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N:o 764

Laki
Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan Kainuun hallintokokeilusta 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun lain (343/2003)
26, 28, 31—37, 40 § ja 48 §:n 5 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 28, 36 ja 37 § osaksi laissa 219/2004 sekä 33—35 ja 40 § viimeksi
mainitussa laissa, sekä
muutetaan 8 §:n 2 ja 3 momentti, 10 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 23 §:n 1 momentti,
24, 25, 29, 30, 38, 39 ja 41 §,
sellaisina kuin niistä ovat 24, 29 ja 39 § osaksi mainitussa laissa 219/2004 sekä 25 ja 38 §
viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:
8§
Maakuntavaltuusto
— — — — — — — — — — — — —
Maakuntavaltuustoon valittavien valtuutettujen lukumäärä määräytyy kuntalain
(365/1995) 10 §:n mukaisesti kokeilualueen

yhteenlasketun asukasluvun mukaan. Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa
vaalitoimituksessa.

HE 215/2005
HaVM 12/2006
EV 90/2006
119—2006
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Lisäksi Vaalan kunta nimeää maakuntavaltuustoon kaksi edustajaa, jotka ovat valtuuston jäseninä sen käsitellessä Kainuun liiton
toimialaan kuuluvia asioita sekä rakennerahastovaroja ja niiden vastinrahoitusta koskevia asioita.
10 §
Maakuntavaltuuston tehtävät kansallisen
kehittämisrahoituksen hallinnoinnissa
Maakuntavaltuusto päättää Kainuun kehittämisrahan jakamisesta eri viranomaisille seuraaviin käyttötarkoituksiin:
1) alueiden kehittämislain (602/2002) 4
luvun 23 §:n mukaiseen tukeen;
2) kestävän metsätalouden rahoituksesta
annetun lain (1094/1996) 19 §:n mukaiseen
valtiontukeen;
3) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä
annetun lain (343/1991) 23 §:n 1 kohdan
mukaisiin liikenteen ostoihin;
4) kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/1981) mukaiseen kuljetustukeen;
5) yritystoiminnan tukemisesta annetun
lain (1068/2000) 2, 3 ja 4 lukujen mukaisiin
yritystukiin;
6) julkisista työvoimapalveluista annetun
lain (1295/2002) 6 luvun 1 §:n mukaisiin
koulutushankintoihin sekä 7 luvun mukaiseen
työllistämistukeen ja lisätukeen;
7) eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä
annetun
valtioneuvoston
asetuksen
(1345/2002) mukaisiin avustuksiin, tukiin ja
valtion investointeihin;
8) ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen (894/1996)
mukaisiin avustuksiin;
9) vesihuollon tukemisesta annetun lain
(686/2004) mukaisiin avustuksiin ja valtion
töihin;
10) ympäristötöiden suunnittelusta ja rakentamisesta, peruskorjauksista ja rakentamisvelvoitteista aiheutuvien menojen maksamiseen; sekä
11) perustienpitoon ja tieverkon kehittämiseen.
— — — — — — — — — — — — —

16 §
Maakuntahallituksen eri kokoonpano
Maakuntahallituksen peruskokoonpanossa
on vähintään kahdeksan jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja. Johtosäännössä voidaan määrätä, että maakuntahallituksen peruskokoonpanon jäsenen on
oltava maakuntavaltuuston jäsen. Maakuntahallituksen käsitellessä Kainuun liiton toimialaan kuuluvaa asiaa sen toimintaan osallistuu
Vaalan kunnan nimeämä edustaja.
— — — — — — — — — — — — —
23 §
Peruspalveluiden rahoitus
Kainuun kunnat rahoittavat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämiä 21 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä
palveluita siten kuin kunnat siitä kuntayhtymän perussopimuksessa sopivat. Perussopimuksen mukainen rahoitus palveluihin maksetaan maakunnalle. Perussopimuksessa rahoitus on määriteltävä kaikille kunnille samansuuruisena osuutena kunnan perussopimuksessa määritellyistä tuloista tai summana
asukasta kohden. Perussopimuksessa voi olla
siirtymäaika muutosten tasaamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —
24 §
Maakuntavaalit
Kainuun maakuntavaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina kunnallisvaalien yhteydessä. Kaikilla äänioikeutetuilla
on yhtäläinen äänioikeus.
Kokeilualue on vaaleissa yhtenä vaalipiirinä.
Jollei tässä laissa muuta säädetä, sovelletaan maakuntavaaleissa soveltuvin osin kuntalain ja vaalilain (714/1998) sekä ehdokkaan
vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain
(414/2000) kunnallisvaaleja koskevia säännöksiä.
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25 §
Äänioikeus ja äänioikeusrekisteri
Kokeilualueen kunnassa kunnallisvaaleissa
äänioikeutettu henkilö on äänioikeutettu
myös maakuntavaaleissa.
Maakuntavaaleissa käytetään samaa äänioikeusrekisteriä kuin kunnallisvaaleissa.

2299

äänimäärät ja kunnassa annettujen äänten
kokonaismäärän Kajaanin keskusvaalilautakunnalle sen määräämällä tavalla.
Saatuaan 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset kaikilta keskusvaalilautakunnilta Kajaanin keskusvaalilautakunta vahvistaa viipymättä maakuntavaalien tuloksen.
Kajaanin keskusvaalilautakunta julkaisee
maakuntavaalien tuloksen ja tiedottaa tuloksesta vaalilain 95 §:n mukaisesti.

29 §
Ennakkoäänestysoikeus
Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta maakuntavaaleissa kotimaassa olevassa
ennakkoäänestyspaikassa.
30 §
Ehdokasasettelu
Maakuntavaalien ehdokashakemukset on
tehtävä Kajaanin keskusvaalilautakunnalle,
joka käsittelee hakemukset ja laatii maakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmän.
Puolueen ehdokkaat asettaa puolueen Kajaanin keskusvaalilautakunnalle ilmoittama
puolueen henkilöjäseniä kokeilualueen kunnissa edustava yhdistys.
Vaalilain 150 §:ssä tarkoitetun valitsijayhdistyksen perustamiseksi tarvitaan vähintään
100 kokeilualueella äänioikeutettua henkilöä.
Puolueen ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamies kunnallisvaaleissa voi toimia vaaliasiamiehenä myös maakuntavaaleissa.
38 §
Vaalien tuloksen laskenta ja vahvistaminen
sekä tuloksesta tiedottaminen
Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa
kolmantena päivänä vaalipäivän jälkeen kello
18.00 aloitettavassa kokouksessaan äänimäärät, jotka kukin ehdokas, puolue, vaaliliitto ja
yhteislista yhteensä ovat kunnassa saaneet,
sekä ilmoittaa viipymättä näin vahvistetut

39 §
Muutoksenhaku vaaleihin
Päätökseen, jolla maakuntavaalien tulos on
vahvistettu, saa hakea muutosta siten kuin
vaalilain 8 luvussa muutoksenhausta kunnallisvaaleissa säädetään.
Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus
on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tuloksiin, vaalit on määrättävä uusittaviksi
kokeilualueella, jollei vaalien tulos ole oikaistavissa.
Jos vaalit valituksen johdosta määrätään
uusittaviksi, on uusittavien vaalien vaalipäivä
Kajaanin keskusvaalilautakunnan määräämä
sunnuntai.
41 §
Kuntalain soveltaminen
Maakunnan hallinnosta, maakunnan asukkaiden osallistumisoikeudesta, luottamushenkilöistä, henkilöstöstä, hallintomenettelystä,
taloudesta, hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntien yhteistoiminnasta on, sen
lisäksi mitä tässä laissa säädetään, soveltuvin
osin voimassa, mitä kuntalaissa säädetään
kuntayhtymästä. Maakuntavaltuustoon sovelletaan tällöin kuntalain säännöksiä valtuustosta ja maakuntahallitukseen kuntalain säännöksiä kunnanhallituksesta. Maakuntaan sovelletaan kuntalain 65 §:ssä säädettyä velvoitetta päättää toimenpiteistä, joilla taseen
osoittama ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä katetaan. Maakun-
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tavaltuustoon ei kuitenkaan sovelleta kuntalain 81, 82 ja 86 a §:ää.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2006
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
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Valtioneuvoston asetus
valtionhallinnon yhteishankinnoista
Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 22 a §:n,
sellaisena kuin se on laissa 447/2006, nojalla:
1§
Yhteishankittavat tuotteet ja palvelut
Valtionhallinnossa voidaan yhteishankintoina hankkia seuraavia hallinnon käyttöön
tarvittavia tavanomaisia tavaroita ja palveluita
sekä laajasti käytettäviä tavanomaisia tietoteknisiä laitteistoja ja niiden ohjelmistoja sekä
hallinnon yhteisiä tietojärjestelmiä (yhteishankittavat tuotteet ja palvelut):
1) Painotuotteet ja painatuspalvelut
a) kirjekuorien, lomakkeiden ja käyntikorttien painatus,
b) kotimaiset sanoma- ja aikakausilehdet,
c) julkaisujen ja kirjojen painatus;
2) Sähkö, polttoaineet ja öljytuotteet
a) sähkö,
b) bensiini (lyijytön ja lyijypitoinen) ja
dieselöljy,
c) raskasöljyt ja niistä johdetut tuotteet
erityisesti kaasuöljyt, polttoöljyt, voiteluöljyt
ja voiteluaineet;
3) Toimistokoneet, -tarvikkeet ja -kalusteet
a) toimiston koneet ja laitteet sekä niiden
osat ja tarvikkeet,
b) toimistotarvikkeet, täyttö- ja suoratoimitukset,
c) toimistokalusteet,
d) toimiston koneiden, laitteiden ja kalusteiden huolto- ja asennuspalvelut;

4) Tietokoneet ja tietotekniset laitteet,
niiden osat ja tarvikkeet
a) tietokoneet (työasemat ja kannettavat),
b) näytöt,
c) tulostimet,
d) telefaksit, kopiokoneet ja monitoimilaitteet,
e) tietoturvalaitteet,
f) tietokoneiden ja tietoteknisten laitteiden
osat, varusteet ja lisätarvikkeet,
g) tietokoneiden ja tietoteknisten laitteiden
huolto- ja asennuspalvelut,
h) televisiot, kuvatallentimet ja digisovittimet;
5) Tietojärjestelmät ja ohjelmistot
a) toimistojärjestelmät ja toimiston perusohjelmistot, ohjelmistolisenssit ja ohjelmistojen päivittäminen,
b) taloushallinnon tietojärjestelmät ja taloushallinnon tietojärjestelmäpalvelut,
c) henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ja
tietojärjestelmäpalvelut,
d) matkanhallinnan ja -varauksen tietojärjestelmät sekä tietojärjestelmäpalvelut,
e) dokumentinhallinta- ja arkistointijärjestelmät,
f) sähköisen asioinnin alusta ja komponentit,
g) tietojärjestelmien yhteentoimivuutta
mahdollistavat ohjelmistot ja palvelut,
h) henkilöiden ja yritysten tunnistamisen
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sähköisessä asioinnissa mahdollistavat tietojärjestelmät, ohjelmistot ja palvelut,
i) tietoturvaohjelmistot ja -palvelut,
j) sähköpostijärjestelmät
k) tietojärjestelmien, ohjelmistojen ja -laitteiden käyttö-, ylläpito- ja tukipalvelut sekä
käyttäjä- ja asiantuntijakoulutus;
6) Tieto- ja puheliikenne
a) tietoliikenne ja tietoliikennepalvelut,
b) puheliittymät, puhepalvelut ja välitystoiminta,
c) puhelinlaitteet;
7) Ajoneuvot ja ajoneuvopalvelut
a) henkilöautot ja tila-autot (myös erityistarkoituksiin muutettavissa olevat),
b) pakettiautot ja niiden alustat, pickupautot ja pikkubussit (myös erityistarkoituksiin muutettavissa olevat),
c) maastoautot ja nelivetoautot (myös
erityistarkoituksiin muutettavissa olevat),
d) kevyet ja raskaat kuorma-autot,
e) rengas- ja huoltopalvelut,
f) tilausajoneuvopalvelut;
8) Matkustuspalvelut
a) kotimaan ja ulkomaan matkustukseen
käytettävät lentokuljetuspalvelut,
b) kotimaan ja ulkomaan matkustukseen
käytettävät hotelli- ja majoituspalvelut,
c) matkatoimistopalvelut;
9) Eräät muut palvelut
a) työterveyshuolto,
b) siivoustarvikkeet ja kiinteistönhoidon
tarvikkeet, välineet ja palvelut,
c) virkojen ja tehtävien täyttöä koskevat
palvelut,
d) tavarankuljetus- ja muuttopalvelut,
e) valtion virkamiesten ja työntekijöiden
virkamatkavakuutus,
f) valtion maksuaikakorttiratkaisut,
g) leasingpalvelut (tietokoneet, tietotekniset laitteet, toimistokoneet ja -laitteet, toimistokalusteet, ajoneuvot).
2§
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista
Valtiovarainministeriö määrää päätöksellään, mitkä 1 §:ssä tarkoitetuista tuotteista ja
palveluista kuuluvat kulloiseenkin valtionhallinnon yhteishankintaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla päätöksellä voidaan lisäksi määrätä yhteishankinnan
valmistelun käynnistämisestä ja aikataulusta,
kilpailutettavan tuotteen tai palvelun tarkemmasta kuvaamisesta, yhteishankinnan aikataulusta, kilpailuttamisen suunnitteluryhmästä, yhteishankinnan suuruudesta ja jakamisesta, yhteishankinnan kohderyhmästä ja
yhteishankinnan soveltamisalan rajaamisesta,
yhteishankinnan hankintayksiköstä ja hankintasopimuksen allekirjoittamisesta sekä kilpailuttamista ja hankintaa koskevasta tiedottamisesta samoin kuin muista yhteishankinnan valmistelun ja toteuttamisen yksityiskohdista.
Virasto tai laitos ei saa ryhtyä kilpailuttamaan 1 momentissa tarkoitetulla päätöksellä
määrättyä yhteishankittavaa tuotetta tai palvelua yhteishankinnan valmistelun tai toteuttamisen ollessa vireillä taikka valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 22 a §:n 2
momentin perusteella kilpailutetun yhteishankintasopimuksen voimassaoloaikana.
Jos virasto tai laitos järjestää 1 momentissa
tarkoitetulla päätöksellä määrättyjen yhteishankittavien tuotteiden tai palveluiden hankinnan valtion talousarviosta annetun lain
22 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta erityisestä
syystä muulla tavalla kuin yhteishankintana,
sen on yksilöitävä erityinen syy hankintaa
koskevassa päätöksessä.
3§
Yhteishankinnan hankintayksikkö
Valtiovarainministeriö nimeää päätöksellään valtionhallinnon yhteishankintojen hankintayksikön (yhteishankinnan hankintayksikkö), joka vastaa yhteishankinnan kilpailuttamisesta ja julkisia hankintoja koskevien
menettelyjen noudattamisesta.
Yhteishankinnan hankintayksikkö tekee
hankintapäätöksen ja allekirjoittaa hankintaan
liittyvät sopimukset. Valtiovarainministeriö
voi päätöksellään määrätä, että hankintaan
liittyvät sopimukset allekirjoittaa lisäksi muu
päätöksessä nimetty valtion virasto tai laitos.
Yhteishankinnan hankintayksikkö tiedottaa
kilpailuttamisesta, hankintapäätöksestä ja kilpailutetun sopimuksen käyttöönotosta valtion
virastoille ja laitoksille. Valtiovarainministe-
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riön päätöksellä voidaan kuitenkin määrätä
tiedottaminen muun valtion viraston tai laitoksen taikka yhteishankinnan hankintayksikön tehtäväksi.
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4§

teishankittaville tuotteille ja palveluille asetetut vaatimukset, hankinnan laajuus, merkittävimmät käyttäjäryhmät sekä hankinnan teknisten ja kaupallisten vaatimusten edellyttämä
asiantuntemus.
Valtiovarainministeriö nimeää päätöksellään suunnitteluryhmän puheenjohtajan.

Yhteishankinnan suunnitteluryhmä

5§

Yhteishankinnan hankintayksikkö kokoaa
kilpailuttamista valmistelevan suunnitteluryhmän, jollei suunnitteluryhmästä ole erikseen määrätty valtiovarainministeriön päätöksellä.
Suunnitteluryhmän kokoamisessa tulee ottaa huomioon ainakin kilpailutettaville yh-

Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä
syyskuuta 2006.
Tätä asetusta ei sovelleta hankintoihin,
joita koskevat hankintailmoitukset on tehty
ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2006
Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen
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Valtiovarainministeriön päätös
valtionhallinnon yhteishankinnoista
Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2006

Valtiovarainministeriö on 13 päivänä toukokuuta 1988 valtion talousarviosta annetun lain
(423/1988) 22 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 447/2006, päättänyt:
1§
Yhteishankittavat tuotteet ja palvelut
Seuraavat valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen
1 §:ssä tarkoitetut yhteishankittavat tuotteet ja
palvelut hankitaan valtionhallinnossa yhteishankintoina:
1) Sähkö, polttoaineet ja öljytuotteet
a) sähkö,
b) bensiini (lyijytön ja lyijypitoinen) ja
dieselöljy,
c) raskasöljyt ja niistä johdetut tuotteet
erityisesti kaasuöljyt, polttoöljyt, voiteluöljyt
ja voiteluaineet;
2) Toimistotarvikkeet ja -kalusteet
a) toimistotarvikkeet ja niiden täyttö- ja
suoratoimitukset,
b) toimistokalusteet;
3) Tietokoneet ja tietotekniset laitteet,
niiden osat ja tarvikkeet
a) tietokoneet (työasemat ja kannettavat),
b) näytöt;
4) Ajoneuvot ja ajoneuvopalvelut
a) henkilöautot ja tila-autot (myös erityistarkoituksiin muutettavissa olevat),
b) pakettiautot ja niiden alustat, pick-upautot ja pikkubussit (myös erityistarkoituksiin
muutettavissa olevat),
c) maastoautot ja nelivetoautot (myös
erityistarkoituksiin muutettavissa olevat),

d) kevyet kuorma-autot (<6 t);
5) Matkustuspalvelut
a) kotimaan ja ulkomaan matkustukseen
käytettävät lentokuljetuspalvelut,
b) matkatoimistopalvelut;
6) Eräät muut palvelut
a) työterveyshuolto,
b) valtion maksuaikakorttiratkaisut,
c) leasingpalvelut (tietokoneet, tietotekniset laitteet, toimistokoneet ja -laitteet, toimistokalusteet, ajoneuvot).
2§
Yhteishankinnan hankintayksikkö
1 §:ssä tarkoitettujen yhteishankittavien
tuotteiden ja palveluiden kilpailuttamisesta
valtionhallinnolle vastaa yhteishankinnan
hankintayksikkönä toimiva valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy.
Yhteishankinnan hankintayksikkö tiedottaa
valtion virastoille ja laitoksille yhteishankinnan kilpailutuksista, hankintapäätöksistä, solmituista sopimuksista, sopimusten käyttöönotosta ja käyttöön liittyvistä seikoista.
3§
Muut hankintasopimukset
Virasto tai laitos voi käyttää tällä päätöksellä yhteishankittavaksi määrättyjen tuottei-
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den ja palveluiden hankinnassa muutakin kuin
yhteishankintasopimusta, mikäli
1) virasto tai laitos on aloittanut yhteishankittavaksi määrätyn tuotteen tai palvelun
hankintaa koskevan julkisen tarjousmenettelyn ennen tämän päätöksen voimaantuloa; tai
2) virastolla tai laitoksella on voimassaoleva ennen tämän päätöksen voimaantuloa
kilpailutettu kirjallinen hankintasopimus yh-
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teishankittavaksi määrätystä tuotteesta ja palvelusta.
4§
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä
syyskuuta 2006.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2006
Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen

2
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä
Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä joulukuuta 1989
annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 11 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on
laissa 1227/2004:
1§
Asetuksen soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään sairauksien
harvinaisuuden, erikoissairaanhoidon vaativuuden tai erikoissairaanhoidon järjestämisen
asettamien erityisten vaatimusten perusteella
erityistason sairaanhoitoon kuuluvista tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidosta sekä
niistä terveydenhuollon toimintayksiköistä,
joihin nämä keskitetään.
2§
Määritelmät
Alueellisesti keskitettävällä erityistason
sairaanhoidolla tarkoitetaan erityisvastuualueella yliopistolliseen sairaalaan tai muuhun
vastaavan tasoiseen sairaalaan keskitettävää
erikoissairaanhoitoa.
Valtakunnallisesti keskitettävällä erityistason sairaanhoidolla tarkoitetaan harvempaan kuin viiteen yliopistosairaalaan tai vastaavaan terveydenhuollon toimintayksikköön
keskitettävää hoitoa.
3§
Erityistason sairaanhoidon keskittämistä
koskevat yleiset periaatteet
Erityistason sairaanhoitoon kuuluvat tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot keskitetään

joko alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan terveydenhuollon toimintayksikköön taikka valtakunnallisesti harvempaan kuin viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan terveydenhuollon toimintayksikköön. Valtakunnallisesti keskitettävään erityistason sairaanhoitoon kuuluvat
toiminnot, jotka ovat harvinaisia ja vaativat
korkeatasoista lääketieteellistä osaamista tai
välineistöä.
Jos muut kuin yliopistolliset sairaalat toteuttavat erityistason sairaanhoitoa joko
omana toimintanaan tai ostopalveluna, niiden
on erityisesti varmistuttava siitä, että palvelu
vastaa yliopistollisen sairaalan erityisosaamisen laatutasoa.
4§
Alueellisesti keskitettävä erityistason sairaanhoito
Kullakin viidellä yliopistollisen sairaalan
erityisvastuualueella sovitaan sairaaloiden ja
sairaanhoitopiirien kesken ne tutkimukset,
toimenpiteet ja hoidot, jotka niissä on sairauksien harvinaisuuden, hoidon vaativuuden
tai sen järjestämisen asettamien erityisten
vaatimusten perusteella tarkoituksenmukaista
keskittää alueellisesti. Erityisvastuualueen
sairaanhoitopiirit laativat alueellisesti keskitettävistä tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista yhteisen erikoisalakohtaisen luettelon
sekä ylläpitävät ja päivittävät sitä.
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5§
Valtakunnallisesti keskitettävä erityistason
sairaanhoito
Valtakunnallisesti keskitettävä erityistason
sairaanhoito keskitetään seuraavasti:
1) Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala:
aivoverisuonten ohitusleikkaukset,
allogeeniset luuytimen kantasolusiirrot,
epikeratofakialeikkaukset,
epilepsian invasiivinen diagnostiikka ja
kirurginen hoito,
erittäin vaikeiden palovammojen primaarihoito,
huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaishoidon suunnittelu sekä leikkaushoito,
imeväisten avosydänkirurgia ja muu vaativa lasten sydänkirurgia,
kraniofakiaalisen epämuodostuman primaari leikkaushoito,
lasten sappitieatresian hoito,
lasten glaukooman leikkaushoito,
luudysplasioiden (diastrofinen kasvuhäiriö,
akondroplasia) vaativa leikkaushoito,
luusyövän primaarinen hoito,
munuaisen-, haiman-, maksan- sydämen- ja
keuhkonsiirrot,
oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset,
retinoblastooman hoito,
silmän malignin melanooman muu hoito
kuin silmän poisto,
skolioosin leikkaushoito,
transseksuaalisten henkilöiden psykiatriset
ja endokrinologiset tutkimukset ja hoidon
aloitus sekä sukuelinkirurgia lukuun ottamatta kohdun ja munasarjojen poistoa,
vaativa invasiivinen sikiötutkimus ja
-hoito,
vasta-ainepositiivisten (F-VIII) hemofiliapotilaiden leikkaushoito
2) Tampereen yliopistollinen sairaala:
luusyövän primaarinen hoito,
oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset,
skolioosin leikkaushoito,
transseksuaalisten henkilöiden psykiatriset
ja endokrinologiset tutkimukset ja hoito,
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vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja
nuorten psykiatrinen hoito
3) Turun yliopistollinen keskussairaala:
allogeeniset luuytimen kantasolusiirrot,
luusyövän primaarinen hoito,
ylipainehappihoito ja siihen välittömästi
liittyvä leikkaushoito
4) Oulun yliopistollinen sairaala:
huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaishoidon suunnittelu sekä leikkaushoito lukuun
ottamatta huulihalkioiden primaarista leikkaushoitoa,
kraniofakiaalisen epämuodostuman primaari leikkaushoito,
lasten glaukooman leikkaushoito,
oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset,
skolioosin leikkaushoito,
vaativa invasiivinen sikiötutkimus ja -hoito
5) Kuopion yliopistollinen sairaala:
epilepsian invasiivinen diagnostiikka ja
kirurginen hoito,
erittäin vaikeiden palovammojen primaarihoito,
luusyövän primaarinen hoito
6) Valtion mielisairaalat
oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset
7) Niuvanniemen sairaala
vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja
nuorten psykiatrinen hoito.
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään
keskitetään skolioosin leikkaushoito, vastaainepositiivisten (F-VIII) hemofiliapotilaiden
leikkaushoito, juveniilin reuman vaativa leikkaushoito sekä selkäydinvammapotilaan
akuuttivaiheen kuntoutus sellaiseen yksityiseen terveydenhuollon toimintayksikköön,
jolla on riittävän pitkäkestoinen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva laatunäyttö kyseisen toiminnan harjoittamisesta.
6§
Seuranta
Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on
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vuosittain kesäkuun loppuun mennessä yhteisesti annettava sosiaali- ja terveysministeriölle 4 §:ssä tarkoitettu luettelo.
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus ylläpitää ja päivittää erityistason
sairaanhoitoon kuuluvien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen voimassa olevien
luokitusten mukaiset koodit.

7§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä
lokakuuta 2006.
Tällä asetuksella kumotaan 20 päivänä
kesäkuuta 2001 annettu sosiaali- ja terveysministeriön ohje 2001:2 ’’Erityistason sairaanhoidon järjestäminen’’.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2006
Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri Päivi Salo
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 1 liitteen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002
annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) liitteessä 1 olevan I osan 46
kohta,
sellaisena kuin se on asetuksessa 356/2006, seuraavasti:
Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 2006.
Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006
Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Liikenneneuvos Kari Saari

N:o 768
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Liite 1

OSA I

AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ
YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

————————————————————————————
Vaatimus, jär- Perusdirektiivi
jestelmä, osa
tai erillinen
tekninen yksikkö

Vastaava Esääntö

Ajoneuvoluokat, joita
vaatimus
koskee

- muutosdirektiivit

Voimaantulopäivä
Tyyppihyväksyntävaatimus

Vaatimus direktiiviä
tai E-sääntöä vastaamisesta

uudelle ajo- ensi kertaa
neuvotyypil- käyttöön
le
otettavalle
ajoneuvolle

uudelle
ensi kerajoneu- taa käytvotyypil- töön otetle
tavalle
ajoneuvolle

————————————————————————————
46. Renkaat

92/23/ETY66
- 2001/43/EY
(vierintämelu)67

30, 54,
64, 108,
109
(pinnoitetut renkaat)

M, N, O
M, N, O

1993
rengastyypit
4.8.2003
uudet ajoneuvotyypit
4.2.2004

uudet
ajoneuvot:
4.2.2005
(ks. lisäksi
alaviite 66)

(ks. lisäksi
alaviite 66)
- 2005/11/EY

1.1.2006

ei koske

————————————————————————————

66
a) Muun kuin EY-tyyppihyväksytyn M1-luokkaan kuuluvan auton renkaina hyväksytään myös FMVSS 109
mukaiset DOT-merkinnällä varustetut renkaat. Sellaisia saa 1.10.1980 jälkeen käyttöön otettaviin autoihin, joiden
nopeusluokka on vähintään 80 km/h ja joiden vanteen nimellishalkaisija on yli 245 mm mutta alle 635 mm, hyväksyä kuitenkin enintään direktiivin 2001/43/EY 10 a artiklassa ja V liitteen 4.2 kohdassa oleviin voimaantuloaikataulujen mukaisiin päivämääriin saakka.
b) Ennen 13.9.2006 pinnoitetussa renkaassa, joka ei ole E-hyväksytty ja merkitty tekstillä ”Retread” E-säännön
n:o 108 tai 109 mukaisesti, tulee olla merkintä renkaan koosta ja kantavuusluokasta sekä renkaan molemmilla
puolilla pysyvä merkintä ”Pinnoitettu – Regummerad”.
c) Autossa tai perävaunussa käytettävän henkilöautonrenkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä eikä syventää. Muuhun renkaaseen saa tartuntakyvyn parantamiseksi tehdä lisäuria alkuperäisten urien suurimpaan syvyyteen asti tai
teräskudoksisessa renkaassa renkaan valmistajan sallimaan suurimpaan syvyyteen asti.
d) Nastoitettuun renkaaseen sovelletaan lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön asetusta ajoneuvojen renkaiden
nastoista (408/2003).
67
Direktiivi 2001/43/EY koskee rengastyyppejä, jotka on tarkoitettu 1.10.1980 jälkeen käyttöön otettaviin autoihin, joiden nopeusluokka on vähintään 80 km/h ja joiden vanteen nimellishalkaisija on yli 245 mm mutta alle 635
mm. Direktiivin vaatimuksia sovelletaan direktiivin 10 a artiklassa ja V liitteen 4.2 kohdassa olevien voimaantuloaikataulujen mukaisesti.
———————————————————————————————————
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Verohallituksen päätös
muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2005 verotuksen
päättymisestä
Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2006

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95)
49 §:n nojalla päättänyt:
1§
Muiden verovelvollisten kuin tuloverolain
3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä
tarkoitettujen yhteisetuuksien verotus vuodelta 2005 päättyy 31 päivänä lokakuuta
2006.

2§
Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä
syyskuuta 2006.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2006
Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Markku Mertala
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