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L a k i

N:o 566

Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista
tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Suomen tasavallan hallituksen ja Ameri-

kan Yhdysvaltojen hallituksen välillä Helsin-
gissä 13 päivänä kesäkuuta 2008 ja Washing-
tonissa 5 päivänä elokuuta 2008 vastavuoroi-
sista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset

ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi
on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Puolustusministeri Jyri Häkämies
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L a k i

N:o 567

valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (379/1992)

1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 126/2007,
muutetaan 1 §:n 3 momentti, 11, 12 ja 12 b §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti

laissa 245/1996, 11 § laissa 1237/1997 ja 12 b § laeissa 1508/2001 ja 644/2006, sekä
lisätään lakiin uusi 11 a ja 19 b § seuraavasti:

1 §

Rahaston tehtävä

— — — — — — — — — — — — —
Rahaston varoista voidaan merkitä suoma-

laisen talletuspankin ja sen omistusyhteisön
osakkeita ja osuuksia, myöntää lainaa pan-
kille ja sen omistusyhteisölle, antaa niiden
ottamille lainoille takauksia sekä myöntää
pankille ja sen omistusyhteisölle muutakin
rahoitustukea, jos se on tarpeellista pankin
toiminnan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden
turvaamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Rahoitustuen hakeminen

Edellä 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulle
pankille tai sen omistusyhteisölle taikka 1 §:n
4 momentissa tarkoitetulle omaisuudenhoi-
toyhtiölle annettava rahoitustuki myönnetään
pankin, sen omistusyhteisön tai omaisuuden-
hoitoyhtiön hakemuksesta.

11 a §

Tukihakemukseen velvoittaminen

Valtioneuvosto voi määrätä Suomessa toi-
miluvan saaneen pankin tekemään rahastolle
hakemuksen valtioneuvoston tarpeelliseksi
katsoman rahoitustuen saamiseksi, jos:

1) pankin vakavaraisuus on heikentynyt tai
sen voidaan perustellusta syystä odottaa hei-
kentyvän niin, että edellytyksiä jatkaa toimi-
luvan mukaista toimintaa ei ole;

2) pankilla ei ole esittää riittäviä toimenpi-
teitä vakavaraisuutensa saattamiseksi luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa (121/2007)
edellytetyn mukaiseksi tai vakavaraisuutensa
säilyttämiseksi mainitun lain mukaisena eikä
vakavaraisuuden turvaaminen ole mahdollista
ilman valtion rahoitustukea; ja

3) pankin selvitystilan tai konkurssin voi-
daan perustellusta syystä katsoa johtavan va-
kaviin häiriöihin rahoitusmarkkinoilla.

Jos pankki ei tee tukihakemusta valtioneu-
voston asettamassa kohtuullisessa määrä-
ajassa, valtioneuvosto voi päättää, että osake-
yhtiömuotoisen pankin osakkeet ja pääoma-
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lainat tai muun kuin osakeyhtiömuotoisen
pankin liiketoiminta lunastetaan 12 b §:ssä
säädetyssä järjestyksessä rahastolle.

Pankkia ei saa asettaa 2 momentissa tar-
koitetun määräajan kuluessa eikä tukihake-
muksen viranomaiskäsittelyn kestäessä selvi-
tystilaan tai konkurssiin.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu päätös
tehdään valtioneuvoston yleisistunnossa. Val-
tiovarainministeriön on ennen päätöksen te-
kemistä pyydettävä asiassa lausunto Suomen
Pankilta ja Finanssivalvonnalta. Valtioneu-
voston 1 momentin nojalla tekemää päätöstä
on noudatettava muutoksenhausta huolimatta,
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin
määrää.

12 §

Tukiehdot

Tukitoimiin voidaan liittää tuettavan pan-
kin ja omistusyhteisön liiketoimintaa ja hal-
linnon järjestämistä koskevia ehtoja.

Takaisin maksettava rahoitustuki voidaan
jättää kokonaan tai osittain takaisin peri-
mättä, jos eduskunta niin päättää.

12 b §

Tuen kohteena olevan pankin osakkeiden,
pääomalainojen ja liiketoiminnan

lunastaminen

Edellä 12 a §:ssä tarkoitetun tukiehdon
soveltamisen sijasta tuen kohteena olevan
Suomessa toimiluvan saaneen pankin osak-
keet voidaan valtioneuvoston päätöksellä lu-
nastaa täyttä korvausta vastaan rahastolle tai
1 §:n 4 momentissa tarkoitetulle yhtiölle.
Täytenä korvauksena pidetään osakkeelle ar-
vioitua käypää arvoa sen jälkeen, kun pankin
vahvistetun taseen osoittamat tappiot ja nii-
den lisäksi lunastusvuonna ja kolmena sitä
seuraavana vuonna kirjattaviksi tuleviksi ar-
vioidut tappiot on katettu osakepääomaa
alentamalla. Arvion tulevista tappioista tulee
perustua luotettavaan selvitykseen pankin
luottokannan ja muiden sijoitusten riskipitoi-
suudesta sekä perusteltuun näkemykseen tap-
pioiden todennäköisyydestä ja ajoittumisesta.
Kirjattaviksi tuleviksi arvioitujen tappioiden

selvittämiseksi pankissa on suoritettava
14 a §:ssä tarkoitettu erityistarkastus. Osak-
keiden lunastusmenettelyyn sovelletaan muu-
toin soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain
(624/2006) 18 luvun 2—11 §:ssä säädetään.
Rahaston ei tarvitse asettaa lunastushinnan
maksamiselle mainitun 18 luvun 6 §:ssä tar-
koitettua vakuutta.

Mitä 1 momentissa säädetään osakkeista,
sovelletaan vastaavasti pääomalainoihin.

Jos Suomessa toimiluvan saanut pankki ei
ole osakeyhtiö, sen liiketoiminta voidaan lu-
nastaa 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Lii-
ketoiminnan käypä arvo arvioidaan tällöin
siten kuin 1 momentissa säädetään osakkeen
käyvän arvon arvioimisesta.

Säästöpankki, jonka liiketoiminta on lu-
nastettu 3 momentin mukaisesti, voidaan
muuttaa säätiöksi siten kuin siitä säädetään
säästöpankkilain 92 §:n 2 ja 3 momentissa.

Tässä pykälässä tarkoitettu päätös tehdään
valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtiova-
rainministeriön on ennen päätöksen tekemistä
pyydettävä asiassa lausunto Suomen Pankilta
ja Finanssivalvonnalta. Päätöksen edellytyk-
senä on, että valtion etu ei ole riittävästi
turvattavissa 12 a §:n mukaisella tukiehdolla.
Jos päätös koskee osakkeiden lunastamista,
edellytyksenä on lisäksi, että osakkeenomis-
tajien yhdenvertaisuutta ei loukata ilman pai-
navaa syytä.

Valtioneuvoston 5 momentissa tarkoitettu
päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa
vailla olevana. Jos päätöksestä valitetaan,
päätöstä noudatetaan kunnes valitus on rat-
kaistu. Korkeimman hallinto-oikeuden on kä-
siteltävä päätöstä koskeva valitus kiireelli-
senä.

19 b §

Toiminnan rajoittaminen

Valtioneuvosto voi, jos se on rahoitus-
markkinoiden vakavien kansainvälisten häiri-
öiden tai toisen valtion viranomaisten toimien
takia välttämätöntä Suomen rahoitusmarkki-
noiden tai rahoitusmarkkinoilla toimivien va-
kaan ja häiriöttömän toiminnan turvaami-
seksi, enintään kuudeksi kuukaudeksi:

1) rajoittaa luottolaitosten, rahastoyhtiöi-
den, säilytysyhteisöjen, sijoituspalveluyritys-
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ten, arvopaperipörssien, optioyhteisöjen, sel-
vitysyhteisöjen ja arvopaperikeskuksen toi-
miluvan ja sääntöjen mukaista toimintaa;

2) päättää julkisessa kaupankäynnissä, mo-
nenkeskisessä kaupankäynnissä tai optiopörs-
sitoiminnassa noudatettavia menettelytapoja
koskevista rajoituksista tai kielloista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös teh-
dään valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtio-
varainministeriön on ennen päätöksen teke-

mistä pyydettävä asiassa lausunto Suomen
Pankilta ja Finanssivalvonnalta, jollei asian
kiireellisyydestä muuta johdu.

Tämän pykälän nojalla annetun valtioneu-
voston päätöksen noudattamista valvoo Fi-
nanssivalvonta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2009.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 568

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luottolaitostoiminnasta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (121/2007)

116 §:n 2 momentti, 117 §:n 3 momentti ja 119 §:n 5 momentti sekä
muutetaan 119 §:n 1 momentti ja 120 §:n 1 momentti seuraavasti:

119 §

Tuen myöntäminen

Vakuusrahaston varoista voidaan antaa
avustuslainoja tai avustuksia rahastoon kuu-
luvalle talletuspankille, joka on joutunut sel-
laisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että avustus-
lainan tai avustuksen myöntäminen on sen
toiminnan turvaamiseksi tarpeellista. Va-
kuusrahasto voi myös antaa takauksia va-
kuusrahastoon kuuluvan talletuspankin otta-
mille lainoille tai merkitä pankin liikkeeseen
laskeman pääomalainan.
— — — — — — — — — — — — —

120 §

Avustuslainan takaisin perimisestä
luopuminen

Vakuusrahaston valtuuskunnalla on halli-
tuksen esityksestä oikeus kokonaan tai osit-
tain luopua avustuslainan tai pääomalainan
takaisin perimisestä, jos takaisin periminen
on kohtuutonta avustuslainan tai pääomalai-
nan saaneelle talletuspankille. Vakuusrahas-
ton valtuuskunnan ja hallituksen tulee tehdes-
sään päätöstä avustuslainan tai pääomalainan
takaisin perimisestä luopumisesta noudattaa,
mitä 119 §:n 2 momentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2009.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 569

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelusetelin avulla lisätä
asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuk-
sia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää
kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elin-
keinotoimen ja yksityisten palvelujen tuotta-
jien yhteistyötä.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan palvelusetelin käyt-
tämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja
terveyspalveluissa. Mitä tässä laissa sääde-
tään kunnasta, koskee myös kuntayhtymää.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) asiakkaalla sosiaalihuollon asiakkaan

asemasta ja oikeuksista annetun lain
(812/2000) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettua asia-
kasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista an-
netun lain (785/1992) 2 §:n 1 kohdassa tar-
koitettua potilasta;

2) palvelusetelillä järjestämisvastuussa
olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun
saajalle myöntämää sitoumusta korvata pal-
velujen tuottajan antaman palvelun kustan-
nukset kunnan ennalta määräämään arvoon
asti;

3) tulosidonnaisella palvelusetelillä palve-
luseteliä, jonka arvo määräytyy kunnan mää-
rittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllis-
ten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu
tulojen huomioon ottamiseen sosiaalihuolto-
lain (710/1982) 3 a luvussa tai sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun
lain (734/1992) 10 a—10 c §:ssä säädetyllä
tavalla;

4) omavastuuosuudella sitä osuutta yksi-
tyisen palvelujen tuottajan palvelun hinnasta,
jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo
ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi.

4 §

Palvelut ja palvelujen tuottajat

Kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalve-
lut, joiden järjestämisessä se käyttää palvelu-
seteliä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnit-
telusta ja valtionosuudesta annetun lain
(733/1992) 4 §:n 1 momentin 5 kohdan mu-
kaisesti.
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Kunnan tulee hyväksyä ne yksityiset pal-
velujen tuottajat, joiden palvelujen maksami-
seen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää
palveluseteliä.

Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksy-
mistään palvelujen tuottajista. Tiedot palvelu-
jen tuottajista, näiden tuottamista palveluista
ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saata-
villa internetissä ja muulla soveltuvalla ta-
valla. Tarkempia säännöksiä julkistettavista
tiedoista voidaan antaa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella.

Kunnan tulee peruuttaa palvelujen tuotta-
jan hyväksyminen ja poistaa palvelujen tuot-
taja luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut
edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen
tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista.

5 §

Palvelujen tuottajien hyväksymisen
edellytykset

Kunta voi hyväksyä vain palvelujen tuotta-
jan:

1) joka on merkitty ennakkoperintärekiste-
riin;

2) joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksi-
tyisten sosiaalipalvelujen valvonnasta anne-
tussa laissa (603/1996) ja yksityisestä tervey-
denhuollosta annetussa laissa (152/1990) ase-
tetut vaatimukset;

3) jonka tuottamat palvelut vastaavat vä-
hintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaa-
valta kunnalliselta toiminnalta;

4) jolla on potilasvahinkolain (585/1986)
mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus,
jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoi-
minnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ar-
vioida riittävän toiminnasta mahdollisesti ai-
heutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen
ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista
vastuuvakuutuskäytäntöä; ja

5) joka täyttää kunnan erikseen asettamat
asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin,
palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan
olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat
vaatimukset.

Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu-
jen kunnan asettamien vaatimusten on oltava
syrjimättömiä ja perustuttava puolueettomasti
arvioitaviin seikkoihin.

6 §

Asiakkaan asema

Asiakkaan mielipide palvelusetelin saami-
sesta tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan
huomioon silloin, kun kunnassa käytetään
palveluseteliä asiakkaan tarvitseman palvelun
järjestämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltäy-
tyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin
kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla ta-
voin järjestämien palvelujen piiriin.

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palve-
lujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun
antamisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat
sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät ku-
luttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännök-
set ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palvelu-
jen tuottajan välistä sopimusta koskevan eri-
mielisyyden saattamisesta kuluttajariitalauta-
kunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajarii-
talautakunnasta annetussa laissa (8/2007).

Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän
asema palveluseteliä käytettäessä, palveluse-
telin arvo, palvelujen tuottajien hinnat, oma-
vastuuosuuden määräytymisen perusteet ja
arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista annetun lain mukaan määräytyvä asia-
kasmaksu.

Asiakkaan on annettava palvelusetelin
myöntämistä varten tarvittavat tiedot. Asiak-
kaalle on annettava tieto, mistä muualta ja
mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen
suostumuksestaan riippumatta hankkia. Asi-
akkaalle on varattava tilaisuus tutustua muu-
alta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tar-
peellista selvitystä.

Sen lisäksi, mitä tässä pykälässä säädetään,
asiakkaan asemaan sovelletaan sosiaalihuol-
lon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annet-
tua lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuk-
sista annettua lakia.

7 §

Palvelusetelin arvon määräytyminen

Kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo
niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuulli-
nen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava
huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat
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kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta
kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta
ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi
jäävä arvioitu omavastuuosuus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-
suista annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle
maksuttomiksi säädettyjen sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen hankkimiseksi annettavan
palvelusetelin arvo tulee määrätä niin, että
asiakkaalle ei jää maksettavaksi omavastuu-
osuutta. Tästä poiketen lääkinnällisen kun-
toutuksen apuvälineen hankkimiseksi annet-
tavan palvelusetelin arvon tulee olla sellai-
nen, että sillä voi hankkia asiakkaan yksilöl-
listä tarvetta vastaavan tavanomaisen apuvä-
lineen. Asiakas saa kuitenkin halutessaan
hankkia palvelusetelin arvoa kalliimman apu-
välineen, jolloin hänen tulee itse maksaa va-
litsemansa apuvälineen hinnan ja palvelusete-
lin arvon välinen hinnanero.

Jos palvelusetelin arvo on tulosidonnainen,
palvelusetelin arvosta on annettava päätös
asiakkaalle. Viranomaisten oikeuteen saada
tulosidonnaisen palvelusetelin arvon määrää-
mistä varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä
sovelletaan, mitä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakasmaksuista annetun lain 14 a §:ssä
säädetään viranomaisten oikeudesta saada
tietoja asiakasmaksuja määrättäessä.

Palvelusetelin arvoa määrättäessä ei oteta
huomioon palveluja, jotka asiakas ostaa oma-
aloitteisesti palvelujen tuottajalta.

8 §

Palvelusetelin arvon korottaminen

Palvelusetelin arvoa on korotettava 7 §:n
1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos
asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai
asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus
muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut
huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Palvelusetelin arvon korottamista koske-
vasta asiasta on tehtävä päätös.

9 §

Kunnan vastuun rajaus

Jos asiakkaan ja palvelujen tuottajan so-
pima hinta palvelusta on pienempi kuin pal-

velusetelin arvo, kunta on velvollinen suorit-
tamaan palvelujen tuottajalle enintään asiak-
kaan ja palvelujen tuottajan sopiman hinnan.

10 §

Palvelusetelin arvon määräytyminen kotona
annettavissa palveluissa

Kotona annettavien palvelujen hankkimi-
seksi annettavan palvelusetelin arvon mää-
räytymisestä säädetään sosiaalihuoltolain
29 a—29 g §:ssä ja kansanterveyslain
(66/1972) 20 §:ssä.

11 §

Rekisterinpito

Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä
palvelussa syntyvien potilas- ja asiakasasia-
kirjojen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoi-
tettu rekisterinpitäjä. Palvelujen tuottajan tu-
lee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä
kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään.

12 §

Suhde sairausvakuutuskorvaukseen

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada sairaus-
vakuutuslain (1224/2004) mukaista korvausta
omavastuuosuuteen. Matkakustannuksista
voi kuitenkin saada korvausta siten kuin sai-
rausvakuutuslaissa säädetään.

13 §

Muutoksenhaku

Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai
palvelusetelin arvon korottamista koskevaan
päätökseen ei saa valittamalla hakea muu-
tosta.

Asiakas saa tehdä 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista kirjallisen oikaisu-
vaatimuksen kunnan monijäseniselle toimi-
elimelle, joka vastaa asianomaisen palvelun
järjestämisestä kunnassa. Oikaisuvaatimuk-
sen tekemistä koskevien ohjeiden antamisesta
säädetään hallintolain (434/2003) 46 §:ssä.

Päätös tulosidonnaisen palvelusetelin ar-
vosta tai palvelusetelin arvon korottamista
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koskevasta päätöksestä ja toimielimen oikai-
suvaatimuksen johdosta antama päätös voi-
daan toimittaa asiakkaalle tiedoksi kirjeellä
postitse. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin ta-
pahtuneen, jollei muuta näytetä, seitsemän-
tenä päivänä siitä, kun päätös asiakkaan il-
moittamalla osoitteella varustettuna on an-
nettu postin kuljetettavaksi. Muilta osin nou-
datettavasta menettelystä säädetään hallinto-
laissa.

Toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta
antamaan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-

lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Vali-
tus voidaan antaa myös toimielimelle, jonka
on toimitettava se oman lausuntonsa ohella
hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla.

14 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2009.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko
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L a k i

N:o 570

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun

lain (734/1992) 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1311/2003, seuraavasti:

12 §

Ostopalvelu ja palveluseteli

— — — — — — — — — — — — —
Jos palveluja järjestetään 1 momentissa

mainitun lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa

tarkoitetulla tavalla palvelusetelillä, palvelun
käyttäjältä ei saa periä asiakasmaksua.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2009.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko

HE 20/2009
StVM 14/2009
EV 67/2009
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Valtioneuvoston asetus

N:o 571

perusopetusasetuksen 3 § :n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
muutetaan 20 päivänä marraskuuta 1998 annetun perusopetusasetuksen (852/1998)

3 §:n 3 momentti seuraavasti:

3 §

Opetuksen vuosittainen ja viikottainen määrä

— — — — — — — — — — — — —
Perusopetuksen valmistavaa opetusta anne-

taan 6—10 vuotiaille vähintään 900 tuntia ja
tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia. Ope-
tukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perus-
opetukseen jo ennen edellä todettujen tunti-

määrien täyttymistä, jos hän pystyy seuraa-
maan perusopetusta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 2009

Opetusministeri Henna Virkkunen

Opetusneuvos Jussi Pihkala
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