
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2006 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 458—465

S I S Ä L L Y S
N:o Sivu
458 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341
459 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346
460 Laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1349
461 Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350
462 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351
463 Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . 1353
464 Valtioneuvoston päätös Viljakkalan kunnan liittämisestä Ylöjärven kaupunkiin . . . . . . . . . . . . . . . 1354
465 Valtioneuvoston päätös Suodenniemen kunnan liittämisestä Vammalan kaupunkiin . . . . . . . . . . . 1355

L a k i

N:o 458

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetun

lain (468/1994) 2 §:n 2, 6 ja 7 kohta, 4 §, 5 §:n 2 momentti, 6 ja 8 §, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n
2 momentti sekä 11, 12, 17, 19, 21 ja 23 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 6 ja 7 kohta, 5 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti sekä 11
ja 12 § laissa 267/1999, 4 ja 8 § osaksi viimeksi mainitussa laissa ja 17 § osaksi laissa 59/1995,
sekä

lisätään lakiin uusi 6 a, 8 a ja 11 a § sekä 14 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa
laissa 267/1999, uusi 4 momentti, seuraavasti:

2 §

Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

2) ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyllä 2 luvun mukaista menettelyä, jossa
selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden
ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomai-
sia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke

saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä,
joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saat-
tavat koskea;
— — — — — — — — — — — — —

6) yhteysviranomaisella viranomaista, joka
huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövai-
kutusten arviointimenettely järjestetään; sekä

7) osallistumisella hankkeesta vastaavan,
yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten ja
niiden, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa
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vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja säätiöiden, joi-
den toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat
koskea, välistä vuorovaikutusta ympäristövai-
kutusten arvioinnissa.

4 §

Soveltamisala

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin,
joista Suomea velvoittavan kansainvälisen
sopimuksen täytäntöönpaneminen edellyttää
arviointia taikka joista saattaa aiheutua mer-
kittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suo-
men luonnon ja muun ympäristön erityispiir-
teiden vuoksi. Ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyssä arvioitavista hankkeista ja nii-
den muutoksista säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella.

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yk-
sittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai
jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1
momentissa tarkoitettuun olennaiseen muu-
tokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laa-
dultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden
yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 mo-
mentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuk-
siin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ym-
päristövaikutuksia.

Harkittaessa vaikutusten merkittävyyttä
yksittäistapauksessa on sen lisäksi, mitä 2
momentissa säädetään, otettava huomioon
hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vai-
kutusten luonne. Harkintaperusteista sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

5 §

Suhde muihin menettelyihin

— — — — — — — — — — — — —
Ellei 3 luvun säännöksistä muuta johdu,

arviointimenettelyä ei sovelleta 4 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuun hankkeeseen tai toteu-
tetun hankkeen muutokseen, jos vaikutukset
on selvitetty muun lain mukaisessa menette-
lyssä tässä laissa edellytetyllä tavalla ja
selvityksistä on kuultu kaikkia niitä, joiden
oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa,
sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa
hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Yh-

teysviranomainen arvioi tarvittaessa muun
lain mukaisesti tehtyjen selvitysten ja kuule-
misten riittävyyden ennen hankkeen toteut-
tamista koskevan lupa- tai muun siihen
rinnastettavan päätöksen tekemistä.

6 §

Päätös arviointimenettelyn soveltamisesta

Alueellinen ympäristökeskus tekee päätök-
sen arviointimenettelyn soveltamisesta 4 §:n
2 momentissa tarkoitettuihin hankkeisiin.
Päätös on tehtävä viipymättä, kuitenkin vii-
meistään kuukauden kuluessa siitä, kun alu-
eellinen ympäristökeskus on saanut hank-
keesta riittävät tiedot. Ennen päätöksentekoa
on arviointimenettelyn tarpeesta käytävä riit-
tävät neuvottelut asianomaisten viranomais-
ten kesken ja hankkeesta vastaavalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.
Päätös on annettava tiedoksi hankkeesta
vastaavalle siten kuin hallintolain (434/2003)
60 §:ssä säädetään. Päätöksestä on tiedotet-
tava viipymättä kuuluttamalla vähintään 14
päivän ajan hankkeen todennäköisen vaiku-
tusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin
julkisista kuulutuksista annetussa laissa
(34/1925) säädetään. Päätös on julkaistava
myös sähköisesti ja lähetettävä tiedoksi asian-
omaisille viranomaisille.

Jos hanke sijoittuu useamman alueellisen
ympäristökeskuksen toimialueelle tai alueel-
linen ympäristökeskus vastaa hankkeen suun-
nittelusta tai toteuttamisesta, ympäristöminis-
teriö määrää, mikä alueellisista ympäristökes-
kuksista tekee päätöksen arviointimenettelyn
soveltamisesta. Ympäristöministeriön asiassa
tekemään päätökseen ei saa hakea valitta-
malla muutosta.

Kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii 1
momentin mukaisista tehtävistä ydinenergia-
laissa (990/1987) tarkoitettuja ydinlaitoksia
koskevien hankkeiden osalta.

6 a §

Yhteysviranomainen

Yhteysviranomaisena toimii alueellinen
ympäristökeskus. Ydinenergialaissa tarkoitet-
tuja ydinlaitoksia koskevissa hankkeissa yh-
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teysviranomaisena toimii kuitenkin kauppa-
ja teollisuusministeriö. Toimivallan jaosta
alueellisen ympäristökeskuksen ja kauppa- ja
teollisuusministeriön välillä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

Jos hanke sijoittuu useamman alueellisen
ympäristökeskuksen toimialueelle, viran-
omaisten on sovittava, mikä niistä toimii
hankkeen yhteysviranomaisena. Jos yhteys-
viranomaisesta syntyy epäselvyyttä tai alu-
eellinen ympäristökeskus vastaa hankkeen
suunnittelusta tai toteuttamisesta, ympäristö-
ministeriö määrää, mikä alueellisista ympä-
ristökeskuksista toimii hankkeen yhteysviran-
omaisena. Ympäristöministeriön asiassa te-
kemään päätökseen ei saa hakea valittamalla
muutosta.

8 §

Arviointimenettelyn aloittaminen

Hankkeesta vastaavan on toimitettava ar-
viointiohjelma yhteysviranomaiselle suunnit-
telun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
hankkeen muu valmistelu huomioon ottaen.
Arviointiohjelman sisällöstä ja rakenteesta
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

8 a §

Arviointiohjelmasta kuuleminen

Yhteysviranomaisen on huolehdittava ar-
viointiohjelman tiedottamisesta kuuluttamalla
siitä viipymättä vähintään 14 päivän ajan
hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kun-
tien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista
kuulutuksista annetussa laissa säädetään.
Kuulutus on lisäksi julkaistava sähköisesti ja
ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella
yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulu-
tuksen sisällöstä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella.

Yhteysviranomaisen on huolehdittava
myös siitä, että arviointiohjelmasta pyydetään
tarvittavat lausunnot ja varataan mahdollisuus
mielipiteiden esittämiseen. Yhteysviranomai-
sen on varattava hankkeen vaikutusalueen
kunnille tilaisuus antaa lausuntonsa arvioin-
tiohjelmasta. Mielipiteet ja lausunnot on
toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuk-

sessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa kuulu-
tuksen julkaisemispäivästä ja kestää vähin-
tään 30 päivää ja enintään 60 päivää.

Arviointiohjelmasta ei tarvitse tiedottaa,
jos se on ilmeisen tarpeetonta siksi, että
hankkeesta on jo muussa yhteydessä tässä
laissa edellytetyllä tavalla tiedotettu ja kuultu
niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa
vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden
toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat kos-
kea.

Tiedottamisen ajankohta ja sisältö on mää-
ritettävä siten, että hankkeesta vastaavan
kilpailuasemaa ei vaaranneta. Samalla on
otettava huomioon, mitä 3 luvussa säädetään
valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuk-
sista.

9 §

Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa ar-
viointiohjelmasta. Lausunto on annettava
hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa
lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esit-
tämiseen varatun määräajan päättymisestä.
Yhteysviranomaisen on lausunnossaan tarvit-
taessa todettava, miltä osin arviointiohjelmaa
on tarkistettava. Lausunnosta on myös käy-
tävä ilmi, kuinka tämän lain mukaisten
tarpeellisten selvitysten hankkiminen sekä
niistä tiedottaminen ja kuuleminen järjeste-
tään ja sovitetaan tarpeen mukaan yhteen
hanketta koskevien muiden lakien mukaisten
menettelyjen kanssa. Lausunnossa on esitet-
tävä yhteenveto muista lausunnoista ja mie-
lipiteistä.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Arviointiselostus

— — — — — — — — — — — — —
Arviointiselostuksen sisällöstä ja raken-

teesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

11 §

Arviointiselostuksesta kuuleminen

Yhteysviranomaisen on huolehdittava ar-
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viointiselostuksen tiedottamisesta kuulutta-
malla siitä viipymättä vähintään 14 päivän
ajan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen
kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista
kuulutuksista annetussa laissa säädetään.
Kuulutus on lisäksi julkaistava sähköisesti ja
ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella
yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulu-
tuksen sisällöstä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella.

Yhteysviranomaisen on huolehdittava
myös siitä, että arviointiselostuksesta pyyde-
tään tarvittavat lausunnot ja varataan mah-
dollisuus mielipiteiden esittämiseen. Yhteys-
viranomaisen on varattava hankkeen vaiku-
tusalueen kunnille tilaisuus antaa lausuntonsa
arviointiselostuksesta. Mielipiteet ja lausun-
not on toimitettava yhteysviranomaiselle kuu-
lutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa
kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää
vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu tie-
dottaminen ja kuuleminen voidaan järjestää
hanketta koskevassa muussa laissa edellyte-
tyn tiedottamisen ja kuulemisen yhteydessä.

11 a §

Muu osallistuminen

Edellä 8 a ja 11 §:ssä säädetyn lisäksi
hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen
voivat sopia tiedottamisen ja kuulemisen
järjestämisestä myös muulla tavalla.

12 §

Arviointimenettelyn päättyminen

Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa ar-
viointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. Lau-
sunto on annettava hankkeesta vastaavalle
kahden kuukauden kuluessa lausuntojen an-
tamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun
määräajan päättymisestä. Lausunnossa on
esitettävä yhteenveto muista lausunnoista ja
mielipiteistä. Arviointimenettely päättyy, kun
yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa
sekä muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta
vastaavalle. Lausunto on samalla toimitettava
tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille,
hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tar-

vittaessa maakuntien liitoille ja muille asian-
omaisille viranomaisille.

14 §

Kansainväliset tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Ilmoituksesta on käytävä ilmi erityisesti:
1) tiedot hankkeesta;
2) tiedot mahdollisesti valtioiden rajat

ylittävistä ympäristövaikutuksista;
3) tiedot arviointimenettelystä ja hankkeen

toteuttamisen kannalta olennaisesta päätök-
sestä; sekä

4) kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa
viranomaisten, kansalaisten ja yhteisöjen
mahdolliset ilmoitukset osallistumisesta arvi-
ointimenettelyyn on toimitettava ympäristö-
ministeriölle.

17 §

Valitusoikeus arvioinnin puuttumisen tai
puutteellisuuden perusteella

Sen lisäksi, mitä muutoksenhausta erikseen
säädetään, alueellisella ympäristökeskuksella
on oikeus valittaa 4 §:ssä tarkoitettua hanketta
koskevasta muun lain mukaisen lupa-asian
ratkaisusta tai hankkeen toteuttamisen kan-
nalta muusta olennaisesta päätöksestä sillä
perusteella, että tässä laissa tarkoitettua ym-
päristövaikutusten arviointia ei ole suoritettu
tai se on suoritettu olennaisilta osin puutteel-
lisesti.

Se, jolla muutoin on oikeus hakea päätök-
seen valittamalla muutosta, voi valituksessaan
vedota siihen, ettei arviointimenettelyä ole
suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta osin
puutteellisesti.

19 §

Muutoksenhaku arviointimenettelyn sovelta-
mista koskevaan päätökseen

Hankkeesta vastaava saa hakea 6 §:n 1
momentin nojalla tehtyyn päätökseen valitta-
malla muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään.

Alueellisella ympäristökeskuksella on oi-
keus hakea hallinto- ja oikeuskäytännön
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yhtenäisyyden turvaamiseksi valittamalla
muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla
hallinto-oikeus on kumonnut alueellisen ym-
päristökeskuksen 6 §:n 1 momentin nojalla
tekemän päätöksen.

Lain 6 §:n 1 momentin nojalla tehtyyn
päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea
valittamalla muutosta. Edellä 17 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut tahot saavat kuitenkin
hakea muutosta päätökseen, jolla on katsottu,
ettei arviointimenettelyn soveltaminen ole
tarpeen, samassa järjestyksessä ja yhteydessä
kuin 4 §:ssä tarkoitettua hanketta koskevasta
muun lain mukaisen lupa-asian ratkaisusta tai
hankkeen toteuttamisen kannalta muusta
olennaisesta päätöksestä valitetaan.

21 §

Maanpuolustusta koskevat erityissäännökset

Tämän lain mukaisesta tiedottamisesta ja
kuulemisesta voidaan tarpeellisilta osin poi-
keta, jos hanketta koskevat tiedot ovat viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa (621/1999) säädetyllä tavalla maanpuo-
lustuksen kannalta salassa pidettäviä.

Ympäristöministeriö voi puolustusministe-
riön esityksestä päättää, ettei ympäristövai-
kutusten arviointimenettelyä sovelleta puo-
lustusvoimien hankkeeseen, joka toteutetaan

valmiuslaissa (1080/1991) tarkoitetuissa
poikkeusoloissa, jos arviointimenettelyn so-
veltaminen vaikeuttaisi maanpuolustusta.
Ympäristöministeriön asiassa tekemään pää-
tökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

23 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin viranomaisista ja niiden tehtävistä
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2006.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Ympäristöministeriössä tämän lain voi-
maan tullessa vireillä olevat 4 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetut asiat siirretään tämän lain
mukaan toimivaltaisen alueellisen ympäristö-
keskuksen käsiteltäväksi. Tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olevaa lakia sovelle-
taan kuitenkin edelleen sellaiseen 4 §:n 2
momentin soveltamista koskevaan ympäris-
töministeriön tai kauppa- ja teollisuusminis-
teriön päätökseen taikka ympäristöministe-
riön, kauppa- ja teollisuusministeriön tai
alueellisen ympäristökeskuksen lausuntoon,
joka on tehty tai annettu ennen tämän lain
voimaantuloa.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam
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L a k i

N:o 459

sairausvakuutuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 1 luvun

4 §:n 6 kohta, 8 luvun otsikko ja 7 §:n 2 momentti, 15 luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohta ja
20 §:n 1 momentti, sekä

lisätään 8 lukuun uusi 11—13 § ja 11 lukuun uusi 12 § seuraavasti:

1 luku

Lain tarkoitus ja soveltamisala

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

6) päivärahaetuudella sairauspäivärahaa,
osasairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa
ja erityishoitorahaa;
— — — — — — — — — — — — —

8 luku

Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha

7 §

Omavastuuaika

— — — — — — — — — — — — —
Jos vakuutetun työkyvyttömyys alkaa sa-

man sairauden perusteella uudelleen 30 päi-
vän kuluessa siitä päivästä, jolta viimeksi

maksettiin sairauspäivärahaa tai osasairaus-
päivärahaa, sairauspäiväraha maksetaan työ-
kyvyttömyyden alkamispäivää seuraavasta
arkipäivästä.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Oikeus osasairauspäivärahaan

Osasairauspäiväraha on tarkoitettu tuke-
maan 4 §:n mukaisesti työkyvyttömän
16—67-vuotiaan vakuutetun paluuta työelä-
mään.

Työntekijällä tai yrittäjällä, jolle on myön-
netty sairauspäivärahaa ja joka on edelleen
4 §:n mukaisesti työkyvytön, on oikeus osa-
sairauspäivärahaan välittömästi sairauspäivä-
rahan jälkeen tässä pykälässä säädettyjen
edellytysten täyttyessä.

Osasairauspäivärahaoikeuden edellytyk-
senä on, että vakuutettu on ollut oikeutettu
8 §:n mukaiseen enimmäisaikaan lasketta-
vaan sairauspäivärahaan vähintään 60 arki-
päivän ajan välittömästi ennen osasairauspäi-
värahakauden alkua ja että vakuutettu pystyy
terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta
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hoitamaan osan työtehtävistään. Lisäksi edel-
lytetään, että vakuutetun työaika on ennen
sairauspäivärahakautta ollut kokoaikatyön
mukainen ja että hän on sopinut työnsä
tekemisestä osa-aikaisesti siten, että työaika
ja palkka vähentyvät vähintään 40 prosenttia
ja enintään 60 prosenttia aiemmasta. Sopi-
muksen osa-aikatyöstä on oltava voimassa
koko osasairauspäivärahakauden. Yrittäjän
oikeus osasairauspäivärahaan edellyttää, että
omassa yrityksessä tehty työ vähenee vähin-
tään 40 prosenttia ja enintään 60 prosenttia
aiemmasta osasairauspäivärahakauden ajaksi.

Jos vakuutetun oikeus osasairauspäivära-
haan päättyy kesken osasairauspäivärahakau-
den sairauden, työsuhteen päättymisen tai
muun vastaavan syyn vuoksi, vakuutettu
palaa takaisin sairauspäivärahalle jäljellä ole-
via osasairauspäivärahapäiviä vastaavaksi
ajaksi.

12 §

Osasairauspäivärahan maksaminen

Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään
72 arkipäivältä. Se voidaan maksaa yhtäjak-
soisesti tai vähintään 12 arkipäivän yhtäjak-
soiselta ajalta. Osasairauspäivärahaa makse-
taan sairauspäivärahan päättymistä seuraa-
vasta arkipäivästä. Ensimmäisen osasairaus-
päivärahajakson tulee alkaa välittömästi sel-
laisen sairauspäivärahakauden jälkeen, jonka
perusteella vakuutetulle syntyy 11 §:n mu-
kaisesti oikeus osasairauspäivärahaan. Osa-
sairauspäivärahan maksukausista säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

Jos vakuutettu siirtyy sairauspäivärahalle,
vanhempainpäivärahalle tai työttömyysturva-
lain 3 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulle
työttömyysetuudelle kesken osasairauspäivä-
rahakauden, osasairauspäivärahaa voidaan
maksaa myös 12 arkipäivää lyhyemmältä
ajalta. Osasairauspäivärahan maksamisen
edellytyksenä on tällöin, että vakuutettu esit-
tää luotettavasti osasairauspäivärahaoikeuden
päättymisen syyn. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään tarkemmin siitä, minkälaisia
selvityksiä vakuutetun on esitettävä hakies-
saan osasairauspäivärahaa 12 arkipäivää ly-
hyemmältä ajalta.

Jos vakuutettu palaa kokoaikaisesti työ-
hönsä, osasairauspäivärahaa voidaan maksaa

uudelleen, vaikka vakuutetulla ei ole välillä
ollut oikeutta sairauspäivärahaan 60 arkipäi-
vää, jos

1) vakuutettu ei ole saanut vielä enimmäis-
aikaa osasairauspäivärahaa; ja

2) vakuutettu on kokoaikaisen työskentelyn
jälkeen ollut oikeutettu sairauspäivärahaan
vähintään 1 arkipäivän ajan; ja

3) kokoaikainen työskentely osasairauspäi-
värahajakson jälkeen ei ole kestänyt kauem-
paa kuin 30 päivää.

Osasairauspäivärahan enimmäisaikaa las-
kettaessa otetaan huomioon kaikki osasaira-
uspäivärahapäivät kahden edeltäneen vuoden
ajalta. Osasairauspäivärahan enimmäisaikaa
laskettaessa otetaan kuitenkin huomioon
myös päivät, joilta osasairauspäivärahaa ei
ole maksettu sen vuoksi, että vakuutetulle on
samalta ajalta maksettu vanhempainpäivära-
haa. Jos vakuutettu on ollut yhtäjaksoisesti
työkykyinen 12 kuukauden ajan, tätä edeltä-
neitä osasairauspäivärahapäiviä ei oteta osa-
sairauspäivärahan enimmäisaikaa laskettaessa
huomioon.

13 §

Muut osasairauspäivärahaan sovellettavat
säännökset

Jos osasairauspäivärahasta ei muuta erik-
seen säädetä, sovelletaan siihen soveltuvin
osin, mitä tässä laissa säädetään sairauspäi-
värahasta lukuun ottamatta 7 luvun 4 §:n ja 15
luvun 10 §:n säännöksiä.

11 luku

Päivärahaetuuksien määrä

12 §

Osasairauspäivärahan määrä

Sen estämättä, mitä tämän luvun 1—7 §:ssä
säädetään, osasairauspäivärahan määrä on
aina puolet sitä välittömästi edeltävän saira-
uspäivärahan määrästä. Edeltävän sairauspäi-
värahan määrässä ei kuitenkaan oteta huo-
mioon 12 luvussa tarkoitettuja sairauspäivä-
rahaan nähden ensisijaisia etuuksia.
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15 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

4 §

Päivärahaetuuksien hakemista koskevat
määräajat

Päivärahaetuuksia on haettava seuraavasti:
1) sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa,

erityishoitorahaa ja erityisäitiysrahaa neljän
kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta al-
kaen etuutta halutaan saada;
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Ilmoitukset olosuhteiden muutoksista

Jos etuuden saajan olosuhteissa tapahtuu
sellainen muutos, joka vaikuttaa oikeuteen
saada etuutta tai pienentää etuuden määrää,
hänen tulee viipymättä ilmoittaa muutoksesta
Kansaneläkelaitokselle. Tällaisia olosuhtei-
den muutoksia ovat:

1) jos vakuutettu ryhtyy päivärahaetuus-
kaudella ansiotyöhön tai omaan työhön;

2) ottovanhemman vanhempainrahaa saava
keskeyttää ottolapsen hoidon;

3) jos äitiysraha halutaan maksettavan
isälle vanhempainrahana 9 luvun 13 §:n 1

momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tai äi-
din kuoleman vuoksi;

4) oikeus tämän lain mukaisen etuuden
saamisen estävään tai etuutta vähentävään
muun lain perusteella maksettavaan etuuteen
alkaa;

5) vakuutettu alkaa saada korvausta tämän
lain mukaisista korvattavista kustannuksista
muun lain perusteella;

6) vakuutetun oikeus päivärahaan päättyy
tämän lain 8 luvun 5 §:ssä tai 9 luvun 15 §:ssä
tarkoitetun rajoituksen vuoksi;

7) vakuutettu muuttaa pois Suomesta;
8) yrittäjien eläkelain tai maatalousyrittä-

jien eläkelain mukainen vakuutus lakkaa
olemasta voimassa tai vakuutetun työtulon
määrä muuttuu palkanmaksukaudella;

9) vakuutetun osa-aikatyötä koskeva sopi-
mus päättyy kesken osasairauspäivärahakau-
den; sekä

10) muu vastaava muutos olosuhteissa,
joista vakuutetun on tullut ilmoittaa etuutta
hakiessaan.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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L a k i

N:o 460

työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 26 päivänä tammikuuta 2001 annetun työsopimuslain (55/2001) 2 lukuun uusi

11 a § seuraavasti:

2 luku

Työnantajan velvollisuudet

11 a §

Osa-aikainen sairauspoissaolo

Työntekijän oikeudesta osasairauspäivära-
haan ja sen perusteena olevasta määräaikai-
sesta osa-aikatyötä koskevasta sopimuksesta
säädetään sairausvakuutuslain 8 luvun
11 §:ssä. Osa-aikaisen sairauspoissaolon tar-
koituksena on tukea työntekijän oma-aloit-
teista työhön paluuta pitkäaikaisen sairauslo-
man jälkeen. Sopimus osa-aikatyöstä tehdään

työntekijän terveydentilaa koskevan selvityk-
sen perusteella.

Osa-aikatyötä koskevan sopimuksen muut-
tamisesta kesken sopimuskauden on sovit-
tava. Määräaikainen sopimus päättyy kuiten-
kin kesken sopimuskauden, jos työntekijä ei
sairautensa vuoksi kykene enää suoriutumaan
osa-aikatyöstään.

Osa-aikatyötä koskevan sopimuksen päät-
tyessä työntekijällä on oikeus palata noudat-
tamaan osa-aikatyösopimusta edeltävän ko-
koaikaisen työsopimuksensa ehtoja.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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L a k i

N:o 461

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään kunnallisesta viranhaltijasta 11 päivänä huhtikuuta 2003 annetun lain (304/2003)

26 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

26 §

Virkavapaa

— — — — — — — — — — — — —
Viranhaltijan osa-aikaisesta sairauspoissa-

olosta on voimassa, mitä työsopimuslain
(55/2001) 2 luvun 11 a §:n 1 ja 2 momentissa
säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

HE 227/2005
StVM 9/2006
EV 41/2006
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L a k i

N:o 462

työttömyysturvalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 3 luvun

3 §:n 1 momentti, 5 luvun 3 §:n 3 momentti, 4 §:n 4 momentti sekä 7 §:n 1 ja 2 momentti,
sellaisena kuin niistä ovat 5 luvun 4 §:n 4 momentti laissa 1217/2005 ja 5 luvun 7 §:n 1

momentti on laissa 1047/2004 seuraavasti:

3 luku

Etuuden saamisen yleiset rajoitukset

3 §

Työkyvyttömyys

Työkyvyttömällä henkilöllä ei ole oikeutta
työttömyysetuuteen. Työkyvyttömänä pide-
tään henkilöä, joka saa sairausvakuutuslain
(1224/2004) mukaista sairauspäivärahaa tai
osasairauspäivärahaa tai kansaneläkelain
(347/1956) mukaista työkyvyttömyyseläkettä
tai kuntoutustukea taikka täyden työkyvyttö-
myyden perusteella maksettavaa etuutta jon-
kin muun lain nojalla. Työkyvyttömänä pi-
detään myös henkilöä, joka on todettu saira-
usvakuutuslain tai kansaneläkelain mukaisesti
työkyvyttömäksi, vaikka etuutta ei ole hänelle
myönnetty.
— — — — — — — — — — — — —

5 luku

Työttömyyspäivärahan saamisen edelly-
tykset

3 §

Palkansaajan työssäoloehto

— — — — — — — — — — — — —
Jos henkilö sairauden, laitoshoidon, kun-

toutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluk-
sen, päätoimisten opintojen, lapsen syntymän,
enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon tai muun
näihin verrattavan hyväksyttävän syyn joh-
dosta on estynyt olemasta työmarkkinoilla,
edellä 1 tai 2 momentissa mainittua tarkas-
telujaksoa pidennetään vastaavasti, kuitenkin
enintään seitsemän vuotta. Henkilön ollessa
työssä, jonka palkkauskustannuksiin on
myönnetty yhdistelmätukea tai korkeinta ko-
rotettua palkkatukea, tarkastelujaksoa piden-
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netään ajalla, jolta työtä ei 4 §:n 4 momentin
rajoituksen vuoksi lueta työssäoloehtoon.
Tarkastelujaksoa pidennetään ajalta, jolta
henkilö saa osasairauspäivärahaa.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Palkansaajan työssäoloehtoon luettava työ

— — — — — — — — — — — — —
Laskettaessa 3 §:ssä tarkoitetun työssä-

oloehdon täyttymistä huomioon otetaan puo-
let niiden kalenteriviikkojen lukumäärästä,
joina tehdyn työn palkkauskustannuksiin
työnantaja on saanut korkeinta korotettua
palkkatukea tai samalta ajalta työmarkkina-
tukea ja julkisesta työvoimapalvelusta anne-
tussa laissa tarkoitettua työllistämistukea.
Työssäoloehtoon ei lueta työtä, jota henkilö
on tehnyt osasairauspäivärahaa saadessaan.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Yrittäjän työssäoloehto

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun hen-
kilö lähinnä edellisten 48 kuukauden aikana
(tarkastelujakso) on työskennellyt yhteensä
24 kuukautta yrittäjänä siten, että yritystoi-
minta on ollut laajuudeltaan olennaista. Kukin
yrittäjänä työskennelty jakso luetaan yrittäjän
työssäoloehtoon vain kerran. Työssäoloeh-
toon ei lueta työtä, jota henkilö on tehnyt
osasairauspäivärahaa saadessaan. Valtioneu-
voston asetuksella säädetään tarkemmin siitä

yrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien
eläkelain mukaisen vakuutuksen työtulosta
sekä työntekijäin eläkelain mukaisesta työan-
siosta, joka osoittaa, että yritystoiminta on
laajuudeltaan olennaista.

Jos henkilö sairauden, laitoshoidon, kun-
toutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluk-
sen, päätoimisten opintojen, lapsen syntymän,
enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon tai muun
näihin verrattavan hyväksyttävän syyn joh-
dosta on estynyt olemasta työmarkkinoilla tai
on työskennellyt osasairauspäivärahaa saa-
dessaan, edellä 1 momentissa mainittua tar-
kastelujaksoa pidennetään vastaavasti, kuiten-
kin enintään seitsemän vuotta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007. Lain 5 luvun 4 §:n 4 momentti
tulee kuitenkin voimaan päivänä kuuta 2006
siten, että sen ensimmäistä virkettä sovelle-
taan 1 päivästä tammikuuta 2006 ja toista
virkettä 1 päivästä tammikuuta 2007.

Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa oi-
kaisee viran puolesta ennen tämän lain
voimaantuloa tehdyn työttömyysetuutta kos-
kevan päätöksen, jossa etuus on hylätty sen
vuoksi, ettei työssäoloehtoon ole luettu puolta
niiden kalenteriviikkojen lukumäärästä, joina
tehdyn työn palkkauskustannuksiin työnan-
taja on saanut samalta ajalta työmarkkinatu-
kea ja julkisesta työvoimapalvelusta anne-
tussa laissa tarkoitettua työllistämistukea.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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L a k i

N:o 463

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain

(1295/2002) 9 luvun 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

9 luku

Koulutustuki

4 §

Koulutustuen saamisen rajoitukset

Koulutustukeen ei ole oikeutta ajalta, jolta
opiskelija saa:

1) sairausvakuutuslain mukaista sairauspäi-
värahaa tai osasairauspäivärahaa; tai

2) Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuk-
sista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain
(566/2005) tai työntekijäin eläkelain

(395/1961) 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen
lakien tai eläkesääntöjen taikka momentissa
tarkoitetun eläkeohjesäännön mukaista kun-
toutusrahaa taikka ansionmenetyskorvausta
tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen
tai sotilasvammalain (404/1948) kuntoutusta
koskevien säännösten perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

HE 227/2005
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Valtioneuvoston päätös

N:o 464

Viljakkalan kunnan liittämisestä Ylöjärven kaupunkiin

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n
1 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Viljakkalan kunta liitetään Ylöjärven kau-
punkiin.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen
jaotukseen

Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomio-
piireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu
nykyinen Ylöjärven kaupunki.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Laajentunut kunta on suomenkielinen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-
nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin
vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla
valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman
hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-
jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä
valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen
perusteet.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2006

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Neuvotteleva virkamies Kyösti Tornberg
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Valtioneuvoston päätös

N:o 465

Suodenniemen kunnan liittämisestä Vammalan kaupunkiin

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n
1 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Suodenniemen kunta liitetään Vammalan
kaupunkiin.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen
jaotukseen

Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomio-
piireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu
nykyinen Vammalan kaupunki.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Laajentunut kunta on suomenkielinen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kun-
nissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kun-
nassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut
tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes
päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin
vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla
valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman
hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu
16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä,
kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-
jan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä
valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen
haettava muutos ja haettavan muutoksen
perusteet.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2006

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Neuvotteleva virkamies Kyösti Tornberg
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