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N:o 111

Valtioneuvoston asetus
sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain
(423/1988) 7 c §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 689/2001:
1§
Kuntoutukseen voidaan hyväksyä kuntoutuksen tarpeessa oleva henkilö:
1) jonka aviopuoliso on vahingoittunut tai
sairastunut vuosien 1939—1945 sotien johdosta siten, että hänen sotilasvammalaissa
(404/1948) tarkoitettu työkyvyttömyysasteensa on vähintään 50 prosenttia;
2) jonka 1 kohdassa tarkoitetuissa oloissa
vahingoittunut tai sairastunut aviopuoliso on
kuollut vuonna 1976 tai sen jälkeen, jos
aviopuolison työkyvyttömyysaste tämän
kuollessa oli vähintään 40 prosenttia;
3) jonka 1 kohdassa tarkoitetuissa oloissa
vahingoittunut tai sairastunut aviopuoliso on
kuollut vuonna 1976 tai sen jälkeen ja joka
saa hänen jälkeensä täyttä huoltoeläkettä,
vaikka vahingoittuneen tai sairastuneen työkyvyttömyysastetta ei ole voitu vahvistaa;
sekä
19—2006

4) jonka aviopuoliso on kuollut tai kadonnut sodan johdosta vuosina 1939—1945 ja
joka saa sotilasvammalain mukaista huoltoeläkettä.
Lisäedellytyksenä 1 momentin 1 kohdassa
on, että aviopuolisot asuvat yhdessä. Sotainvalidin joutuminen laitoshoitoon ei kuitenkaan ole esteenä aviopuolison kuntoutukselle.
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua
henkilöä, joka myöhemmän avioliiton purkauduttua on uudelleen alkanut saada huoltoeläkettä, ei voida hyväksyä kuntoutukseen.
2§
Laitoskuntoutusjakson pituus on enintään
kaksi viikkoa ja päiväkuntoutusjakson pituus
on enintään 15 päivää.
Avokuntoutus voi käsittää enintään 15
hoitokerran sarjan. Hoitosarjasta aiheutuvat
kustannukset eivät saa ylittää 570:tä euroa
895029
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kuntoutettavaa kohti kuitenkin niin, että kotona annettavasta avokuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset eivät saa ylittää 855:tä euroa
kuntoutettavaa kohti.
3§
Valtiokonttori valitsee kuntoutettavat hakemusten perusteella. Hakemukseen tulee
liittää lääkärintodistus, josta ilmenee kuntoutuksen tarve. Avokuntoutusta koskevaan hakemukseen on liitettävä hoitomääräys tai
jäljennös siitä.
Kuntoutettavia valittaessa on annettava
etusija niille 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetuille, joiden aviopuolison työkyvyttömyysaste on 100 prosenttia. Heidän kuntoutuksensa voi tarvittaessa toistua vuosittain.
4§
Laitoskuntoutus ja päiväkuntoutus annetaan Valtiokonttorin hyväksymässä kuntoutuslaitoksessa. Avokuntoutusta voi antaa yk-

sityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa
(152/1990) tarkoitettu palvelujen tuottaja ja
itsenäinen ammatinharjoittaja.
Valtiokonttori maksaa kuntoutuksen kustannukset suoraan asianomaisille kuntoutuslaitoksille, palvelujen tuottajille ja itsenäisille
ammatinharjoittajille.
5§
Kuntoutuksesta aiheutuvat menot korvataan valtion vuoden 2006 talousarvioon tarkoitusta varten momentille 33.22.56 varatun
määrärahan rajoissa.
6§
Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia
ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta ja
täytäntöönpanosta.
7§
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä
helmikuuta 2006 ja se on voimassa 31
päivään joulukuuta 2006.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006
Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Lakimies Anne Koskela
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 8 §:n 1 momentin muuttamisesta
Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä syyskuuta 1990 ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 2 §:n 1 momentin 1 kohta ja 8 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin näistä on 2 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 807/2002 seuraavasti:
2§
Ajo-opetuksen määrä
Oppilaalle on annettava ajo-opetusta:
1) A1- ja A-luokkaa varten vähintään 18
ajokertaa;
— — — — — — — — — — — — —
8§
Harjoituslupa
Ennen harjoitusluvan saamista hakijan on

saatava ajo-opetusta kahdeksan ajokertaa,
joista vähintään neljä ajokertaa on ajoopetusta liikenteessä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2006 ja sitä sovelletaan kuljettajaopetuksessa, joka aloitetaan tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2006
Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu
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Valtiovarainministeriön asetus
verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2006 ennen verotuksen päättymistä
maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2006

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun
verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:
1§
Verovuoden 2006 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä
sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.
2§
Verovuodelta 2006 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:
Valtionveron osuus
Kunnallisveron osuus
Kirkollisveron osuus
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus
— päivärahamaksun osuus

33,87 %
55,92 %
3,31 %
4,59 %
2,31 %

3§
Verovuodelta 2006 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2004 toimitetun verotuksen mukainen maksettava kunnallisvero oikaistaan vuoden 2006 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin
saatua maksettavaa kunnallisveroa korjataan
kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän
tammikuuta 2005 ja 1 päivän tammikuuta
2004 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan

jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien
verojen summasta.
Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten,
että maksettavan kirkollisveron osuudesta
erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen
maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen
seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet määrätään
vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet
soveltaen vuoden 2006 kirkollisveroprosenttia.
Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten
seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksettavaa kunnallisveroa ja kirkollisveroa tarkistetaan seuraavasti:
Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta

Hyvinkää
Joensuu
Naantali
Punkaharju

Kunnallisveron
alennus, euroa
1 021 000
228 000
324 000
16 000

Kirkollisveron
alennus, euroa
71 600
17 400
22 500
1 450

4§
Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä
helmikuuta 2006.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2006
Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2006
Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä joulukuuta 1989
annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 §:n 2 momentin ja 47 b §:n 1 momentin nojalla,
sellaisina kuin ne ovat, 47 §:n 2 momentti laissa 1115/1999 ja 47 b §:n 1 momentti laissa
1227/2004:
1§
Yliopistollisessa sairaalassa annettava
koulutus
Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja uusien
opiskelijoiden määrän yhteenlasketusta keskiarvosta lasketun yksikön korvauksen suuruus on 57 800 euroa.
Kutakin erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkintoa kohden suoritettavan korvauksen suuruus on 57 800 euroa. Erikoislääkärin tutkinnosta annetulla asetuksella
(678/1998) kumotun erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (691/1985), jäljempänä kumottu asetus, 3 a §:n 2 momentin
mukaista erikoislääkärin tutkintoa kohden
suoritettavan korvauksen suuruus on kuitenkin 20 000 euroa.
Edellä 2 momentissa tarkoitettua korvausta
ei suoriteta liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, työterveydenhuollon eikä yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnoista, terveydenhuollon erikoishammaslääkärin tutkin-

nosta eikä kumotun asetuksen 3 a §:n 3
momentissa ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (629/1984) 6 a §:ssä
tarkoitettuun hallinnon pätevyyteen vaadittavasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Jos yliopistollisessa sairaalassa annetaan
liikuntalääketieteen, terveydenhuollon työterveyshuollon tai yleislääketieteen erikoislääkärin taikka terveydenhuollon erikoishammaslääkärin tutkintoon johtavan koulutusohjelman mukaista koulutusta, sitä ylläpitävälle
kuntayhtymälle suoritetaan korvauksena 1300
euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin
koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden.
Jos yliopisto käyttää hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen sellaisen kuntayhtymän ylläpitämää yliopistollista sairaalaa,
jonka alueella sijaitsevassa yliopistossa ei voi
suorittaa erikoishammaslääkärin tutkinnosta
annetussa asetuksessa tarkoitettua erikoishammaslääkärin tutkintoa, koulutusta antavaa
yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan korvauksena 1 300 euroa
yliopiston hyväksymän koulutusohjelman
mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta hammaslääkäriä kohden.
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2§

Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa
annettava peruskoulutus
Jos lääkärin tai hammaslääkärin peruskoulutusta annetaan muussa terveydenhuollon
toimintayksikössä kuin yliopistollisessa sairaalassa, yliopistollista sairaalaa ylläpitävä
kuntayhtymä suorittaa korvausta koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista siten kuin
palvelujen tuottaja, yliopistollista sairaalaa
ylläpitävä kuntayhtymä ja yliopisto siitä
keskenään sopivat.
3§
Muualla kuin yliopistollisessa keskussairaalassa annettava erikoistumiskoulutus
Jos yliopisto käyttää lääkärin tai hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen yliopistollisen sairaalan sijasta muuta kuntayhtymän
ylläpitämää terveydenhuollon toimintayksikköä, kunnan ylläpitämää terveydenhuollon
toimintayksikköä, valtion mielisairaalaa
taikka lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen
sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan
korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista annetun asetuksen (1103/2005) 2 §:ssä
tarkoitettua terveydenhuollon toimintayksikköä, palvelujen tuottajalle koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista suoritettavan korvauksen suuruus on 1 300 euroa yliopiston
hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden.
Korvausta ei kuitenkaan suoriteta kumotun
asetuksen 3 a §:n 3 momentissa ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 a §:ssä tarkoitettuun hallinnon pätevyyteen vaadittavasta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.
4§
Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus
ja hammaslääkärin käytännön palvelu sekä
ulkomailla perustutkinnon suorittaneilta
eräissä tapauksissa edellytetty palvelu
Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta yllä-

pitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle lääkärinperusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja
laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta sekä näihin rinnastettavasta koulutuksesta tai palvelusta samoin kuin terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta aiheutuvista kustannuksista suoritettavan korvauksen suuruus on 1 300 euroa
kuukaudessa kutakin koulutuksessa ollutta tai
palvelua suorittanutta lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden.
5§
Vuosina 2002–2004 julkaistujen tutkimusten
pisteytys
Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämässä
terveydenhuollon toimintayksikössä, valtion
mielisairaalassa ja lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin
suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista annetun asetuksen 1 §:ssä
tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tehdystä yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta aiheutuvista
kustannuksista suoritettava korvaus lasketaan
seuraavasti määräytyvien julkaisupisteiden
perusteella:
monografiaväitöskirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
erillisjulkaisuista koostuva väitöskirja. . . .1
artikkeli jossakin seuraavassa suomalaisessa terveystieteellisessä julkaisussa, jossa
käytetään ulkopuolista arviointimenettelyä:
Duodecim
Finska Läkaresällskapets handlingar
Hoitotiede
Suomen Hammaslääkärilehti
Suomen Lääkärilehti
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. .0,5
ulkomaisessa julkaisuissa julkaistuille artikkeleille annetaan pisteitä niiden impacttekijän mukaisesti seuraavasti:
impact-tekijä
alle 1
1
’’
1 – alle 4
2
’’
4 tai yli
3
Lisäksi annetaan vuonna 2003 ja 2004
Kunnallislääkärilehdessä julkaistusta artikkelista 0,5 pistettä.
Korvauksen saaminen edellyttää, että

N:o 114
terveydenhuollon toimintayksikön vuosilta
2002–2004 laskettujen julkaisupisteiden yhteismäärä on vähintään kolme.
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Korvauksen saaminen edellyttää, että
terveydenhuollon toimintayksikön vuosilta
2003–2005 laskettujen julkaisupisteiden yhteismäärä on vähintään kolme.

6§
9§
Julkaisupisteen arvo
Edellä 5 §:ssä tarkoitetun julkaisupisteen
arvo on 5 874,65 euroa.
7§
Tutkintojen ja julkaisupisteiden määrät
Tutkintojen ja julkaisupisteiden sekä 1 §:n
1 momentissa tarkoitettujen tutkintojen ja
uusien opiskelijoiden yhteenlasketut määrät
lasketaan keskiarvona niiltä kolmelta viimeiseltä kalenterivuodelta, joilta tiedot ovat
saatavissa.
8§
Vuonna 2005 julkaistujen tutkimusten
pisteytys ja pisteiden ottaminen huomioon
korvausta laskettaessa
Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa
terveydenhuollon toimintayksiköissä tehdystä
yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta aiheutuvista kustannuksista
suoritettava korvaus lasketaan vuonna 2005
julkaistujen tutkimusten osalta seuraavasti
määräytyvien julkaisupisteiden perusteella:
monografiaväitöskirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
erillisjulkaisuista koostuva väitöskirja. . . .1
artikkeli jossakin seuraavassa julkaisussa,
jossa käytetään ulkopuolista arviointimenettelyä:
Duodecim
Finska Läkaresällskapetshandlingar
Hoitotiede
Kunnallislääkärilehti
Suomen Hammaslääkärilehti
Suomen Lääkärilehti
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. .0,5
ulkomaisessa julkaisuissa julkaistuille artikkeleille annetaan pisteitä niiden impacttekijän mukaisesti seuraavasti:
impact-tekijä
alle 1
1
’’
1 – alle 4
2
’’
4 tai yli
3

Tutkimustoiminnan kustannuksiin saadun
korvauksen osoittaminen terveyspalvelujärjestelmään kohdistuvaan tutkimukseen
Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kuntayhtymän tulee osoittaa vähintään yksi kymmenesosa 5 §:n nojalla saamastaan korvauksesta tutkimus- ja hoitomenetelmien vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä terveyspalvelujärjestelmän, erityisesti terveyskeskusten, toimintaa koskevaan tutkimukseen.
Lääkelain
(395/1987)
21 §:ssä
tarkoitetun lääkevalmisteen myyntiluvan hakemiseen liittyviä kliinisiä lääketutkimuksia
ei lueta tutkimus- ja hoitomenetelmien vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta koskeviksi tutkimuksiksi.
10 §
Korvauksen hakeminen
Kunnan, kuntayhtymän, valtion mielisairaalan ja muun palvelujen tuottajan on haettava erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 a
§:n 2 ja 3 momentin tarkoittamaa korvausta
puolivuosittain siten, että ensimmäisen vuosipuoliskon osalta korvausta on haettava
saman vuoden 30 päivä syyskuuta mennessä
ja toisen vuosipuoliskon osalta seuraavan
vuoden 31 päivä maaliskuuta mennessä.
11 §
Tietojenantovelvollisuus
Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kuntayhtymän tulee vuoden 2007 kesäkuun loppuun mennessä antaa sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys siitä, miten se on käyttänyt
1, 2 ja 5 §:n nojalla saamansa korvauksen.
Muiden 5 §:ssä tarkoitettuja terveydenhuollon
toimintayksiköitä ylläpitävien palveluntuottajien tulee samaan ajankohtaan mennessä antaa
selvitys 5 §:n nojalla saamansa korvauksen
käytöstä.
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 114
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa, 5 §:n
nojalla saadun korvauksen käyttöä koskevassa selvityksessä tulee eritellä saadun kokonaiskorvauksen osoittaminen perustutkimukseen, kliiniseen sekä terveyspalvelujärjestelmän toimintaa ja vaikuttavuutta koskevaan tutkimukseen ja muuhun tutkimukseen.
Selvityksessä tulee lisäksi eritellä korvauksen
saajan tässä asetuksessa tarkoitettuun tutkimustoimintaan osoittaman rahoituksen jakautuminen 5 §:n nojalla saatuun rahoitukseen,
terveydenhuollon toimintayksikön ylläpitäjän
muutoin antamaan rahoitukseen ja muuhun
rahoitukseen.
Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen
sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan

korvaukseen oikeutetuista palvelujentuottajista annetussa asetuksessa tarkoitettujen terveydenhuollon toimintayksiköiden ylläpitäjien tulee lisäksi antaa sosiaali- ja terveysministeriölle sen pyytämät tiedot toiminnastaan ja sen rahoituksesta.
12 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä
helmikuuta 2006.
Asetusta sovelletaan vuodelta 2006 maksettaviin korvauksiin. Asetuksen 8 §:ää sovelletaan kuitenkin laskettaessa vuodelta
2007 suoritettavaa korvausta.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2006
Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri Päivi Salo
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