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Lak i

N:o 461

kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 1 §:n

otsikko, 11 §:n 3 momentti, 12 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, 52 §:n 1 momentin johdantokap-
pale ja 7 kohta, 53 §:n 2 ja 3 momentti, 68 §:n 6 momentti, 73 §:n 1 momentti, 81 §:n 2
momentin 2 kohta, 90 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 1 ja 3 kohta, 92 §:n suomenkie-
linen sanamuoto, 114 §:n 2 momentti, 126 §:n 2 momentti, 134 §:n 1 momentti, 135 §:n 2
momentti, 154 §:n 3 momentti, 159 §:n 1 momentti ja 162 §:n 5 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n otsikko laissa 260/2007, 11 §:n 3 momentti, 12 §:n 1
momentin 5 ja 6 kohta, 53 §:n 2 momentti, 73 §:n 1 momentti ja 92 §:n suomenkielinen
sanamuoto laissa 713/2004, 52 §:n 1 momentin johdantokappale ja 7 kohta, 53 §:n 3 momentti,
68 §:n 6 momentti, 90 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 1 ja 3 kohta, 114 §:n 2 momentti,
126 §:n 2 momentti, 134 §:n 1 momentti, 154 §:n 3 momentti ja 162 §:n 5 momentti laissa
1293/2006 ja 159 §:n 1 momentti mainitussa laissa 260/2007, sekä
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 260/2007, uusi 3 momentti ja
60 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 713/2004, uusi 3 momentti seuraavasti:
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1 §

Lain tarkoitus ja eläkelaitoksen tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Kunnallinen eläkelaitos voi tuottaa eläke-
hallintopalveluja sekä niiden hoidossa tarvit-
tavia tukipalveluja myös kunnallisen eläke-
turvan ulkopuolisille asiakasryhmille, jos pal-
veluissa ei ole kysymys julkisen vallan käy-
töstä.

11 §

Vanhuuseläke

— — — — — — — — — — — — —
Jos työntekijä on kahdessa tai useammassa
palvelussuhteessa ja hän päättää niistä jonkun
tai jotkut jäädäkseen vanhuuseläkkeelle, hä-
nelle myönnetään 1 momentin estämättä van-
huuseläkkeenä myös vanhuuseläkkeen alka-
miseen mennessä jatkuvasta palveluksesta
maksetuista työansioista karttunut eläke. Sa-
moin menetellään, jos työntekijä päättää jon-
kin muun työeläkelain alaisen virka- tai työ-
suhteen taikka yrittäjätoiminnan jäädäkseen
vanhuuseläkkeelle ja hänellä on ollut sen
kanssa rinnakkainen muu palvelussuhde kuin
virka- tai työsuhde. Vanhuuseläkkeen alka-
misen jälkeen maksetuista työansioista on oi-
keus eläkkeeseen aikaisintaan 68 vuoden iän
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden
alusta.

12 §

Vanhuuseläke julkisista eläkejärjestelmistä

Työntekijällä on oikeus tämän lain mukai-
seen vanhuuseläkkeeseen, jos hän ennen 63
vuoden iän täyttämistä on saanut vanhuus-
eläkkeen, joka ajalta ennen 1 päivää tammi-
kuuta 1995 on karttunut 11/60 prosenttia
kuukaudessa:
— — — — — — — — — — — — —
5) evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain
(261/2008) nojalla;
6) ortodoksisesta kirkosta annetun lain
(985/2006) nojalla;
— — — — — — — — — — — — —

52 §

Eläkkeeseen oikeuttavat etuudet

Eläkkeeseen oikeuttavat myös ne jäljem-
pänä 1—9 kohdassa mainitut etuudet, jotka
työntekijä on saanut 18 vuoden iän täyttä-
mistä seuraavan kalenterikuukauden alusta
eläketapahtumaa edeltävän kalenterivuoden
loppuun mennessä. Vanhuuseläkettä lasketta-
essa työntekijän saaman etuuden perusteena
oleva tulo otetaan kuitenkin huomioon van-
huuseläketapahtumakuukauden loppuun. Pal-
kattomat ajat oikeuttavat eläkkeeseen, jos
työntekijällä on ennen eläketapahtumavuoden
alkua työeläkelain mukaisia työansioita vä-
hintään 12 566,70 euroa. Etuudet eivät kui-
tenkaan oikeuta eläkkeeseen ajalta, jolta
työntekijä on saanut työeläkelain mukaista
eläkettä tai vastaavaa ulkomaista, kansainvä-
lisen järjestön taikka Euroopan yhteisöjen
toimielimen palvelukseen perustuvaa etuutta
lukuun ottamatta osa-aika- tai perhe-eläkettä.
Palkattoman ajan perusteena olevat tulot kat-
sotaan sen kalenterivuoden ansioksi, johon
etuusaika kohdentuu. Tässä pykälässä tarkoi-
tettu eläkeoikeus määräytyy etuuksien perus-
teena olevien työ- ja ansiotulojen mukaan
seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —
7) työeläkelain tai Kansaneläkelaitoksen

kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuk-
sista annetun lain (566/2005) mukaisen kun-
toutusrahan tai tapaturmavakuutuksen tai lii-
kennevakuutuksen kuntoutusta koskevien
säännösten perusteella myönnetyn ansionme-
netyskorvauksen perusteena oleva työansio
ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle,
ei kuitenkaan, jos kuntoutusraha on maksettu
eläkkeen lisänä;
— — — — — — — — — — — — —

53 §

Tuleva aika

— — — — — — — — — — — — —
Tulevan ajan eläkkeen perusteena oleva

työansio (tulevan ajan ansio) määrätään nii-
den työeläkelain mukaisten työansioiden pe-
rusteella, jotka työntekijällä on ollut työky-
vyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden vii-
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den kalenterivuoden aikana (tarkasteluaika).
Tulevan ajan ansiota määrättäessä vuosian-
siot tarkistetaan 71 §:n mukaisesti. Tulevan
ajan ansio on tarkasteluaikana saatujen, näin
tarkistettujen työansioiden ja 3 momentissa
mainittujen tulojen summa jaettuna kuudella-
kymmenellä.
Tulevan ajan ansioita määrättäessä siihen
luetaan myös tarkasteluaikaan kohdistuva
52 §:ssä mainitun etuuden perusteena oleva
ansio tai työtulo sekä tarkasteluaikana makse-
tun työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan an-
siota ja osa-aikaeläkkeen ansionalenemaa
vastaava vuosiansio. Äitiys-, erityisäitiys-,
isyys- ja vanhempainrahan perusteena oleva
tulo otetaan kuitenkin huomioon edellä mai-
nitun pykälän 2 momentissa mainitun suurui-
sena.
— — — — — — — — — — — — —

60 §

Eläke entisin perustein

— — — — — — — — — — — — —
Jos muun työeläkelain mukainen työkyvyt-
tömyyseläke myönnetään uuden työkyvyttö-
myyden perusteella samojen perusteiden mu-
kaan kuin aikaisempi eläke taikka kuntoutus-
rahakauden päättymisen jälkeen samoilla pe-
rusteilla kuin eläke olisi määrätty, jos työky-
vyttömyys olisi alkanut kuntoutusrahakauden
alkaessa, eläkkeessä ei oteta huomioon aikai-
semman eläkkeen tai kuntoutusrahakauden
päättymisen jälkeen ansaittuja työansioita.

68 §

Eläkkeessä huomioon otettavat ansiot

— — — — — — — — — — — — —
Kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena
olevaa työansiota määrättäessä otetaan huo-
mioon kunnan virkatehtävistä suorittamien
palkkausetujen lisäksi eläinlääkärin eläimen
omistajilta tai haltijoilta periminä eläinlääkin-
tähuoltolain (685/1990) 14 §:n 1 momentissa
tarkoitettuina palkkioina mainitun lain 7 §:ssä
tarkoitetun kunnan toimielimen vuosittain

vahvistama rahamäärä. Rahamäärä ei kuiten-
kaan saa ylittää kunnaneläinlääkärille kunnal-
lisessa virkaehtosopimuksessa sovittua, ka-
lenterivuoden alussa voimassa ollutta alim-
man peruspalkan loppupalkkaa kaksinkertai-
sena. Jos kunnaneläinlääkärin palvelussuhde
ei jatku koko kalenterivuoden ajan, kunnan
vahvistamasta vuotuisesta palkkioiden mää-
rästä otetaan huomioon eläinlääkärin palve-
lussuhteen kestoaikaa vastaava osuus. Palkki-
oiden vahvistamisesta ja sen ajankohdasta
sekä loppupalkan muodostumisesta säädetään
tarkemmin valtiovarainministeriön asetuk-
sella.

73 §

Elinaikakerroin

Eläketurva sopeutetaan eliniän odotteen
muutokseen vuoden 2009 jälkeen siten, että
vanhuuseläkkeen alkaessa eläke muunnetaan
työntekijän 62 vuoden iän täyttämisvuodelle
vahvistetulla elinaikakertoimella. Jos van-
huuseläke kuitenkin alkaa ennen 62 vuoden
iän täyttämisvuotta, vanhuuseläke muunne-
taan eläkkeen alkamisvuodelle vahvistetulla
elinaikakertoimella. Leskeneläke muunnetaan
leskeneläkkeen vähennystä tehtäessä kysei-
selle vuodelle vahvistetulla elinaikakertoi-
mella.
— — — — — — — — — — — — —

81 §

Leski

— — — — — — — — — — — — —
Leskeneläkkeeseen on oikeus myös sellai-

sella leskellä, jonka avioliitto oli solmittu
ennen kuin leski oli täyttänyt 50 vuotta ja
edunjättäjä 65 vuotta, ja jos avioliitto oli
jatkunut vähintään viisi vuotta edellyttäen,
että:
— — — — — — — — — — — — —
2) leski sai työeläkelain tai kansaneläkelain

(568/2007) mukaista työkyvyttömyyselä-
kettä, joka oli jatkunut vähintään kolmen
vuoden ajan.
— — — — — — — — — — — — —
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90 §

Leskeneläkkeen vähentäminen erityistilan-
teissa

Leskeneläkettä vähennettäessä otetaan les-
ken hakemuksesta työeläkkeiden asemesta
huomioon hänen saamansa keskimääräiset
ansiotulot ja niihin perustuvat etuudet sekä
osatyökyvyttömyyseläke tai osa-aikaeläke,
jos:
1) leski ei saa omaan työhön perustuvaa
työeläkettä tai jos leski saa osatyökyvyttö-
myyseläkettä tai osa-aikaeläkettä;
— — — — — — — — — — — — —
3) mainitut ansiotulot ja niihin perustuvat
etuudet sekä osatyökyvyttömyyseläke tai osa-
aikaeläke, kun ansiotuloista otetaan huo-
mioon 60 prosenttia, ovat yhteensä vähintään
25 prosenttia pienemmät kuin lesken 88 §:n
mukaisesti määrätty eläke.
— — — — — — — — — — — — —

92 §

Perhe-eläkkeen indeksitarkistus

Perhe-eläkkeen määrä tarkistetaan samalla
tavoin kuin työntekijän eläkelain mukaisten
eläkkeiden tarkistuksesta säädetään.

114 §

Takautuvasti myönnetty työkyvyttömyyseläke

— — — — — — — — — — — — —
Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään ta-
kautuvasti, sitä ei makseta ajalta, jolta eläk-
keensaaja on saanut työeläkelain tai Kansan-
eläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntou-
tusrahaetuuksista annetun lain mukaista kun-
toutusrahaa taikka ansionmenetyskorvausta
tapaturmavakuutuslain perusteella korvatta-
vasta kuntoutuksesta annetun lain (625/1991)
tai liikennevakuutuslain perusteella korvatta-
vasta kuntoutuksesta annetun lain (626/1991)
perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

126 §

Eläkkeen maksaminen Kansaneläkelaitok-
selle ja työttömyyskassalle

— — — — — — — — — — — — —
Jos eläkkeensaaja on väliaikaisesti saanut

Kansaneläkelaitoksen maksamaa eläkettä
kansaneläkelain 72 §:n mukaan tai edellä
mainittua eläkettä ja eläkkeensaajan asumis-
tuesta annetun lain (571/2007) 8 §:n mukaista
asumistukea samalta ajalta, jolta hänelle
myönnetään 153 §:ssä tarkoitetun valituksen
johdosta eläkettä takautuvasti, eläkelaitoksen
on maksettava takautuva eläke Kansaneläke-
laitokselle siltä osin kuin se vastaa Kansan-
eläkelaitoksen samalta ajalta liikaa maksa-
man eläkkeen tai eläkkeen ja asumistuen
määrää. Samoin voidaan menetellä, jos eläke-
laitos jatkaa 153 §:ssä tarkoitetun valituksen
johdosta myönnettyä kuntoutustukea takautu-
vasti tai jos eläkkeensaaja on saanut kansan-
eläkelain mukaista eläkettä tai eläkettä ja asu-
mistukea samalta ajalta, jolta kunnallinen elä-
kelaitos 162 §:n mukaisesti oikaisee aikai-
semman päätöksen taikka muutoin tarkistaa
myönnetyn eläkkeen määrän tai oikaisupää-
töksen jälkeen myöntää kuntoutustuelle jat-
koa takautuvasti tai myöntää edunsaajalle tä-
män lain mukaisen perhe-eläkkeen.
— — — — — — — — — — — — —

134 §

Maksun perintä ja maksusaatavan vanhentu-
minen

Kunnallisen eläkelaitoksen on määrättävä
tähän lakiin perustuva maksu viiden vuoden
kuluessa saatavan syntymisestä. Maksu-
osuussaatavan katsotaan syntyvän tämän lain
mukaisen lopullisen maksun eräpäivänä. Tä-
män lain perusteella määrätty maksu sekä
sille suorituksen viivästymisen ajalta korko-
lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korko-
kannan mukainen vuotuinen viivästyskorko
saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä
niin kuin verojen ja maksujen täytäntöönpa-
nosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
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135 §

Eläkevastuurahasto

— — — — — — — — — — — — —
Eläkevastuurahaston varoja sijoitettaessa
on huolehdittava sijoitusten varmuudesta,
tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä ha-
jauttamisesta. Varojen sijoittamisesta päättää
kunnallisen eläkelaitoksen hallitus, joka voi
eläkelaitoksen johtosäännössä määrätyllä ta-
valla siirtää päätösvaltaansa eläkelaitoksen
viranhaltijoille ja työntekijöille.

154 §

Valitusoikeus

— — — — — — — — — — — — —
Tämän lain soveltamisen piiriin kuuluva
henkilö voi vaatia oikaisua jäsenyhteisön hä-
neltä 133 §:n nojalla perimään eläkemak-
suun. Kunnallisen eläkelaitoksen oikaisuvaa-
timuksesta antamaan päätökseen haetaan
muutosta noudattaen, mitä 153 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa säädetään.

159 §

Eläkelaitoksen itseoikaisu

Eläkkeenhakijan tai -saajan on toimitettava
156 §:n 1 momentissa tarkoitettu valituskir-
jelmä valitusajassa kunnalliselle eläkelaitok-
selle.
— — — — — — — — — — — — —

162 §

Lainvoimaisen päätöksen poistaminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos asiassa ilmenee uutta selvitystä, eläke-

laitoksen on tutkittava lainvoimaisella pää-
töksellä ratkaistu asia uudelleen. Eläkelaitos
voi tällöin aikaisemman lainvoimaisen pää-
töksen estämättä myöntää evätyn edun tai
myöntää edun aikaisempaa suurempana.
Myös työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunta ja vakuutusoikeus voivat menetellä
vastaavasti valitusasiaa käsitellessään. Pää-
tökseen saa hakea muutosta siten kuin 156 ja
157 §:ssä säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Lak i

N:o 462

eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan 17 päivänä elokuuta
1990 annetun eläinlääkintähuoltolain
(685/1990) 14 §:n 2 momentti, sellaisena
kuin se on laissa 302/2006.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2009.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 65/2008
StVM 9/2008
EV 60/2008
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Lak i

N:o 463

sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun
lain (1299/2006) 4 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti, 8 §, 9 §:n 1 momentti ja 11 §:n 1
momentti sekä
lisätään lakiin uusi 10 a § seuraavasti:

4 §

Päätoimisten puheenjohtajien tehtävät ja ni-
mittäminen

— — — — — — — — — — — — —
Päätoiminen puheenjohtaja johtaa muutok-
senhakulautakuntaa ja vastaa sen toiminnasta,
valvoo laintulkinnan yhdenmukaisuutta muu-
toksenhakulautakunnan ratkaisuissa sekä vas-
taa muutoksenhakulautakunnan hallinnolli-
sista asioista työjärjestyksessä tarkemmin
määrätyllä tavalla. Päätoimisen varapuheen-
johtajan tehtävistä määrätään, sen lisäksi mitä
8 §:n 1 momentissa säädetään, muutoksenha-
kulautakunnan työjärjestyksessä.

7 §

Esittelijät

— — — — — — — — — — — — —
Muutoksenhakulautakunnan esittelijällä on
oltava tuomarin virkaan oikeuttava tutkinto.
Esittelijänä voi toimia myös muutoksenhaku-
lautakunnan notaari, jos hänellä on tehtävään
soveltuva korkeakoulututkinto. Esittelijän

tehtävistä määrätään tarkemmin muutoksen-
hakulautakunnan työjärjestyksessä.

8 §

Muutoksenhakulautakunnan osastot ja jaos-
tot

Muutoksenhakulautakunta jakautuu hallin-
nollisesti kahteen osastoon. Toista osastoa
johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa muu-
toksenhakulautakunnan päätoiminen puheen-
johtaja ja toista vastaavalla tavalla päätoimi-
nen varapuheenjohtaja.
Asiat ratkaistaan muutoksenhakulautakun-

nassa jaostoissa. Lainkäyttöasiat ratkaistaan
esittelystä viisi- tai kolmijäsenisessä jaos-
tossa, yhden tuomarin kokoonpanossa, vah-
vennetussa jaostossa tai täysistunnossa. Muut
asiat ratkaistaan hallintojaostossa, jollei hal-
lintojaosto ole antanut asiaa muutoksenhaku-
lautakunnan päätoimisen puheenjohtajan tai
päätoimisen varapuheenjohtajan päätettä-
väksi.
Käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen

olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysy-

HE 58/2008
StVM 8/2008
EV 59/2008
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myksestä, lääkärijäsenen on osallistuttava
asian käsittelyyn.

9 §

Viisijäseninen jaosto

Viisijäsenisessä jaostossa on puheenjohta-
jana muutoksenhakulautakunnan puheenjoh-
taja tai varapuheenjohtaja ja jäseninä laki-
miesjäsen, lääkärijäsen ja kaksi muutoksen-
hakijoiden olosuhteiden tuntemusta edusta-
vaa jäsentä. Asia käsitellään viisijäsenisessä
jaostossa, jos kysymys on:
1) oikeudesta kansaneläkelain (568/2007)
mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen;
2) oikeudesta vammaisetuuksista annetun
lain (570/2007) mukaiseen etuuteen tai mai-
nitun lain mukaisen etuuden määrästä;
3) oikeudesta maahanmuuttajan erityistu-
esta annetun lain (1192/2002) mukaiseen
etuuteen;
4) oikeudesta sairausvakuutuslain
(1224/2004) 8 luvun 1 §:n mukaiseen saira-
uspäivärahaan tai 11 §:n mukaiseen osasaira-
uspäivärahaan;
5) oikeudesta Kansaneläkelaitoksen kun-
toutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
annetun lain (566/2005) mukaiseen kuntou-
tusrahaan taikka ammatilliseen tai lääkinnäl-
liseen kuntoutukseen;
6) sairausvakuutuslain mukaisesta työter-
veyshuollon korvauksesta tai vuosilomakus-
tannuskorvauksesta;
7) asumiseen perustuvan sosiaaliturvalain-
säädännön soveltamisesta annetun lain
(1573/1993) mukaisesta asumisperusteisen
sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta; tai
8) 1—7 kohdassa tarkoitettua etuutta kos-
kevan lainvoimaisen päätöksen poistamisesta
tai mainitun etuuden takaisinperinnästä.
— — — — — — — — — — — — —

10 a §

Puheenjohtajan ratkaistavat asiat

Muutoksenhakulautakunnan päätoiminen
puheenjohtaja, päätoiminen varapuheenjoh-
taja tai sivutoiminen varapuheenjohtaja rat-
kaisee esittelystä valitusasiat, joissa on kysy-
mys ainoastaan sairausvakuutuslain 3 luvun
4 §:n 1 momentin tai 5 §:n 1 momentin
mukaisen korvauksen määrästä. Samoin me-
netellään, jos kysymys on valituksen peruut-
tamisesta tai hallintolainkäyttölain
(586/1996) 51 §:n 2 momentin mukaisesta
valituksen tutkimatta jättämisestä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia voi-

daan käsitellä myös 10 §:ssä tarkoitetussa
kokoonpanossa.

11 §

Vahvennettu jaosto

Muutoksenhakulautakunnan päätoiminen
puheenjohtaja tai päätoiminen varapuheen-
johtaja tai jaosto voi määrätä jaostossa käsi-
teltävänä olevan asian tai siihen kuuluvan
kysymyksen ratkaistavaksi vahvennetussa ja-
ostossa yhdenmukaisen tulkinnan varmista-
miseksi. Vahvennetussa jaostossa on puheen-
johtajana muutoksenhakulautakunnan päätoi-
minen puheenjohtaja tai päätoiminen varapu-
heenjohtaja ja edellä mainittujen lisäksi jäse-
ninä sivutoimiset varapuheenjohtajat sekä
asiaa aikaisemmin käsitelleen jaoston jäsenet.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2008.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä
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Valtioneuvoston asetus

N:o 464

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä,
kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9 päivänä lokakuuta 1992 annetun
asetuksen (912/1992) 26 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1168/2001,
muutetaan 3 §:n 2, 3 ja 5 momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentti, 8 a §:n 1 momentti, 9 §:n 1 ja 2

momentti, 11 §:n 1 momentti, 12 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 momentti,
23 §, 25 §:n 1 momentti, 26 a §:n 3 momentti ja 33 §,
sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 2, 3 ja 5 momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentti, 8 a §:n 1 momentti,
9 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 20 §:n 2
momentti, 25 §:n 1 momentti, 26 a §:n 3 momentti ja 33 § asetuksessa 1168/2001, 12 §
asetuksessa 1309/1999 ja mainitussa asetuksessa 1168/2001 ja 23 § asetuksessa 745/2007, sekä
lisätään asetukseen uusi 33 a § seuraavasti:

3 §

Kotona annettava palvelu

— — — — — — — — — — — — —
Kuukausimaksu saa olla enintään jäljem-
pänä tarkoitetun maksuprosentin osoittama
määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Henkilö-
määrä

Tuloraja
euroa/kuukausi

Maksu-
prosentti

1 484 35
2 892 22
3 1 399 18
4 1 731 15
5 2 095 13
6 2 405 11

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi,
tulorajaa korotetaan 294 eurolla ja maksupro-
senttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kusta-
kin seuraavasta henkilöstä.
— — — — — — — — — — — — —
Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä
kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tila-
päisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä
enintään 12,80 euroa lääkärin tai hammaslää-
kärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään
8,10 euroa muun henkilön suorittamasta koti-

käynnistä. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei
saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellai-
selta henkilöltä, joka saa 1 momentissa tar-
koitettua jatkuvaa kotisairaanhoitoa.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Terveyskeskuksen avohoidon maksut

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lää-
käripalveluista voidaan periä terveyskeskuk-
sen ylläpitäjän päätöksen mukaan maksu,
joka voi olla:
1) enintään 25,60 euron vuosimaksu, joka

on voimassa kalenterivuoden siinä terveys-
keskuksessa, johon maksu on suoritettu; jos
palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, pe-
ritään häneltä 12,80 euron käyntimaksu käyn-
tikertojen lukumäärästä riippumatta; tai
2) enintään 12,80 euron käyntimaksu;

maksun saa kuitenkin periä ainoastaan kol-
melta ensimmäiseltä käynniltä samassa ter-
veyskeskuksessa kalenterivuoden aikana.
Terveyskeskuksen päivystyksessä voidaan

periä arkisin 20.00—8.00 välisenä aikana
sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä
18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 1 momen-
tissa säädetyn maksun sijasta enintään 17,50
euroa käynniltä. Päivystyskäynnistä perittyä
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maksua ei oteta huomioon laskettaessa 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettuja käyntejä.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja
maksuja ei saa periä alle 18-vuotiaalta.
Terveyskeskuksessa annetusta yksilökoh-
taisesta fysioterapiasta voidaan periä enintään
7 euroa hoitokerralta.

8 §

Sairaalan poliklinikkamaksu

Erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tar-
koitetun sairaalan tai muun toimintayksikön
ja terveyskeskuksen erikoislääkärijohtoisen
sairaalan poliklinikalla tutkittavalta tai hoi-
dettavalta voidaan periä enintään 25,60 euroa
käynniltä. Sama maksu voidaan periä kaikilta
18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä terveyskes-
kuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa jär-
jestämän päivystyksen yhteydessä arkisin
20.00—8.00 välisenä aikana sekä lauantaisin,
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä.
— — — — — — — — — — — — —

8 a §

Päiväkirurgia

Päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka teh-
dään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisa-
nestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäi-
sesti annettavaa lääkitystä, voidaan periä
8 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään
83,90 euroa.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Terveyskeskuksessa annetusta suun ja
hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta voidaan
periä perusmaksuna enintään 7 euroa käyn-
niltä, kun hoidon antaa suuhygienisti. Ham-
maslääkärin antamasta hoidosta voidaan pe-
riä perusmaksuna enintään 9 euroa ja erikois-
hammaslääkärin antamasta hoidosta 13 eu-
roa käynniltä.
Edellä 1 momentissa säädetyn perusmak-
sun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta
periä kulloinkin voimassa olevan terveyden-
huollon toimenpideluokituksen suun tervey-

denhuollon toimenpiteistä enintään seuraavat
maksut:

1) Kuvantamistutkimukset
-hammaskuvalta 5,80
-leukojen ja koko hampaiston pa-
noraamaröntgenkuvauksesta 12,80

2) Ehkäisevä hoito
Toimenpideluokituksen SC-ryh-
män suun terveyden edistämisen
toimenpiteistä käyntikerralta 5,80

3) Tutkimukset, hammastarkastukset
ja sairauksien hoito
Toimenpideluokituksen vaativuus-
luokan mukaan, lukuun ottamatta
kohdassa 4 lueteltuja proteettisia
toimenpiteitä, kultakin toimenpi-
teeltä:

vaativuusluokka maksu
0–2 5,80
3–4 12,80
5–7 25,60
8–10 37,30
11– 52,40

4) Proteettiset toimenpiteet maksu
a) proteesin huolto:

pohjauksella 37,30
korjaus 25,60

b) akryyliosa- ja kokoproteesi 124,70
c) kruunut ja sillat hampaalta 124,70
d) rankaproteesi 151,50
— — — — — — — — — — — — —

11§

Sarjassa annettava hoito

Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatku-
vasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kun-
toutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja
äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai
muusta vastaavasta hoidosta voidaan periä
enintään 7 euroa hoitokerralta. Maksu saa-
daan kuitenkin periä enintään 45 hoitoker-
ralta kalenterivuodessa.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta
voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiat-
rian toimintayksikössä enintään 14 euroa hoi-
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topäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitos-
hoidossa enintään 30,30 euroa hoitopäivältä.
Maksuja ei saa kuitenkaan periä terveyskes-
kuksessa taikka sairaalassa tai sen toimin-
tayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin
hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli
seitsemän. Maksuja ei saa myöskään periä
mielenterveyslain (1116/1990) 9 §:n perus-
teella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tark-
kailtavaksi otettua ei tarkkailun perusteella
määrätä mielenterveyslain 8 §:ssä tarkoitet-
tuun tahdosta riippumattomaan hoitoon.
Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran
kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy
välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä lai-
tos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona
asiakas siirtyy.

13 §

Päivä- ja yöhoidon maksu

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmu-
kaista, että henkilö on terveyskeskuksessa,
sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka
sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimin-
tayksikössä hoidettavana vain joko päivällä
(päivähoito) tai yöllä (yöhoito) voidaan hä-
neltä periä 12 §:ssä säädetyn maksun sijasta
enintään 14 euroa vuorokaudessa.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Kuntoutushoidon maksut

Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun
asetuksen (1015/1991) 3 §:n 2 momentin 6
kohdassa tarkoitetusta vammaiselle henki-
lölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoi-
dosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona
annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä
enintään 10,50 euroa hoitopäivältä.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Lastensuojelun maksut

— — — — — — — — — — — — —
Asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 momentin
perusteella lastensuojelulain mukaisena avo-
huollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälki-

huoltona järjestetystä perhehoidosta, laitos-
huollosta tai asumispalveluista lapsen tai
nuoren tuloista perittävä maksu voi olla enin-
tään 1 247,30 euroa kuukaudessa. Perittävä
maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelun tuot-
tamisesta aiheutuvia kustannuksia.

23 §

Maksu lääkärintodistuksesta

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta
ja lausunnosta voidaan periä todistuksen ja
lausunnon laadusta riippuen enintään 31,50
euroa. Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyn
ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi
tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan
kuitenkin periä enintään 38 euroa. Maksua ei
saa periä kansanterveystyössä hoitoon liitty-
västä todistuksesta tai lausunnosta eikä
koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhtey-
dessä kerättyihin tietoihin perustuvasta ter-
veystodistuksesta (nuorison terveystodistus).

25 §

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palve-
lusta perittävä maksu

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asi-
akkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin
ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon
sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kal-
liin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta
voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä enintään
31,50 euroa. Maksua ei saa kuitenkaan periä
silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämi-
seen on hyväksyttävä syy.
— — — — — — — — — — — — —

26 a §

Maksukatto

— — — — — — — — — — — — —
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytai-

kaisesta laitoshoidossa saa periä enintään 14
euroa hoitopäivältä.
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33 §

Henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttö-
vara

Milloin kunta perii asiakasmaksulain
14 §:n perusteella henkilölle tulevat tulot,
korvaukset tai saamiset, on hänelle jätettävä
käyttövaroiksi vähintään 18 prosenttia netto-
tuloista, kuitenkin vähintään 90 euroa.

33 a §

Indeksitarkistukset

Tämän asetuksen 3 §:n 5 momentissa,
7 §:ssä, 8 §:n 1 momentissa, 8 a §:n 1 mo-
mentissa, 9 §:n 1 ja 2 momentissa, 11 §:n 1
momentissa, 12 §:n 1 momentissa, 13 §:n 1
momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 20 §:n 2
momentissa, 23 §:ssä, 25 §:n 1 momentissa ja
26 a §:n 3 momentissa säädettyjä euromääriä
tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkein-
deksin muutoksen mukaisesti käyttäen kan-
saneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mu-
kaan tarkistusvuoden tammikuussa maksetta-
vina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on
laskettu. Indeksillä tarkistetut euromäärät
pyöristetään lähimpään 0,10 euroon.
Asetuksen 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu-
jen tulorajojen euromääriä ja 3 momentissa
tarkoitettua tulorajan korotuksen euromäärää
sekä 33 §:ssä tarkoitettua vähimmäiskäyttö-
varojen määrää tarkistetaan joka toinen vuosi

työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:ssä tar-
koitetun työeläkeindeksin muutoksen mukai-
sesti käyttäen sitä työeläkeindeksin pistelu-
kua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle
työntekijän eläkelain 98 §:n soveltamista var-
ten. Tarkistettu euromäärä pyöristetään lä-
himpään täyteen euroon.
Indeksitarkistukset tulevat voimaan tarkis-

tusvuotta seuraavan vuoden tammikuun 1
päivänä.
Sosiaali- ja terveysministeriön on julkais-

tava indeksillä tarkistetut euromäärät Suomen
säädöskokoelmassa tarkistusvuoden marras-
kuun aikana.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2008.
Asetuksen 3 §:n 5 momentissa, 7 §:ssä,

8 §:n 1 momentissa, 8 a §:n 1 momentissa,
9 §:n 1 ja 2 momentissa, 11 §:n 1 momen-
tissa, 12 §:n 1 momentissa, 13 §:n 1 momen-
tissa, 14 §:n 1 momentissa, 20 §:n 2 momen-
tissa, 23 §:ssä, 25 §:n 1 momentissa ja 26 a
§:n 3 momentissa säädetyt euromäärät vas-
taavat kansaneläkeindeksin sitä pistelukua,
jonka mukaan vuoden 2007 tammikuussa
maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suu-
ruus on laskettu.
Asetuksen 3 §:n 2 ja 3 momentissa sekä

33 §:ssä säädetyt euromäärät vastaavat sitä
työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvis-
tettu vuodelle 2007 työntekijän eläkelain
98 §:n soveltamista varten.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Anne Kumpula
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Valtioneuvoston päätös

N:o 465

Savonrannan kunnan liittämisestä Savonlinnan kaupunkiin sekä eräiden Enonkosken
kuntaan kuuluvien alueiden siirtämisestä Savonlinnan kaupunkiin

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

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

Savonrannan kunta liitetään Savonlinnan
kaupunkiin.
Enonkosken kunnasta siirretään Savonlin-
nan kaupunkiin seuraavat kiinteistöt ja kiin-
teistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin
merkityt rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat:
1) Ahvensalmen kylästä kokonaan tilat
Telkänkolo 1:44, Kallioranta 1:45, Autio-
mäki 1:47, Alasuo 1:48, Ruokoniemi 10:4,
Ruokosalo 10:44 ja Muikkula 10:60.
2) Ahvensalmen kylästä osa tilasta Mänty-
salo 10:18.
3) Ihamaniemen kylästä kokonaan tilat
Suoja-Heposaaret 2:20, Paulaharju 10:186,
Laiskansalo 10:208 ja Mäntyniemi 10:216
sekä yhteinen Lastaus- ja venevalkamapalsta
46-406-878-1.
4) Ihamaniemen kylästä osa tiloista Jaskala
10:52, Heinäkangas 10:171, Saunavuori
10:194, Koivula 2:3 sekä osa yhteisistä vesi-
alueista Ihamaniemi 10 osakaskunta 46-406-
876-15, Hasumäki 8 osakaskunta 46-406-
876-16 ja Hasumäki 8 rauhoituspiiri 46-406-
876-17.
5) Joutsenmäen kylästä kokonaan tilat
Saunasaari 2:10, Kallioranta 2:26, Joutava
2:33, Muistoranta 2:34, Joutavanniemi 2:35,
Hankasalo 2:37, Murtosniemi 9:28, Kase-
matti 9:32 ja Matinsaari 9:33.
6) Joutsenmäen kylästä osa tiloista Murto-
saari 9:29, Välisalo 9:44, sekä osa yhteisistä
vesialueista Joutsenmäki 9 osakaskunta
46-407-876-3 ja Hankasalon osakaskunta
46-407-876-5.
7) Juvolan kylästä kokonaan tila Kangas-
saari 6:42.
8) Parkumäen kylästä kokonaan tilat Lär-

vätsalo 16:14, Sourunniemi 16:15, Koivisto
16:16, Haaponiemi 16:19, Salmela 16:20,
Rantala 16:25, Jäniskallio 16:26, Sammalisto
16:27 ja Lummelahti 16:33.
9) Parkumäen kylästä osa tiloista Louhela

16:8, Itkonranta 16:28 sekä osa yhteisestä
vesialueesta Parkumäki 16 osakaskunta
46-416-876-4.
10) Osa lunastusyksiköistä Savonlinna-

Enonkoski-Sappu maantie 46-895-0-471 sekä
Pyylin paikallistie 46-895-1-5409.
11) Osa yhteisistä vesialueista Ahvensal-

menosakaskunta(46-876-8-0,740-502-876-3)
46-876-8-0 sekä Pölläkän osakaskunta
(46-876-9-0, 90-419-876-2) 46-876-9-0.
12) Osa Koloveden kansallispuistosta

46-891-2-1, maata sekä vettä.
13) Yhteisillä vesialueilla 46-406-876-16

ja 46-406-876-17 sijaitsevat saaret, joiden
omistusoikeus selvittämättä.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen
jaotukseen

Laajentunut kunta kuuluu valtion alue- ja
paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toi-
minnassa noudatettavien aluejakojen osalta
samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin
kuin nykyinen Savonlinnan kaupunki.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Laajentunut kunta on suomenkielinen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.
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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 tiedoksi saattamisesta muutoin
vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla asianomainen kunta tai sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla va-
lituskirjelmällä.
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 vali-
tuksen kohteena oleva päätös, päätökseen ha-
ettava muutos ja haettavan muutoksen perus-
teet.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja Anu Hernesmaa
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Valtioneuvoston päätös

N:o 466

Sammatin kunnan liittämisestä Lohjan kaupunkiin

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

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

Sammatin kunta liitetään Lohjan kaupun-
kiin.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen
jaotukseen

Laajentunut kunta kuuluu valtion alue- ja
paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toi-
minnassa noudatettavien aluejakojen osalta
samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin
kuin nykyinen Lohjan kaupunki.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Laajentunut kunta on kaksikielinen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

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 tiedoksi saattamisesta muutoin

vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla asianomainen kunta tai sen jäsen.
Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-

oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla va-
lituskirjelmällä.
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 vali-
tuksen kohteena oleva päätös, päätökseen ha-
ettava muutos ja haettavan muutoksen perus-
teet.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja Anu Hernesmaa

1331



Valtioneuvoston päätös

N:o 467

Houtskarin kunnan, Iniön kunnan, Korppoon kunnan, Nauvon kunnan ja Paraisten
kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Länsi-Turunmaan kaupungin perustamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

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

Houtskarin kunta, Iniön kunta, Korppoon
kunta, Nauvon kunta ja Paraisten kaupunki
lakkautetaan ja tilalle perustetaan niiden ny-
kyiset alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa
käyttöönsä Länsi-Turunmaa -nimen ja kau-
punki -nimityksen.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen
jaotukseen

Uusi kunta kuuluu valtion alue- ja paikal-
lishallinnon sekä Euroopan unionin toimin-
nassa noudatettavien aluejakojen osalta sa-
moihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin
kuin nykyinen Paraisten kaupunki.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Uusi kunta on kaksikielinen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

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 tiedoksi saattamisesta muutoin

vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla asianomainen kunta tai sen jäsen.
Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-

oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla va-
lituskirjelmällä.
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 vali-
tuksen kohteena oleva päätös, päätökseen ha-
ettava muutos ja haettavan muutoksen perus-
teet.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja Suvi Savolainen
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Valtioneuvoston päätös

N:o 468

Kestilän kunnan, Piippolan kunnan, Pulkkilan kunnan ja Rantsilan kunnan lakkauttami-
sesta ja uuden Siikalatvan kunnan perustamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

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

Kestilän kunta, Piippolan kunta, Pulkkilan
kunta ja Rantsilan kunta lakkautetaan ja ti-
lalle perustetaan niiden nykyiset alueet käsit-
tävä uusi kunta, joka ottaa käyttöönsä Siika-
latva -nimen.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen
jaotukseen

Uusi kunta kuuluu valtion alue- ja paikal-
lishallinnon sekä Euroopan unionin toimin-
nassa noudatettavien aluejakojen osalta sa-
moihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin
kuin nykyinen Rantsilan kunta.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Uusi kunta on suomenkielinen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

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 tiedoksi saattamisesta muutoin

vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla asianomainen kunta tai sen jäsen.
Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-

oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla va-
lituskirjelmällä.
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 vali-
tuksen kohteena oleva päätös, päätökseen ha-
ettava muutos ja haettavan muutoksen perus-
teet.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja Suvi Savolainen
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N:o 469 
 

Opetusministeriön asetus 
ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008 
————— 

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti  
muutetaan ammatillisista perustutkinnoista 1 päivänä maaliskuuta 2001 annetun opetusmi-

nisteriön asetuksen (216/2001) liite sellaisena kun se on asetuksessa 1411/2007 seuraavasti: 
 

Liite 
AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 

 
Tutkinto    
  Koulutusohjelma/osaamisala  Tutkintonimike  
      
HUMANISTINEN JA KASVATUSALA    
    
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 10101 Viittomakielen ohjaaja  
 1609 Viittomakielisen ohjauksen koulutusohjelma    
    
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 10102 Lastenohjaaja  
 1610 Lapsi- ja perhetyön koulutusohjelma    
    
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 10103 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja 
 1612 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma    
      
KULTTUURIALA    
      
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 10091 Artesaani  
 1624 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutus- 

ohjelma 
 

 1603 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen  
koulutusohjelma 

 

      
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 10092 Media-assistentti  
 1604 Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma    
      
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 10117 Kuva-artesaani  
 1605 Kuvallisen ilmaisun koulutusohjelma    
      
Tanssialan perustutkinto 10093 Tanssija  
 1606 Tanssijan koulutusohjelma    
      
Musiikkialan perustutkinto    
 1607 Muusikon koulutusohjelma 10118 Muusikko  
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  1608 Soitinhuollon ja musiikin teknologian  10098 Musiikkiteknologi  
   koulutusohjelma 10099 Pianonvirittäjä  
       
 Sirkusalan perustutkinto 10123 Sirkusartisti  
  1619 Sirkusalan koulutusohjelma    
       
       
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA  
       
 Liiketalouden perustutkinto 10059 Merkonomi  
  1625 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma    
  1626 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma    
  1563 Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma    
       
       
LUONNONTIETEIDEN ALA    
       
 Tietojenkäsittelyn perustutkinto 10060 Datanomi  
  1566 Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin    
   koulutusohjelma    
  1567 Tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelma   
       
 
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA    
        
  Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto     
   1627 Vaatetuksen koulutusohjelma 10129 Vaatetusompelija  
     10130 Sisustusompelija  
     10011 Modisti  
     10014 Vaatturi  
   1517 Tekstiilitekniikan koulutusohjelma 10010 Tekstiilinvalmistaja  
   1577 Tekstiilihuollon koulutusohjelma 10071 Tekstiilihuoltaja  
   1629 Jalkinealan koulutusohjelma 10009 Suutari  
        
  Painoviestinnän perustutkinto 10087 Painotuotantoassistentti  
   1593 Ulkoasun toteuttajan koulutusohjelma    
   1594 Painotekniikan koulutusohjelma    
        
  Kone- ja metallialan perustutkinto    
   1522 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutus-

ohjelma 
10015 Automaatioasentaja  

     10016 Kunnossapitoasentaja  
   1523 Valimotekniikan koulutusohjelma 10017 Valaja  
     10018 Valumallinvalmistaja  
   1524 Valmistustekniikan koulutusohjelma 10019 Hienomekaanikko  
     10020 Koneenasentaja  
     10021 Koneistaja  
     10022 Levyseppähitsaaja  
     10023 Työvälinevalmistaja  
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  Talotekniikan perustutkinto    
   1501 Kiinteistönhoidon koulutusohjelma 10001 Kiinteistönhoitaja  
   1502 LVI-asennuksen koulutusohjelma 10002 LVI-asentaja  
   1503 Teknisen eristyksen koulutusohjelma 10003 Tekninen eristäjä   
        
  Autoalan perustutkinto    
   1525 Autokorinkorjauksen koulutusohjelma 10024 Autokorinkorjaaja  
   1526 Automaalauksen koulutusohjelma 10025 Automaalari  
   1527 Automyynnin koulutusohjelma 10026 Automyyjä  
   1528 Autotekniikan koulutusohjelma 10027 Ajoneuvoasentaja  
   1529 Varaosamyynnin koulutusohjelma 10028 Varaosamyyjä  
   1622 Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen  

koulutusohjelma 
10126 Pienkonekorjaaja  

        
  Lentokoneasennuksen perustutkinto 10029 Lentokoneasentaja  
   1530 Lentokoneasennuksen koulutusohjelma    
        
  Lennonjohdon perustutkinto 10109 Lennonjohtaja  
   1613 Lennonjohdon koulutusohjelma    
        
  Logistiikan perustutkinto    
   1531 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma 10030 Autonkuljettaja  
     10119 Linja-autonkuljettaja  
     10120 Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 
   1617 Lentoasemapalvelujen koulutusohjelma 10121 Lentoasemahuoltaja  
   1532 Varastopalvelujen koulutusohjelma 10031 Varastonhoitaja  
        
  Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto    
   1633 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma 10111 Sähköasentaja  
     10015 Automaatioasentaja  
        
  Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto    
   1635 Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma 10142 ICT-asentaja  
     10110 Elektroniikka-asentaja  
        
  Rakennusalan perustutkinto    
   1504 Maarakennuksen koulutusohjelma 10004 Maarakentaja  
   1505 Maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma 10005 Maarakennuskoneenkuljettaja  
   1506 Talonrakennuksen koulutusohjelma 10006 Talonrakentaja  
   1630 Kivialan koulutusohjelma 10131 Kivirakentaja  
        
  Kaivosalan perustutkinto    
   1631 Kaivosalan koulutusohjelma 10132 Kaivosmies  
     10133 Rikastaja  
        
  Maanmittausalan perustutkinto 10007 Kartoittaja  
   1507 Maanmittaustekniikan koulutusohjelma    
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  Puualan perustutkinto    
   1535 Levyteollisuuden koulutusohjelma 10033 Levyprosessinhoitaja  
   1536 Puusepän koulutusohjelma 10034 Puuseppä  
   1537 Sahateollisuuden koulutusohjelma 10035 Sahaprosessinhoitaja  
        
        
  Veneenrakennuksen perustutkinto 10036 Veneenrakentaja  
   1538 Veneenrakennuksen koulutusohjelma    
        
  Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto    
   1539 Verhoilun koulutusohjelma 10037 Verhoilija  
   1618 Sisustuksen koulutusohjelma 10122 Sisustaja  
        
  Pintakäsittelyalan perustutkinto    
   1540 Maalausalan koulutusohjelma 10038 Lattianpäällystäjä  
     10039 Maalari  
   1541 Puuteollisuuden pintakäsittelyjen koulutusohjelma 10040 Pintakäsittelijä  
   1542 Teollisen pintakäsittelyn koulutusohjelma 10041 Korroosionestomaalari  
     10040 Pintakäsittelijä  
      
  Kemiantekniikan perustutkinto 10042 Prosessinhoitaja  
   1543 Kemiantekniikan koulutusohjelma    
   1544 Biotekniikan koulutusohjelma    
        
  Laboratorioalan perustutkinto 10043 Laborantti  
   1545 Laboratorioalan koulutusohjelma    
        
  Paperiteollisuuden perustutkinto    
   1546 Massan valmistuksen koulutusohjelma 10044 Paperiprosessinhoitaja  
   1547 Paperin ja kartongin valmistuksen koulutusohjel-

ma  
10044 Paperiprosessinhoitaja  

   1548 Paperin jalostuksen koulutusohjelma 10045 Paperinjalostaja  
        
  Elintarvikealan perustutkinto    
   1549 Elintarviketeknologian koulutusohjelma 10046 Elintarvikkeiden valmistaja  
   1550 Leipomoalan koulutusohjelma 10047 Leipuri-kondiittori   
   1551 Liha-alan koulutusohjelma 10048 Lihatuotteiden valmistaja  
   1552 Meijerialan koulutusohjelma 10049 Meijeristi  
        
  Merenkulkualan perustutkinto    
   1553 Kansi- ja konekorjauksen koulutusohjelma 10050 Korjaaja  
   1554 Sähkökäytön koulutusohjelma 10051 Laivasähköasentaja  
   1555 Konepäällystön koulutusohjelma 10052 Vahtikonemestari  
   1556 Kansipäällystön koulutusohjelma 10053 Vahtiperämies  
        
  Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto    
   1557 Kelloalan koulutusohjelma 10054 Kelloseppä  
   1558 Mikromekaniikan koulutusohjelma 10055 Mikromekaanikko  
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  Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto    
   1559 Kumitekniikan koulutusohjelma 10056 Kumituotevalmistaja  
   1560 Muovitekniikan koulutusohjelma 10057 Muovituotevalmistaja  
        
  Suunnitteluassistentin perustutkinto 10058 Suunnitteluassistentti  
   1561 Teknisen suunnittelun koulutusohjelma    
        
  Turvallisuusalan perustutkinto 10088 Turvallisuusvalvoja  
   1595 Turvallisuusalan koulutusohjelma    
     
     
 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA    
        
  Maatalousalan perustutkinto    
   1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä  
   1620 Maatalousteknologian koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä  
   1582 Turkistalouden koulutusohjelma 10077 Turkistarhaaja  
   1621 Eläintenhoidon koulutusohjelma 10124 Eläintenhoitaja  
        
  Hevostalouden perustutkinto    
   1581 Hevostalouden koulutusohjelma 10075 Hevostenhoitaja  
     10076 Ratsastuksenohjaaja  
        
  Puutarhatalouden perustutkinto 10078 Puutarhuri  
   1583 Puutarhatuotannon koulutusohjelma    
   1584 Viheralan koulutusohjelma    
   1585 Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma    
        
  Kalatalouden perustutkinto    
   1586 Kalatalouden koulutusohjelma 10105 Kalanjalostaja  
     10106 Kalanviljelijä  
     10107 Kalastaja  
     10108 Kalastuksenohjaaja  
        
  Metsäalan perustutkinto    
   1587 Metsätalouden koulutusohjelma 10127 Metsuri-metsäpalvelujen 

tuottaja 
 

   1588 Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma 10081 Metsäkoneenkuljettaja  
   1623 Metsäkoneasennuksen koulutusohjelma 10128 Metsäkoneasentaja  
   1632 Metsäenergian tuotannon koulutusohjelma 10134 Metsäenergian tuottaja  
        
  Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto    
   1590 Ympäristöalan koulutusohjelma 10083 Ympäristönhoitaja  
   1591 Luontoalan koulutusohjelma 10135 Luonto-ohjaaja  
     10136 Luonnonvaratuottaja  
     10137 Luonto- ja ympäristöneuvoja  
   1592 Porotalouden koulutusohjelma 10138 Poronhoitaja  
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 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA    
        
  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 10008 Lähihoitaja  
   1508 Ensihoidon koulutusohjelma    
   1598 Kuntoutuksen koulutusohjelma    
   1509 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma   
   1510 Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma    
   1511 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma   
   1512 Suu- ja hammashoidon koulutusohjelma    
   1513 Vammaistyön koulutusohjelma    
   1514 Vanhustyön koulutusohjelma    
   1515 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma   
        
  Hammastekniikan perustutkinto 10089 Hammaslaborantti  
   1599 Hammastekniikan koulutusohjelma    
        
  Lääkealan perustutkinto    
   1600 Lääkealan koulutusohjelma 10090 Farmanomi  
   1615 Apteekkialan koulutusohjelma 10115 Lääketeknikko  
        
  Hiusalan perustutkinto 10072 Parturi-kampaaja  
   1578 Parturi-kampaajan koulutusohjelma    
        
  Kauneudenhoitoalan perustutkinto    
   1579 Kosmetologin koulutusohjelma 10073 Kosmetologi  
   1634 Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan  

koulutusohjelma 
10139 Kosmetiikkaneuvoja  

      
  Liikunnanohjauksen perustutkinto 10112 Liikuntaneuvoja  
   1611 Liikunnanohjauksen koulutusohjelma    
 
        
 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA    
        
  Matkailualan perustutkinto    
   1568 Matkailupalvelujen koulutusohjelma 10061 Matkailupalvelujen tuottaja  
   1569 Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen  

koulutusohjelma 
10062 Matkailuvirkailija  

        
  Catering-alan perustutkinto    
   1570 Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma 10063 Palveluvastaava  
   1571 Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma 10064 Suurtalouskokki  
        
  Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto    
   1572 Hotellipalvelun koulutusohjelma 10065 Hotellivirkailija  
   1573 Ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma 10066 Ravintolakokki  
   1574 Ravintolapalvelun koulutusohjelma 10067 Tarjoilija  
        
  Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto    
   1596 Kotitalouspalvelujen koulutusohjelma 10068 Kotitalousyrittäjä  
   1597 Kuluttajapalvelujen koulutusohjelma  10069 Tuoteneuvoja  
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  Puhdistuspalvelujen perustutkinto 10070 Toimitilahuoltaja  
   1576 Siivousalan koulutusohjelma    
        
 
 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-

kuuta 2009.  
Asetusta sovelletaan 1 päivästä elokuuta 

2009 alkavaan ammatilliseen peruskoulutuk-
seen ja asetuksen voimaantulon jälkeen suo-
ritettaviin näyttötutkintoihin. Asetuksen voi-
maan tullessa voimassa olleita ammatillisista 
perustutkinnoista annettuja opetusministeriön 
määräyksiä sovelletaan ennen asetuksen 
voimaantuloa aloitettuun ammatilliseen pe-
ruskoulutukseen ja niitä voidaan soveltaa 

näyttötutkintoon, jonka osalta valmistava 
koulutus on aloitettu ennen asetuksen voi-
maantuloa. 

Rakennusalan perustutkinnon kivialan kou-
lutusohjelmaa/osaamisalaa ja kaivosalan pe-
rustutkintoa sekä metsäalan perustutkinnon 
metsäenergian tuotannon koulutusohjel-
maa/osaamisalaa vastaavaan kokeilukoulu-
tukseen ennen tämän asetuksen voimaan tu-
loa otetut opiskelijat voivat tutkinnon suori-
tettuaan käyttää tämän asetuksen mukaista 
tutkintonimikettä. 

 
Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008 

 
 

Opetusministeri Sari Sarkomaa 

 
 
 
 
 

Johtaja Mika Tammilehto 
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