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L a k i

N:o 1013

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain

(631/1998) 6 §,
muutetaan 1 §:n 3 ja 4 momentti, 5 §:n 2 ja 3 momentti, 7—10 §, 11 §:n 6 kohta, 13 ja

17 § sekä 18 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi laissa 1210/2000 ja 18 §:n
1 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 6 momentti, lakiin uusi 7 a ja 17 a § sekä 18 §:ään uusi 3 momentti,
seuraavasti:

1 §

Määritelmä ja suhde muihin säädöksiin

— — — — — — — — — — — — —
Työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena

järjestettävästä koulutuksesta on voimassa,
mitä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa
laissa (1295/2002) säädetään.

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa
suoritettavista opinnoista on voimassa, mitä
ammattikorkeakoululaissa (351/2003) ja yli-
opistolaissa (645/1997) säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tätä lakia sovelletaan lisäksi ammatillisen
aikuiskoulutuksen yhteydessä toteutettavaan
työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaan.

Sillä tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhtei-
söille, erityisesti pienyrityksille, tarjottavia
osaamisen kehittämispalveluja.

2 luku

Koulutuksen ja tutkintojen järjestäminen

5 §

Koulutuksen järjestämislupa

— — — — — — — — — — — — —
Luvassa määrätään koulutustehtävä, joka

sisältää tarpeelliset määräykset opetuskie-
lestä, koulutusaloista, näyttötutkintoihin val-
mistavan koulutuksen ja muun ammatillisen
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lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosien sekä op-
pisopimusten määrästä ja erityisestä koulu-
tustehtävästä sekä työelämän kehittämis- ja
palvelutehtävästä ja muista koulutuksen ja
tutkintojen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Järjestämisluvan muuttamisesta päättää
opetusministeriö. Ministeriö voi ilman hake-
mustakin muuttaa koulutustehtävää sekä
muita määräyksiä, jos koulutustarjonta mer-
kittävästi poikkeaa koulutustarpeista. Minis-
teriö voi ilman hakemusta muuttaa järjestä-
mislupaa opiskelijatyövuosien tai oppisopi-
musten määrän osalta, jos koulutuksen jär-
jestäjä on järjestänyt koulutusta olennaisesti
järjestämisluvan mukaista määrää vähemmän.
Opetusministeriö voi peruuttaa koulutuksen
järjestämistä koskevan luvan, jos lisäkoulu-
tusta ei enää järjestetä tai koulutus ei täytä 1
momentissa luvan myöntämiselle muutoin
säädettyjä edellytyksiä taikka jos koulutus
järjestetään muutoin vastoin tätä lakia tai sen
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä.
Ennen luvan peruuttamista opetusministeriön
on varattava tarvittaessa järjestäjälle tilaisuus
puutteen poistamiseen.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Tutkintotoimikunnat

Näyttötutkintojen järjestämisestä ja val-
vonnasta vastaavat opetushallituksen yhtey-
dessä toimivat tutkintotoimikunnat.

Opetushallitus päättää tutkintotoimikuntien
toimialoista ja -alueista ja asettaa toimikunnat
enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tut-
kintotoimikuntiin nimetään enintään yhdek-
sän jäsentä kuhunkin. Jäsenten tulee edustaa
työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja, jos
itsenäinen ammatin harjoittaminen on alalla
laajuudeltaan merkittävää, itsenäisiä amma-
tinharjoittajia. Valtioneuvoston asetuksella
säädetään tarkemmin tutkintotoimikuntien
asettamisesta, kokoonpanosta ja päätöksente-
osta.

Tutkintotoimikunta sopii näyttötutkintojen
järjestämisestä 4 §:ssä tarkoitettujen koulu-
tuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden
sellaisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa,

joilla on riittävä asiantuntemus näyttötutkin-
tojen järjestämiseen. Tutkintotoimikunnan tu-
lee tehdä sopimuksia siten, että tutkintoon
osallistuville on tarjolla riittävä määrä tutkin-
totilaisuuksia. Lisäksi on otettava huomioon,
että maksut sekä osallistujille että koulutuk-
sen järjestäjille säilyvät kohtuullisina. Valtio-
neuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
järjestämissopimusten sisällöstä.

Tutkintotoimikuntien tehtävistä voidaan
tarkemmin säätää valtioneuvoston asetuk-
sella. Opetushallitus voi lisäksi antaa tutkin-
totoimikunnille näyttötutkintojen käytännön
järjestelyjä koskevia tarkentavia määräyksiä.

Tutkintotoimikuntien jäsenet toimivat vir-
kavastuulla. Tutkintotoimikunnan jäsenten
esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallintolain
(434/2003) 27—29 §:ssä säädetään.

Opetushallitus päättää tutkintotoimikunnan
jäsenten palkkiot ja huolehtii tutkintotoimi-
kunnan maksuliikkeestä, kirjanpidosta ja ar-
kistosta.

7 a §

Tutkintotodistusten antaminen ja tietojen toi-
mittaminen

Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuk-
sen henkilölle, joka on hyväksytysti suorit-
tanut kaikki tutkinnon osat. Tutkinnon osan
hyväksytystä suorittamisesta annetaan todis-
tus pyydettäessä. Valtioneuvoston asetuksella
säädetään tarkemmin todistuksen sisällöstä ja
allekirjoittamisesta.

Tutkintotoimikunnan tulee toimittaa ope-
tushallintoviranomaisille niiden määräämät
tiedot tutkintojen järjestämissopimuksista,
tutkintoihin osallistuneista ja annetuista tut-
kintotodistuksista.

8 §

Näyttötutkintoon valmistava koulutus, henki-
lökohtaistaminen ja tutkinnon suorittaminen

Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötut-
kintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja
järjestämisestä 13 §:ssä tarkoitettujen tutkin-
tojen perusteiden mukaisesti.

Näyttötutkintoon valmistavaan koulutuk-
seen osallistuvalle tulee osana koulutusta
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järjestää mahdollisuus suorittaa näyttötut-
kinto.

Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötut-
kintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen
hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tar-
vittavan ammattitaidon hankkimisen henkilö-
kohtaistamisesta. Opetushallitus voi antaa
henkilökohtaistamista koskevia tarkempia
määräyksiä.

Tämän lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu
koulutuksen järjestäjä ja muu mainitussa
säännöksessä tarkoitettu yhteisö tai säätiö on
tutkintotoimikunnan kanssa sovittavalla ta-
valla velvollinen järjestämään mahdollisuuk-
sia suorittaa näyttötutkintoja myös ilman
niihin valmistavaa koulutusta.

9 §

Ammatillinen lisäkoulutus

Muun kuin 8 §:ssä tarkoitetun ammatillisen
lisäkoulutuksen sisällöstä, laajuudesta ja jär-
jestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä.

10 §

Opetusta koskeva viittaussäännös

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen
sovelletaan lisäksi seuraavia ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain opetusta koskevia
säännöksiä:

1) 11 §:n säännöksiä opetuskielestä;
2) 17 §:n säännöksiä oppisopimuskoulu-

tuksesta;
3) 18 §:n säännöksiä työntekijöitä koske-

van lainsäädännön soveltamisesta oppisopi-
muskoulutukseen;

4) 19 §:n säännöksiä opiskelijan työturval-
lisuudesta;

5) 22 §:n säännöksiä opetuksen julkisuu-
desta; sekä

6) 23 §:n säännöksiä kokeilusta.

11 §

Opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia kos-
keva viittaussäännös

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen

sovelletaan lisäksi seuraavia ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain opiskelijan oi-
keuksia ja velvollisuuksia koskevia säännök-
siä:
— — — — — — — — — — — — —

6) 31 §:n 2 momentin toisen virkkeen
säännöksiä siitä, milloin opiskelija voidaan
katsoa eronneeksi;
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Tutkinnoista ja niiden perusteista päättämi-
nen

Opetusministeriön asetuksella säädetään
tutkinnoista, jotka voidaan suorittaa näyttö-
tutkintoina.

Tutkinnon perusteissa määritellään tutkin-
nossa vaadittava ammattitaito, tutkinnon osat
ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamis-
alat, ammattitaidon osoittamistavat sekä tut-
kinnon arvioinnin yleiset perusteet. Opetus-
hallitus päättää tutkintojen perusteista.

17 §

Opiskelusta ja tutkinnoista perittävät maksut

Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilli-
seen perustutkintoon valmistavan koulutuk-
sen opiskelumaksuista on voimassa, mitä
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
37 §:n 1 momentissa säädetään.

Ammattitutkintoon ja erikoisammattitut-
kintoon valmistavassa koulutuksessa sekä
muussa lisäkoulutuksessa opiskelijalta voi-
daan periä kohtuullinen opiskelumaksu. Mak-
sulla katetaan koulutuksen ja tutkintoon val-
mistavassa koulutuksessa myös tutkinnon
järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Näyttötutkintoon osallistuvalta peritään
tutkintomaksu. Tutkintomaksu määrätään si-
ten, että maksut vastaavat tutkintotoiminnasta
aiheutuvia kustannuksia.

Ammattitutkintoon ja erikoisammattitut-
kintoon osallistuvalta, joka suorittaa tutkin-
non ilman siihen valmistavaa koulutusta,
voidaan periä kohtuullinen maksu tutkinnon
järjestämisestä.
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17 a §

Tutkintomaksujen suorittaminen ja tilittämi-
nen

Tutkinnon järjestäjä perii tutkintomaksun
näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä
ja tilittää tutkintomaksut opetushallitukselle.
Opetushallitus antaa tarvittaessa maksujen
tilittämistä koskevia määräyksiä.

18 §

Rahoitus

Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen käyt-
tökustannusten ja ilman valmistavaa koulu-
tusta suoritettavien näyttötutkintojen kustan-
nusten rahoituksesta on voimassa, mitä ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne-
tussa laissa (635/1998) säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjälle
voidaan myöntää hanke- ja kehittämisavus-
tusta järjestämisluvassa mainitun työelämän
kehittämis- ja palvelutehtävän hoitamiseen
sekä muuta kehittämisavustusta valtion ta-
lousarvioon otettujen määrärahojen rajoissa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen toimeenpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa
olevat ammatillisen lisäkoulutuksen järjestä-
misluvat säilyvät voimassa niiden koulutuk-
sen järjestäjien osalta, jotka ovat vuosina
2003—2005 saaneet luvan mukaiseen lisä-
koulutuksen järjestämiseen opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 §:n
2 ja 3 momentin mukaista valtionosuutta.
Opetusministeriö päättää vuoden 2006 aikana
näiden järjestämislupien muuttamisesta tä-
män lain 5 §:n 2 momentin mukaisiksi jär-
jestämisluviksi.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa
olevat ammatillisen lisäkoulutuksen järjestä-
misluvat peruuntuvat niiden ammatillisen
lisäkoulutuksen järjestäjien osalta, jotka eivät
ole vuosina 2003—2005 saaneet luvan mu-
kaiseen lisäkoulutuksen järjestämiseen ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain 11 §:n 2 ja 3 momentin mukaista
valtionosuutta.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Antti Kalliomäki
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L a k i

N:o 1014

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain

(635/1998) 1 §:n 4 momentti ja 48 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 4 momentti
laissa 1211/2000 ja 48 §:n 1 momentti laissa 1137/2003, sekä

lisätään lakiin uusi 43 a §, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-

tussa laissa tarkoitetun näyttötutkintona suo-
ritettavaan ammatilliseen perustutkintoon val-
mistavan koulutuksen ja sen yhteydessä suo-
ritettavan tutkinnon rahoituksesta on voi-
massa, mitä tässä laissa säädetään ammatil-
lisen peruskoulutuksen rahoituksesta. Jos am-
matillinen perustutkinto suoritetaan ilman
siihen valmistavaa koulutusta, tutkinnon ra-
hoituksesta on voimassa, mitä tässä laissa
säädetään ilman valmistavaa koulutusta suo-
ritettavien näyttötutkintojen rahoituksesta.
— — — — — — — — — — — — —

6 luku

Erityiset valtionavustukset

43 a §

Valtionavustus ilman valmistavaa koulutusta
suoritettavien näyttötutkintojen järjestämi-

seen

Sellaiselle yhteisölle tai säätiölle, joka on
tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa ammatil-

lisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 7 §:n
3 momentissa tarkoitetun sopimuksen näyt-
tötutkintojen järjestämisestä, mutta joka ei saa
tutkintojen järjestämiseen valtionosuutta, voi-
daan myöntää valtionavustusta lain 8 §:ssä
tarkoitettujen ilman valmistavaa koulutusta
suoritettavien näyttötutkintojen järjestämi-
seen. Valtionavustuksesta säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.

48 §

Rahoituksen laskemisessa käytettävien suo-
ritteiden määrän vahvistaminen

Opetusministeriö vahvistaa seuraavan va-
rainhoitovuoden rahoituksen perusteena käy-
tettävien opiskelijatyövuosien, oppisopimuk-
sena järjestettävän lisäkoulutuksen oppisopi-
musten, opintoviikkojen, opetustuntien, oh-
jaustuntien ja henkilötyövuosien määrän vuo-
sittain valtion talousarvion rajoissa. Opetus-
ministeriö vahvistaa lisäkoulutuksen opis-
kelijatyövuosien ja oppisopimusten määrät
siten, että pohjana ovat ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain 5 §:n 2 momentin
mukaisessa järjestämisluvassa määrätyt opis-
kelijatyövuosien ja oppisopimusten määrät.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen toimeenpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin.

Sen estämättä, mitä tämän lain 48 §:ssä

säädetään, ammatillisen lisäkoulutuksen opis-
kelijatyövuosien ja oppisopimusten määrien
vahvistamiseen vuodelle 2006 sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Antti Kalliomäki
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L a k i

N:o 1015

rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Rikosasioiden sovittelulla (sovittelu) tar-
koitetaan tässä laissa maksutonta palvelua,
jossa rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille
järjestetään mahdollisuus puolueettoman so-
vittelijan välityksellä kohdata toisensa luot-
tamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uh-
rille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia hait-
toja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan
toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi.

Sovittelu voi kohdistua myös sellaisiin
riita-asioihin, joissa ainakin yksi osapuoli on
luonnollinen henkilö. Muu kuin rikokseen
perustuvaa vahingonkorvausvaatimusta kos-
keva riita-asia voidaan kuitenkin ottaa sovi-
teltavaksi vain, jos riita sen kohde ja asiassa
esitetyt vaatimukset huomioon ottaen on
vähäinen. Riita-asian sovittelusta on soveltu-
vin osin voimassa, mitä tässä laissa säädetään
rikosasian sovittelusta.

2 §

Sovittelun yleiset edellytykset

Sovittelu voidaan toteuttaa vain sellaisten
osapuolten kesken, jotka ovat henkilökohtai-

sesti ja vapaaehtoisesti ilmaisseet suostuvansa
sovitteluun ja jotka pystyvät ymmärtämään
sovittelun sekä siinä tehtävien ratkaisujen
merkityksen. Ennen kuin osapuoli antaa
suostumuksensa sovitteluun, hänelle tulee
selvittää hänen sovitteluun liittyvät oikeu-
tensa ja asemansa sovittelussa. Osapuolella
on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin
tahansa sovittelun aikana.

Alaikäisen henkilön on annettava suostu-
muksensa sovitteluun henkilökohtaisesti. Ala-
ikäisen henkilön osallistuminen sovitteluun
edellyttää lisäksi, että myös hänen huoltajansa
tai muut lailliset edustajansa suostuvat siihen.
Vajaavaltaiseksi julistettu täysi-ikäinen hen-
kilö voi osallistua sovitteluun, jos hän ym-
märtää asian merkityksen ja antaa henkilö-
kohtaisesti suostumuksensa sovitteluun.

3 §

Sovittelussa käsiteltävät asiat

Sovittelussa voidaan käsitellä rikoksia, joi-
den arvioidaan soveltuvan soviteltaviksi, kun
otetaan huomioon rikoksen laatu ja tekotapa,
rikoksesta epäillyn ja uhrin keskinäinen suhde
sekä muut rikokseen liittyvät seikat kokonai-
suutena. Soviteltavaksi ei saa ottaa alaikäi-
seen kohdistunutta rikosta, jos uhrilla rikok-
sen laadun tai ikänsä vuoksi on erityinen
suojan tarve. Jos rikosta ei voida sovitella,
myöskään siitä aiheutuneen vahingon korvaa-
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mista koskevaa asiaa ei saa ottaa sovitelta-
vaksi.

Riita-asia voidaan ottaa soviteltavaksi, jos
sen käsittelemistä sovittelussa voidaan pitää
tarkoituksenmukaisena.

Asian käsittely ja ratkaisu poliisi- tai
syyttäjäviranomaisessa taikka tuomiois-
tuimessa eivät estä sovittelua.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sovittelutoimistolla toimintayksikköä,

jonka tehtävänä on 8 §:n mukaisesti tuottaa
sovittelupalvelut tietyllä alueella;

2) sovittelijalla tehtävään koulutettua hen-
kilöä, joka hoitaa yksittäisiä sovittelutehtäviä
sovittelutoimiston ohjauksen ja valvonnan
alaisena;

3) sovittelutoiminnan vastuuhenkilöllä hen-
kilöä, jonka tehtävänä on vastata sovittelu-
toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja
asianmukaisesta toteuttamisesta sovittelutoi-
miston toimialueella sekä toimia tarvittaessa
myös sovittelijana; ja

4) sovittelun ohjaajalla henkilöä, jonka
tehtävänä on ohjata ja valvoa sovittelijoiden
toimintaa sekä toimia tarvittaessa sovitteli-
jana.

2 luku

Sovittelun järjestäminen ja kustannusten
korvaaminen

5 §

Yleinen johto, ohjaus ja valvonta

Sovittelutoiminnan yleinen johto, ohjaus ja
valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysminis-
teriölle.

6 §

Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta

Sovittelutoiminnan valtakunnallista ohja-
usta, seurantaa ja kehittämistä varten sosiaali-
ja terveysministeriön yhteydessä toimii val-
tioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan

asettama rikosasioiden sovittelun neuvottelu-
kunta, jonka tehtävistä ja kokoonpanosta
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

7 §

Palvelujen järjestämisvelvollisuus

Lääninhallitus on velvollinen järjestämään
sovittelutoiminnan siten, että palvelua on
saatavissa asianmukaisesti toteutettuna läänin
kaikissa osissa.

8 §

Palvelujen tuottaminen

Palvelut voidaan tuottaa siten, että läänin-
hallitus tekee:

1) kunnan kanssa kuntalain (365/1995)
2 §:n 2 momentissa tarkoitetun toimeksian-
tosopimuksen, jolla kunta sitoutuu huolehti-
maan palvelun tuottamisesta omalla alueel-
laan tai sen lisäksi muidenkin kuntien tai
niiden osien alueella siten kuin 9 §:n mukaan
sovitaan; tai

2) muun julkisen tai yksityisen palvelun-
tuottajan kanssa sopimuksen, jolla palvelun-
tuottaja sitoutuu huolehtimaan palvelun tuot-
tamisesta 9 §:n mukaisesti sovitulla alueella.

Jollei palveluja saada jollakin alueella
tuotetuksi 1 momentin mukaisesti, lääninhal-
lituksen tulee tuottaa alueen palvelut palk-
kaamansa henkilöstön avulla tai muulla so-
pivaksi katsomallaan tavalla.

9 §

Palvelujen tuottamista koskeva sopimus

Palvelujen tuottamista koskevassa sopi-
muksessa tulee sopia ainakin:

1) toimialueesta, jolla sopimuksessa tar-
koitettu palvelu järjestetään;

2) valtion varoista maksettavan korvauksen
määrästä 12 §:n 3 momentissa säädettyjä
perusteita noudattaen sekä korvauksen mak-
samisesta;

3) sovittelutoiminnan vastuuhenkilöstä, so-
vittelutoimiston muusta henkilöstöstä sekä
sovittelijoiden määrästä;
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4) sovitteluun osallistuville henkilöille jär-
jestettävästä koulutuksesta;

5) sopimuksen voimassaoloajasta; sekä
6) sopimuksen irtisanomisesta.

10 §

Sovittelutoimintaan osallistuvilta henkilöiltä
vaadittava kelpoisuus

Sovittelutoiminnan vastuuhenkilöllä ja so-
vittelun ohjaajalla tulee olla tehtävään sovel-
tuva korkeakoulututkinto. Erityisestä syystä
tehtävään voidaan ottaa muukin henkilö, jolla
on hyvä perehtyneisyys sovittelutoimintaan
sekä sen suunnitteluun ja ohjaamiseen. So-
vittelijana voi toimia henkilö, joka on suo-
rittanut sovittelutoimintaan perehdyttävän
koulutusjakson ja jolla muutoin on sellainen
koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän
asianmukainen hoitaminen edellyttää.

Tarkempia säännöksiä 1 momentissa tar-
koitettujen henkilöiden kelpoisuusvaatimuk-
sista voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.

11 §

Täydennyskoulutuksen järjestäminen

Lääninhallitusten tulee huolehtia sovittelu-
toimintaan osallistuville henkilöille tarkoite-
tun täydennyskoulutuksen järjestämisestä val-
takunnallisesti ja alueellisesti.

12 §

Valtion varoista maksettava korvaus

Sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutu-
vat kustannukset korvataan valtion varoista.
Valtion varoista maksettavan korvauksen yh-
teismäärä vahvistetaan vuosittain sellaiseksi,
että se vastaa niitä kustannuksia, joiden
arvioidaan keskimäärin aiheutuvan sovittelu-
toimistojen ylläpitämisestä, palvelujen asian-
mukaisesta tuottamisesta sekä sovittelutoi-
mintaan osallistuville henkilöille tarkoitetusta
koulutuksesta.

Korvauksen yhteismäärä jaetaan lääninhal-
litusten kesken käytettäväksi 1 momentissa

tarkoitettuihin kustannuksiin. Jaon perusteina
ovat läänin asukasluku, pinta-ala ja rikolli-
suustilanne.

Palveluntuottajalla on oikeus saada valtion
varoista 1 momentissa tarkoitettujen kustan-
nustensa korvaukseksi laskennallisin perus-
tein maksettava korvaus. Korvauksen suuruus
määräytyy palveluntuottajan toimialueen asu-
kasluvun, pinta-alan ja rikollisuustilanteen
mukaan.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset 2 momentissa tarkoitetun
korvauksen jakamisesta sekä 3 momentissa
tarkoitetun korvauksen määräytymisestä ja
korvauksen maksamisesta lääninhallitukselle
8 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.

3 luku

Menettely sovittelua toteutettaessa

13 §

Asioiden ohjautuminen sovitteluun

Sovittelua koskevan aloitteen voi tehdä
rikoksesta epäilty, rikoksen uhri, poliisi- tai
syyttäjäviranomainen taikka muu viranomai-
nen. Jos rikoksesta epäilty tai rikoksen uhri on
alaikäinen, myös hänen huoltajallaan tai
muulla laillisella edustajallaan on oikeus
tehdä aloite sovitteluun ryhtymisestä. Vajaa-
valtaiseksi julistettua täysi-ikäistä henkilöä
koskevassa asiassa aloitteen sovittelusta voi
tehdä myös hänen edunvalvojansa.

Vain poliisi- tai syyttäjäviranomaisella on
kuitenkin oikeus tehdä aloite sovitteluun
ryhtymisestä, jos kyseessä on väkivaltaa
sisältävä rikos, joka on kohdistunut rikoksesta
epäillyn puolisoon, lapseen, vanhempaan tai
muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen.

Arvioidessaan käsiteltävänään olevan asian
soveltuvan 3 §:n 1 momentissa säädetyn
mukaisesti sovitteluun, poliisi- tai syyttäjävi-
ranomaisen tulee tiedottaa rikoksesta epäil-
lylle ja rikoksen uhrille sovittelumahdollisuu-
desta ja ohjata heidät sovitteluun, jollei tämän
pykälän 2 momentista muuta johdu. Jos
rikoksesta epäilty tai rikoksen uhri on ala-
ikäinen, tieto sovittelumahdollisuudesta tulee
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antaa myös tällaisen henkilön huoltajalle tai
muulle lailliselle edustajalle. Vajaavaltaiseksi
julistettua täysi-ikäistä henkilöä koskevassa
asiassa tieto tulee antaa vajaavaltaisen lisäksi
hänen edunvalvojalleen.

14 §

Sovittelupaikka

Sovittelua koskeva aloite otetaan käsitel-
täväksi sellaisessa sovittelutoimistossa, jonka
alueella joku osapuolista asuu ja jossa sovit-
telu voi heidän olosuhteensa huomioon ottaen
tapahtua joustavasti. Aloite voidaan ottaa
käsiteltäväksi myös siinä toimistossa, jonka
toimialueella rikos on tapahtunut.

Osapuoli voi aina tehdä sovittelua koske-
van aloitteen sille sovittelutoimistolle, jonka
toimialueella hän asuu. Jollei aloitteen vas-
taanottanut sovittelutoimisto ota aloitetta kä-
siteltäväkseen, sen tulee viipymättä siirtää
asia sellaiselle toimistolle, jolle se katsoo
aloitteen käsittelemisen soveltuvan 1 momen-
tin perusteella.

Jollei sovittelutoimistojen välillä päästä
yksimielisyyteen siitä, mikä 1 momentissa
tarkoitetuista toimistoista ottaa sovittelua kos-
kevan aloitteen käsiteltäväkseen, aloitteen
käsittely kuuluu lääninhallituksen määrää-
mälle sovittelutoimistolle, jos sovittelutoimis-
tot sijaitsevat saman läänin alueella. Jos
sovittelutoimistot sijaitsevat eri läänien alu-
eella, määräyksen antaa sosiaali- ja terveys-
ministeriö.

15 §

Sovittelun edellytysten selvittäminen ja sovit-
telusta päättäminen

Ennen kuin sovittelutoimisto päättää sovit-
telun aloittamisesta, sen tulee varmistaa, että
2 §:ssä säädetyt edellytykset sovittelulle ovat
olemassa, sekä arvioida, soveltuuko asia
soviteltavaksi. Jos kysymyksessä on riita-
asia, sovittelutoimiston tulee lisäksi arvioida,
onko asian käsittely sovittelussa tarkoituk-
senmukaista. Sovittelutoimistossa sovittelu-
toiminnan vastuuhenkilö päättää asian otta-
misesta soviteltavaksi.

16 §

Sovittelumenettelyyn liittyvät sovittelutoimis-
ton tehtävät

Kun sovittelutoimisto on ottanut asian
soviteltavakseen, sen tulee:

1) nimetä asiaa sovittelemaan sellainen
sovittelija, joka soveltuu tehtävään kokemuk-
sensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa
perusteella eikä ole esteellinen hallintolaissa
(434/2003) tarkoitetulla tavalla;

2) hankkia sovittelua varten tarvittavat
asiakirjat osapuolten suostumuksella poliisi-
tai syyttäjäviranomaiselta, tuomioistuimelta
taikka muilta tahoilta;

3) huolehtia tulkin tai kääntäjän hankki-
misesta, jos osapuoli ei hallitse sovittelussa
käytettävää kieltä taikka ei aisti- tai puhevian
tai muun syyn vuoksi voi ymmärtää sovitte-
lussa käytävää keskustelua tai tulla ymmär-
retyksi siinä; sekä

4) sovittelun päätyttyä toimittaa poliisi- tai
syyttäjäviranomaiselle salassapitoa koskevien
säännösten estämättä tieto sovittelun kulusta
ja lopputuloksesta.

17 §

Sovittelijan tehtävät

Sovittelijan tulee:
1) järjestää sovittelutapaamiset osapuolten

kanssa;
2) sovitella puolueettomasti ja kaikkia

osapuolia kunnioittaen;
3) auttaa osapuolia löytämään keskenään

heitä tyydyttävät ratkaisut rikoksesta sen
uhrille aiheutuneiden henkisten ja aineellisten
haittojen hyvittämiseksi;

4) antaa osapuolille tietoa saatavissa ole-
vasta oikeusavusta ja muista palveluista;

5) laatia sovittelussa syntyneestä osapuol-
ten välisestä sopimuksesta asiakirja ja var-
mentaa se allekirjoituksellaan; sekä

6) sovittelun päätyttyä toimittaa sovittelu-
toimistolle selostus sovittelusta.

18 §

Sovittelun järjestäminen

Sovittelu toimitetaan yleisön läsnä ole-
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matta. Osapuolten tulee osallistua sovitteluun
henkilökohtaisesti. Sovittelutapaamisissa osa-
puoli saa käyttää avustajaa tai tukihenkilöitä,
jollei se vaaranna sovittelun häiriötöntä kul-
kua. Jos osapuolena on alaikäinen henkilö,
sovittelu tulee järjestää siten, että tällä on
mahdollisuus saada tukea huoltajaltaan tai
muulta lailliselta edustajaltaan. Huoltajan tai
muun laillisen edustajan läsnäolo sovitteluta-
paamisessa voidaan kieltää vain, jos se on
selvästi alaikäisen osapuolen edun vastaista.
Alle 15-vuotiaan osapuolen huoltajaa tai
muuta laillista edustajaa ei kuitenkaan saa
kieltää osallistumasta sovittelutapaamiseen.

Jos avustajan, tukihenkilön taikka alaikäi-
sen osapuolen huoltajan tai muun laillisen
edustajan osallistumisesta sovitteluun ei
päästä yhteisymmärrykseen sovittelijan, so-
vittelun osapuolten ja alaikäisen osapuolen
laillisen edustajan kesken, asiasta päättää
sovittelutoimistossa sovittelutoiminnan vas-
tuuhenkilö.

Sovittelija voi järjestää osapuolen kanssa
sovittelutapaamisen myös muiden osapuolten
läsnä olematta, jos osapuolet tähän suostuvat.

19 §

Sovittelun keskeyttäminen

Sovittelutoimiston on keskeytettävä sovit-
telu välittömästi, jos osapuoli peruuttaa suos-
tumuksensa tai jos on syytä epäillä, ettei
suostumus ole vapaaehtoinen. Sovittelu on
keskeytettävä myös, jos on perusteltua syytä
epäillä, ettei sovittelun osapuoli kykene ym-
märtämään sovittelun ja siinä tehtävien rat-
kaisujen merkitystä, tai jos sovittelun jatka-
minen on selvästi vastoin alaikäisen osapuo-
len etua.

Sovittelutoimisto voi keskeyttää sovittelun,
jos osoittautuu, että muusta kuin 1 momen-
tissa tarkoitetusta syystä sovittelun onnistu-
miselle ei ole edellytyksiä.

20 §

Salassapito ja vaitiolovelvollisuus

Sovittelijan tai sovittelutoimiston hallussa
olevien asiakirjojen julkisuuteen sekä sovit-
telutoimiston henkilöstön tai muun sovittelu-

asioiden käsittelyyn osallistuvan henkilön
vaitiolovelvollisuuteen sovelletaan, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) säädetään.

Sen estämättä, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä sää-
detään, sovittelutoimisto päättää tiedon anta-
misesta sovitteluun liittyvästä asiakirjasta,
joka on sovittelijan tai sovittelutoimiston
hallussa. Sovittelutoimiston oikeudesta antaa
lääninhallitukselle tieto salassa pidettävästä
asiakirjasta on voimassa, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 29 §:ssä
säädetään.

Sovittelutoimistossa tässä pykälässä tarkoi-
tetuista asioista päättää sovittelutoiminnan
vastuuhenkilö. Muutoksenhausta tällaiseen
päätökseen on voimassa, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:ssä
säädetään.

4 luku

Erinäiset säännökset

21 §

Todistamis- ja vetoamiskielto

Sovittelija ei saa todistaa siitä, mitä hän
tehtävässään on saanut tietää soviteltavasta
asiasta, jolleivät erittäin tärkeät syyt vaadi,
että sovittelijaa kuulustellaan siitä.

Sovittelun osapuoli ei saa asian myöhem-
mässä käsittelyssä ilman vastapuolen suostu-
musta vedota siihen, mitä tämä on sovintoon
pääsemiseksi esittänyt sovittelussa.

22 §

Sovittelun järjestämisestä tehtyä sopimusta
koskevan riidan käsittely

Sovittelutoiminnan järjestämisestä 9 §:n
mukaisesti tehtyä sopimusta koskeva riita
käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeu-
dessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
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23 §

Muutoksenhaku

Lääninhallituksen tai sosiaali- ja terveys-
ministeriön 14 §:n 3 momentin nojalla teke-
mään päätökseen sekä sovittelutoimiston
15 §:n 1 momentin, 18 §:n 2 momentin ja
19 §:n nojalla tekemään päätökseen haetaan
valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

24 §

Sovittelutoimiston ilmoittamisvelvollisuus

Sovittelutoimiston on viipymättä ilmoitet-
tava poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle pää-
töksestään, jolla se on kieltäytynyt ottamasta
asiaa soviteltavakseen tai keskeyttänyt sovit-
telun.

25 §

Sovittelua varten hankittavien asiakirjojen
maksuttomuus

Sovittelutoimistolla on oikeus saada sovit-
telua varten tarvittavat asiakirjat poliisi- ja
syyttäjäviranomaiselta sekä tuomioistuimelta
maksutta.

26 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006.

Tässä laissa tarkoitetut palvelut on järjes-
tettävä 7 §:n mukaisesti ja tuotettava 8 §:n
mukaisesti 1 päivästä kesäkuuta 2006.

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

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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L a k i

N:o 1016

vakuutuskassalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 168 ja

169 §, sellaisina kuin ne ovat, 168 § laissa 210/2004 ja 169 § osaksi viimeksi mainitussa laissa,
sekä

muutetaan 165 c §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 287/2000, seuraavasti:

165 c §
Sen estämättä, mitä 165 §:ssä säädetään,

vakuutuskassalla on oikeus luovuttaa vaiti-
olovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja:
— — — — — — — — — — — — —

3) vakuutusalan lautakunnan tai vastaavan
toimielimen palveluksessa tai sen jäsenenä
olevalle sinne käsiteltäväksi saatetun asian
hoitamista varten;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä
joulukuuta 2005.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voi-
maantuloa.

Vakuutuskassojen yhdistys on selvitysti-
lassa 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen.

Yhdistyksen johdon tehtävät ja toiminta
päättyvät lain voimaantulopäivänä. Yhdistyk-
sen yhdistyskokouksen ja tilintarkastajien
tehtävät eivät pääty yhdistyksen toiminnan
päättyessä.

Yhdistyksen yhdistyskokous valitsee hal-
lituksen tilalle selvitysmiehen hoitamaan yh-

distyksen asioita 1 päivästä tammikuuta 2006
lukien ja määrää hänen palkkionsa. Selvitys-
miehen palkkio ja muut yhdistyksen toimin-
nan lopettamiseen liittyvät kustannukset mak-
setaan yhdistyksen varoista.

Selvitysmies edustaa yhdistystä selvitysti-
lan aikana. Yhdistyksen selvitys on hoidet-
tava viipymättä. Selvitysmiehen on viipy-
mättä haettava julkinen haaste yhdistyksen
velkojille. Julkisen haasteen määräpäivän jäl-
keen selvitysmiehen on maksettava kaikki
yhdistyksen tiedossa oleva velka.

Selvitysmiehen on laadittava yhdistyksen
tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2005
ja sen jälkeisiltä tilikausilta sekä lopputilitys
selvityksen päätyttyä. Tilinpäätöksen ja lop-
putilityksen hyväksyy yhdistyskokous.

Yhdistys katsotaan puretuksi, kun yhdis-
tyskokous on hyväksynyt lopputilityksen.
Yhdistyksen arkisto on säilytettävä Vakuu-
tusvalvontaviraston hyväksymällä tavalla.

Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jäävä
omaisuus on jaettava yhdistyksen sääntöjen
mukaisesti.

Kumotussa 169 §:ssä tarkoitetun vakuutus-
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kassalautakunnan toiminta lopetetaan, kun
lautakunnassa 30 päivänä kesäkuuta 2006
vireillä olevat asiat on käsitelty.

Lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kus-
tannukset maksetaan vakuutuskassojen yhdis-
tyksen varoista yhdistyksen selvitystilan ai-
kana.

Lautakunnan arkisto luovutetaan sosiaali-
ja terveysministeriölle.

Vakuutusvalvontaviraston tämän lain no-
jalla antamasta päätöksestä voidaan valittaa
Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin Va-
kuutusvalvontavirastosta annetun lain
(78/1999) 6 §:ssä säädetään.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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L a k i

N:o 1017

Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan Vakuutusvalvontavi-

rastosta 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun
lain (78/1999) 2 §:n 17 kohta sellaisena kuin
se on laissa 534/2000.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä

joulukuuta 2005.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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L a k i

N:o 1018

merimieseläkelain 38 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 38 §:n 5

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1174/2003, seuraavasti:

38 §
— — — — — — — — — — — — —

Sillä tunnustetun päällystöjärjestön erik-
seen valtuuttamalla henkilöllä, joka ei ole
36 §:n 1 momentin mukaan hallituksessa
jäsenyysvuorossa, on oikeus olla saapuvilla
hallituksen kokouksessa ja osallistua siellä
keskusteluun.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006.

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

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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