määrärahan lääninhallitusten käytettä-
väksi sovittelutoiminnasta aiheutuvien kus-
tannusten korvaamiseen valtion varoista. Lää-
ninhallitusten kesken määräraha jaetaan asu-
kasluvun, pinta-alan ja rikollisuuden perus-
teella. Määrärahan keskinäinen painoarvo
määräytyy siten, että läänin asukasluvun

vaikutus on 70 prosenttia, pinta-alan 15 pro-
senttia ja rikollisuustilanteen 15 prosenttia.

5 §

Valtionkorvauksen määräytymisperusteet

Lääninhallitus maksaa sovittelutoimintaan
käytettävissä olevasta määrärahasta alueel-
laan toimiville palveluntuottajille rikosasioi-
den ja eräiden riita-asioiden sovittelusta an-
netun lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun
korvauksen. Korvauksen suuruus määräytyy
ja se maksetaan palvelujentuottajalle 4 §:ssä
säädettyjen perusteiden ja painoarvojen mu-
kaisesti.
Jos lääninhallitus itse tuottaa sovittelutoi-

mintaan liittyviä palveluita rikosasioiden ja
eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain
8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, lää-
ninhallituksella on oikeus saada korvaus
valtion varoista 1 momentissa säädetyin pe-
rustein.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä
huhtikuuta 2006.
Tällä asetuksella kumotaan rikosasioiden

sovittelun neuvottelukunnasta 27 päivänä hel-
mikuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus
(165/2003).
Ennen asetuksen voimaan tuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2006

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Sosiaalineuvos Martti Lähteinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 268

alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä,
muutetaan alkoholijuomista ja väkiviinasta 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen

(1344/1994) 14 § ja 15 §, sellaisina kuin ne ovat 14 § asetuksessa 392/1997 ja 15 § osaksi
asetuksessa 470/1999, seuraavasti:

— — — — — — — — — — — — —

14 §
Käymisteitse valmistettua enintään 4,7 ti-
lavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää al-
koholijuomaa saa vähittäin myydä sinä ai-
kana, jona vähittäismyyntipaikka, sen mu-
kaan kuin vähittäismyyntipaikan aukiolo-
ajasta erikseen säädetään tai määrätään, pi-
detään avoinna yleisölle. Myynti on kuitenkin
aina kielletty kaikkina viikonpäivinä kello
kahdenkymmenenyhden ja seitsemän väli-
senä aikana koko maassa.
Alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun vähittäismyyntiluvan haltija saa vähit-
täin myydä luvassa tarkoitettuja alkoholijuo-
mia 1 momentissa mainittuina aikoina edel-
lyttäen, että kysymyksessä oleva myynti-
paikka sijaitsee valmistuspaikan välittömässä
tai läheisessä yhteydessä.

15 §
Alkoholiyhtiö saa harjoittaa alkoholilain

13 §:ssä tarkoitettujen alkoholijuomien vähit-
täismyyntiä arkipäivisin kello yhdeksän ja
kahdenkymmenen välisenä aikana, paitsi lau-
antaina sekä itsenäisyyspäivän, uudenvuoden-
päivän ja vapunpäivän aattona kello yhdeksän
ja kahdeksantoista välisenä aikana.
Vähittäismyynti on kielletty sunnuntaina,

kirkollisina juhlapäivinä, itsenäisyyspäivänä,
vapunpäivänä sekä jouluaattona ja pääsiäis-
päivän aattona.
Juhannusaattona ei vähittäismyyntiä saa

harjoittaa kello kolmentoista jälkeen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
huhtikuuta 2006.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2006

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos Ismo Tuominen
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 269

työntekijäin eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja
vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työeläkevakuutusyhtiöistä
25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 29 e §:n 2 momentin nojalla sellaisena
kuin se on laissa 250/2006, 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain
(1164/1992) 132 §:n 3 momentin nojalla sellaisena kuin se on laissa 252/2006 ja 29 päivänä
joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 88 §:n 6 momentin nojalla sellaisena kuin
se on laissa 251/2006 seuraavasti:

1 §
Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
29 e §:n 2 momentissa, vakuutuskassalain
132 §:n 3 momentissa ja eläkesäätiölain
88 §:n 6 momentissa tarkoitettu siirtyvän
toimintapääoman prosenttimäärä on 19,0.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä

huhtikuuta 2006.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Ylimatemaatikko Leena Väänänen
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