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N:o 1128

Valtioneuvoston asetus
rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
kumotaan rajavartiolaitoksesta 25 päivänä elokuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen
(651/2005) 4, 6 § ja 34 §, 54 §:n 2 momentti ja 56 §, sellaisena kuin niistä on 6 § osaksi
asetuksessa 259/2006 sekä
muutetaan 2 §:n 2 momentti, 3 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §, 12 §:n 1 momentti, 17 §, 18 §:n 1
momentti, 19 §:n otsikko ja 2 momentti, 20 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentti, 23, 26 § 1
momentin 4 kohta, 29, 30, 32, 37 ja 42 §, 43 §:n 2 momentti sekä 48 ja 49 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti ja 29 § osaksi mainitussa asetuksessa 259/2006
sekä 8 ja 32 § mainitussa asetuksessa 259/2006, seuraavasti:
2§
Rajavartiolaitoksen päällikön tehtävät
— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi mitä rajavartiolaitoksen päällikön tehtävistä muualla säädetään rajavartiolaitoksessa rajavartiolaitoksen päällikkö:
1) vastaa rajavartiolaitoksen toiminnan tu162—2009

loksellisuudesta sekä yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista sisäasiainministeriön
vahvistamien tulostavoitteiden mukaisesti;
2) päättää rajavartiolaitoksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä hallintoasioista;
3) vahvistaa rajavartiolaitoksen yksityiskohtaisen kokoonpanon;

5450

N:o 1128

4) antaa tarkempia määräyksiä hallintoyksiköiden tehtävistä sekä hallintoasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta;
5) vahvistaa rajavartiolaitoksen tulosohjausta ja tilivelvollisuutta koskevat keskeiset
asiakirjat;
6) tarkastaa ja valvoo hallintoyksiköiden
toimintaa;
7) vahvistaa hallintoyksikön päällikön
vuosiloman ajankohdan.
— — — — — — — — — — — — —

johtosuhteista sekä asioiden käsittelystä ja
ratkaisemisesta rajavartiolaitoksen esikunnassa määrätään rajavartiolaitoksen päällikön
vahvistamassa rajavartiolaitoksen esikunnan
työjärjestyksessä, jollei muuta säädetä. Rajavartiolaitoksen esikunnan tehtävissä sisäasiainministeriön rajavartio-osastona noudatetaan soveltuvin osin sisäasiainministeriön
työjärjestystä (37/2008).

3§

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön tehtävät

Rajavartiolaitoksen esikunnan kokoonpano
ja tehtävät

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön asemasta rajavartiolaitoksen esikunnan johdossa,
rajavartiolaitoksen päällikön sijaisena ja sisäasiainministeriön osastopäällikkönä säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun
lain (577/2005) 3 ja 5 §:ssä. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö:
1) vastaa rajavartiolaitoksen esikunnan toiminnan tuloksellisuudesta;
2) johtaa rajavartiolaitoksen kehitystoimintaa;
3) vastaa rajavartiolaitoksen päällikön käsiteltävien asioiden valmistelusta;
4) johtaa rajavartiolaitoksen toiminnan
suunnittelua ja käy ministeriötä koskevissa
asioissa tulosneuvottelut sisäasiainministeriön kansliapäällikön kanssa;
5) valvoo rajavartiolaitoksen päällikön
sekä rajavartiolaitoksen esikunnan päätösten
täytäntöönpanoa;
6) ratkaisee rajavartiolaitoksen esikunnan
osastopäällikön ja erillisen yksikön päällikön
vuosiloman ajankohdan;
7) vahvistaa rajavartiolaitoksen esikunnan
osaston ja erillisen yksikön työjärjestyksen;
8) päättää hallintoyksikkönsä yksityiskohtaisesta kokoonpanosta rajavartiolaitoksen
yksityiskohtaisen kokoonpanon puitteissa;
9) toimii työnantajan edustajana hallintoyksikköä koskevissa asioissa.
— — — — — — — — — — — — —

Rajavartiolaitoksen esikunnassa on henkilöstöosasto, oikeudellinen osasto, raja- ja meriosasto, teknillinen osasto sekä suunnitteluja talousyksikkö.
Rajavartiolaitoksen esikunnassa voi tarvittaessa olla osastoihin kuulumattomia erillisiä
toimintayksiköitä. Sen lisäksi mitä valvonnasta rajavartiolaitoksessa säädetään tai määrätään, osastot ja yksiköt huolehtivat tarpeellisesta valvonnasta toimialallaan sekä tietojärjestelmiensä käytön ohjauksesta ja valvonnasta.
Rajavartiolaitoksen esikunta:
1) suorittaa sille rajavartiolaitoksen johtoesikuntana ja sisäasiainministeriön rajavartioosastona kuuluvat hallinnolliset ja sotilaalliset tehtävät;
2) valvoo rajavartiolaitoksen tehtävien
asianmukaista suorittamista, ohjaa ja tarkastaa alaistensa hallintoyksiköiden toimintaa
sekä suunnittelee ja kehittää rajavartiolaitoksen toimintaa;
3) huolehtii rajavartiolaitoksen päällikön
päätösten täytäntöönpanosta sekä rajavartiolaitoksen apulaispäällikön käsittelemien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta;
4) vahvistaa vartioston, raja- ja merivartiokoulun ja vartiolentolaivueen työjärjestyksen,
jollei muuta säädetä tai vahvistetussa työjärjestyksessä toisin määrätä;
5) kantaa ja vastaa rajavartiolaitosta koskevissa asioissa valtion puolesta sekä valvoo
tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa
valtion etua ja oikeutta, jollei muuta säädetä.
Rajavartiolaitoksen esikunnan tehtävistä ja

7§

8§
Asiavaltuus ja valtuutus
Rajavartiolaitoksen esikunnan virkamiehellä, joka on suorittanut oikeustieteen ylem-
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män korkeakoulututkinnon, on oikeus rajavartiolaitokselle kuuluvissa asioissa valvoa
valtion etua ja oikeutta tuomioistuimissa,
muissa viranomaisissa ja toimituksissa sekä
käyttää niissä puhevaltaa. Markkinaoikeuden
käsiteltävissä asioissa tämä oikeus on myös
rajavartiolaitoksen esikunnan hankintapäälliköllä. Hankintapäälliköllä on lisäksi oikeus
hyväksyä rajavartiolaitoksen hankintoihin
liittyvät loppukäyttäjätodistukset. Laillisuusvalvontaan kuuluvissa asioissa tämä oikeus
on rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston virkamiehellä, joka on suorittanut
ylemmän oikeustieteen korkeakoulututkinnon.
Rajavartiolaitoksen esikunta voi enintään
vuodeksi valtuuttaa muun hallintoyksikön
päällikön taikka tämän määräämän rajavartiolaitokselle kuuluvissa:
1) yksinkertaisissa tai vähäisissä asioissa
valvomaan valtion etua ja oikeutta tuomioistuimissa sekä käyttämään niissä puhevaltaa;
2) yksinkertaisissa ja selvissä kiinteistötoimituksissa ja huoneenvuokra-asioissa valvomaan valtion etua ja oikeutta sekä käyttämään niissä puhevaltaa.
Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston päällikkö tai apulaisosastopäällikkö voi valtuuttaa määräämänsä henkilön
käyttämään valtion puhevaltaa rajavartiolaitokselle kuuluvassa yksittäisessä asiassa tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa ja toimituksissa.
12 §
Komentajan ja koulun johtajan tehtävät
Komentaja ja koulun johtaja johtaa hallintoyksikkönsä toimintaa ja vastaa sen toiminnan tuloksellisuudesta. Jollei muuta säädetä
tai määrätä, hänelle kuuluvat hallintoyksikössään ne tehtävät, jotka 7 §:n 8 ja 9 kohdan
mukaan rajavartiolaitoksen esikunnan osalta
kuuluvat rajavartiolaitoksen apulaispäällikölle.
— — — — — — — — — — — — —
17 §
Upseerien virat
Rajavartiolaitoksen

hallinnosta

annetun
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lain 9 §:ssä tarkoitetuista sotilasviroista ovat
upseerin virkoja rajavartiolaitoksen päällikön, rajavartiolaitoksen apulaispäällikön,
kenraalin, amiraalin, everstin, kommodorin,
esiupseerin ja nuoremman upseerin virat.
18 §
Muut virat
Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun
lain 9 §:ssä tarkoitettuja muita virkoja ovat:
1) hallitusneuvoksen virka;
2) lainsäädäntöneuvoksen virka;
3) rajavartioylitarkastajan virka;
4) rikosylitarkastajan virka;
5) ylitarkastajan virka;
6) neuvottelupäällikön virka;
7) hankintapäällikön virka;
8) insinöörin virka;
9) lentoteknisen johtajan virka;
10) talouspäällikön virka;
11) yli-insinöörin virka;
12) ylilääkärin virka.
— — — — — — — — — — — — —
19 §
Virkojen perustaminen, lakkauttaminen,
nimen muuttaminen, siirtäminen ja sijoittaminen hallintoyksiköihin
— — — — — — — — — — — — —
Rajavartiolaitoksen päällikkö päättää nimitysvaltaansa kuuluvan muun kuin erittelyviran sekä hallitusneuvoksen ja lainsäädäntöneuvoksen viran perustamisesta, lakkauttamisesta, siirtämisestä, nimen muuttamisesta
sekä sijoittamisesta hallintoyksiköihin.
— — — — — — — — — — — — —
20 §
Viran täyttämättä jättäminen
— — — — — — — — — — — — —
Erittelyviran täyttämättä jättämisestä päättää sisäasiainministeri. Muun upseerin viran
sekä hallitusneuvoksen ja lainsäädäntöneuvoksen viran täyttämättä jättämisestä päättää
rajavartiolaitoksen päällikkö.
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21 §

29 §

Virkaan nimittäminen

Rajavartijan ja merivartijan erityiset kelpoisuusvaatimukset

— — — — — — — — — — — — —
Muuhun virkaan nimittää:
1) hallitusneuvoksen ja lainsäädäntöneuvoksen virkaan valtioneuvosto;
2) rajavartioylitarkastajan, rikosylitarkastajan, neuvottelupäällikön, hankintapäällikön,
talouspäällikön, yli-insinöörin ja ylilääkärin
virkaan rajavartiolaitoksen päällikkö;
3) muuhun virkaan hallintoyksikön päällikkö, jollei muuta säädetä.
23 §
Tehtävän perustaminen, lakkauttaminen,
siirtäminen ja tehtävään määrääminen
Rajavartiolaitoksen päällikkö päättää nimitysvaltaansa kuuluvan tehtävän perustamisesta, lakkauttamisesta ja siirtämisestä sekä
tehtävänimikkeistä, jollei toisin säädetä.
Hallintoyksikön päällikkö määrää rajavartiolaitoksen virkamiehen tehtävään. Komentajan ja koulun johtajan, apulaiskomentajan,
ja koulun apulaisjohtajan, rajavartiolaitoksen
esikunnan osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, erillisen yksikön päällikön, everstin,
kommodorin, lainsäädäntöneuvoksen, rajavartioylitarkastajan määrää tehtävään kuitenkin rajavartiolaitoksen päällikkö. Valtioneuvoston nimittämän virkamiehen määrää tehtävään valtioneuvosto.
26 §
Upseerien erityiset kelpoisuusvaatimukset
Rajavartiolaitoksessa:
— — — — — — — — — — — — —
4) rajavartiolaitoksen päällikön ja apulaispäällikön sekä kenraalin ja amiraalin kelpoisuusvaatimuksena on yleisesikuntaupseerin
tutkinnon lisäksi johtamiskokemusta hallintoyksikön päällikön tehtävässä tai vähintään
vastaavan tasoisessa rajaturvallisuuden ylläpitämiseen liittyvässä kansainvälisessä tehtävässä sekä rajavartiolaitoksen palveluksessa
käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Rajavartijan kelpoisuusvaatimuksena on
ylioppilastutkinnon, lukion oppimäärän tai
vähintään toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaminen sekä rajavartijan peruskurssin suorittaminen. Siltä, joka otetaan rajavartijan virkaan määräajaksi peruskurssin
suorittamista tai sitä edeltävää rajavartiolaitoksen toimintaan perehdyttämistä varten, ei
kuitenkaan vaadita rajavartijan peruskurssin
suorittamista.
30 §
Muun viran erityiset kelpoisuusvaatimukset
Rajavartiolaitoksessa:
1) rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkönä toimivan hallitusneuvoksen kelpoisuusvaatimuksena on
oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto,
hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä lainvalmistelukokemus;
2) lainsäädäntöneuvoksen kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin ja lainvalmisteluun;
4) rajavartioylitarkastajan kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;
5) rikosylitarkastajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;
6) neuvottelupäällikön
kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto;
7) ylitarkastajan kelpoisuusvaatimuksena
on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;
8) hankintapäällikön kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
sekä perehtyneisyys hankintatoimeen;
9) insinöörin kelpoisuusvaatimuksena on
diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto
sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;
10) lentoteknisen johtajan kelpoisuusvaati-
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muksena on diplomi-insinöörin tutkinto ja
perehtyneisyys lentokoneenrakennustekniikkaan;
11) talouspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys valtion taloushallintoon;
12) yli-insinöörin kelpoisuusvaatimuksena
on diplomi-insinöörin tutkinto ja perehtyneisyys laivatekniikkaan;
13) ylilääkärin kelpoisuusvaatimuksena on
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
lain (559/1994) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia
itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä ja
perehtyneisyys sotilasterveydenhuoltoon.

Raja- ja merivartiokoulun johtaja hyväksyy raja- ja merivartiokoulun opetussuunnitelmat.
Rajavartijan peruskurssin tavoitteena on,
että oppilas saa valmiudet rajavartijan ja merivartijan tehtävien hoitamiseen ja että hän
hallitsee rajavartiomiehen toimivaltuuksia
koskevat säännökset ja määräykset sekä että
hänellä on virassa vaadittava kielitaito. Rajavartijan jatkokurssin tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet pienryhmän esimiestehtäviin. Mestarikurssin tavoitteena on, että
opiskelija saa valmiudet työyksikön esimiestehtäviin.

32 §

43 §

Virkavapaus ja lomauttaminen

Koulutukseen valitseminen

Jollei muuta säädetä, virkavapaudesta ja
lomauttamisesta päättää:
1) sisäasiainministeri rajavartiolaitoksen
päällikön osalta;
2) rajavartiolaitoksen päällikkö hallintoyksikön päälliköiden osalta;
3) hallintoyksikön päällikkö tai hänen
määräämänsä muun kuin edellä mainitun viran osalta.

— — — — — — — — — — — — —
Rajavartijan peruskurssille voidaan hyväksyä valintakokeen läpäissyt henkilö, jolla peruskurssin suorittamista lukuun ottamatta on
kelpoisuus rajavartijaksi. Rajavartijan jatkokurssille voidaan hyväksyä rajavartijan peruskurssin suorittanut ja valintakokeen läpäissyt henkilö. Mestarikurssille voidaan hyväksyä rajavartijan jatkokurssin suorittanut
rajavartija tai merivartija.
— — — — — — — — — — — — —

37 §
Sotilasrikosasian käsittely

48 §

Esitutkinnan siirtämisestä poliisille säädetään erikseen. Rajavartiolaitoksessa käsiteltävän sotilasrikosasian esitutkinnan suorittaa
rajavartiomies.
Sotilaskurinpitolain 31 §:ssä tarkoitetun
sotilaslakimiehen lausunnon antaa rajavartiolaitoksessa käsiteltävässä sotilaskurinpitoasiassa rajavartiolaitoksen esikunnan oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut rajavartiolaitoksen virkamies.

Rajavartiomieheltä vaadittava koulutus ja
virkaan liittyvä rajavartiomiehen toimivalta

42 §
Opetussuunnitelma ja koulutuksen tavoitteet
Rajavartiolaitoksen päällikkö vahvistaa rajavartiomiesten koulutusjärjestelmän ja opetussisältöjen perusteet.

Rajavartiomieheksi voidaan määrätä rajavartiolaitoksen virkamies, joka hallitsee rajavartijan peruskurssiin sisältyvän rajavartiomiehen toimivaltuuksia koskevan oppimäärän ja jolla on rajavartiomieheltä vaadittava
kielitaito.
Rajavartiolaitoksen päällikkö ja rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, rajavartiolaitoksen
esikunnan osastopäälliköt ja oikeudellisen
osaston apulaisosastopäällikkö sekä hallintoyksiköiden päälliköt ovat ilman erillistä määräystä rajavartiomiehiä. Hallintoyksikön
päällikön alaisen muun virkamiehen määräämisestä rajavartiomieheksi säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 §:ssä.

5454

N:o 1128
49 §

Tutkinnanjohtajalta vaadittava koulutus ja
tutkinnanjohtajaksi määrääminen
Rajavartiolain 46 §:ssä tarkoitettu tutkinnanjohtajan koulutus käsittää opistoupseerintutkinnon tai soveltuvan korkeakoulututkinnon ja lisäksi rajavartiolaitoksessa annettavan
tutkinnanjohtajan koulutuksen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja soveltuvia korkeakoulututkintoja ovat upseerin
alempi korkeakoulututkinto, upseerin ylempi
korkeakoulututkinto sekä Poliisiammattikor-

keakoulussa suoritetut poliisin korkeakoulututkinnot. Soveltuvia korkeakoulututkintoja
ovat myös oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto ja poliisialan maisterin tutkinto, joiden suorittaneelta ei edellytetä rajavartiolaitoksessa annettavan tutkinnanjohtajan koulutuksen suorittamista.
Rajavartiolain (578/2005) 46 §:ssä tarkoitetun määräyksen tutkinnanjohtajaksi antaa
hallintoyksikön päällikkö.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009
Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Ylitarkastaja Katriina Laitinen
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Valtioneuvoston asetus
verontilitysasetuksen 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun verontilitysasetuksen (804/1998) 1 §:n
otsikko ja 1 §:n 1 momentti seuraavasti:
1§
Ansio- ja pääomatuloverojen jako-osuudet
sekä työnantajasuoritusten vähimmäismäärä
ennakkoperintävaiheessa
Verontilityslain (532/1998) 5 §:n mukaisia
veronsaajaryhmien jako-osuuksia ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärää vahvistettaessa ja tarkistettaessa käytetään perusteena

viimeksi päättynyttä verotusta. Lisäksi otetaan huomioon ansio- ja pääomatulojen sekä
vastaavien vähennysten kehitys, veroperusteissa tapahtuneet ja muut asiaan vaikuttavat
muutokset.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Neuvotteleva virkamies Merja Taipalus
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Valtioneuvoston asetus
valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994)
3 §:n 2 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 788/2001, seuraavasti:
3§
— — — — — — — — — — — — —
Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:
1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa
tarkoitetut päätökset, jotka koskevat hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien, käräjäoikeuksien, erityistuomioistuinten, ulosottovirastojen, kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastojen, valtion oikeusaputoimistojen, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Yhdistyneiden
Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan
kriminaalipolitiikan instituutin, Tietosuojavaltuutetun toimiston, Konkurssiasiamiehen
toimiston,
Onnettomuustutkintakeskuksen

sekä Oikeusrekisterikeskuksen virkoja; päätökset, jotka koskevat Rikosseuraamusalan
koulutuskeskuksen virkoja tekee kuitenkin
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto ja
päätökset, jotka koskevat kihlakunnan syyttäjänvirastojen ja kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastojen virkoja, tekee Valtakunnansyyttäjänvirasto;
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009
Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi

5457
N:o 1131

Valtioneuvoston asetus
valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen
(1203/1987) 9 §:n 3—5 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 972/2008, seuraavasti:
9§
Eräät toimivaltajärjestelyt
— — — — — — — — — — — — —
Ministeriö, jonka toimialaan asianomainen
virasto tai laitos kuuluu, päättää virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista ja
luontoiseduista:
1) viraston tai laitoksen päällikön osalta;
2) oikeusministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten osalta;
3) puolustusvoimien osalta, jos asia koskee
kahta tai useampaa alueellista esikuntaa tai
koko puolustusvoimia;
4) aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden johtajien osalta.
Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksesta ja luontoiseduista päättää kuitenkin
3 momentin estämättä:
1) Poliisihallitus aluehallintovirastojen poliisitoimen vastuualueen ja paikallisten poliisilaitosten osalta, sekä muidenkin poliisiyksiköiden virkamiesten osalta, jos asia koskee
kahta tai useampaa poliisiyksikköä ottamatta
kuitenkaan lukuun valtakunnallisten yksiköiden päälliköitä;
2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden
osalta;

3) Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö omalta osaltaan sekä Rikosseuraamuslaitokseen kuuluvien muiden yksiköiden
ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen
osalta; sekä
4) Valtakunnansyyttäjänvirasto
omalta
osaltaan sekä syyttäjänvirastojen osalta.
Valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n
1 momentin mukaisesti virkasuhteeseen nimitettyjen virkamiesten palkkauksista päättää:
1) nimittävä viranomainen virastojen tai
laitosten päälliköiden sekä paikallispoliisin ja
poliisin valtakunnallisten yksiköiden osalta;
sekä
2) oikeusministeriö hallinnonalansa osalta
lukuun ottamatta Rikosseuraamuslaitosta ja
Rikosseuraamusalan koulutuskeskusta, joiden osalta päätöksen tekee Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, sekä Valtakunnansyyttäjänvirastoa ja syyttäjänvirastoja,
joiden osalta päätökset tekee Valtakunnansyyttäjänvirasto.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009
Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi
2 /162

5458
N:o 1132

Valtioneuvoston asetus
virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003—2012 annetun
valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
muutetaan
virkaja
itsehallintoalueiden
kielellisestä
jaotuksesta
vuosina
2003—2012 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2002) 3 §,
sellaisena kuin se on asetuksessa 937/2008, seuraavasti:
3§
Kunnat
Kuntien kielellinen jaotus on voimassa
maakunnittain seuraavasti:
1) Uudenmaan maakunta:
a) Kaksikielisiä kuntia, suomi asukkaiden
enemmistön kielenä, ovat Espoo, Hanko,
Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja,
Siuntio ja Vantaa.
b) Kaksikielisiä kuntia, ruotsi asukkaiden
enemmistön kielenä, ovat Inkoo ja Raasepori.
c) Muut kunnat ovat suomenkielisiä.
2) Itä-Uudenmaan maakunta:
a) Kaksikielisiä kuntia, suomi asukkaiden
enemmistön kielenä, ovat Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo ja Sipoo.
b) Muut kunnat ovat suomenkielisiä.
3) Kymenlaakson maakunta:
a) Kaksikielinen kunta, suomi asukkaiden
enemmistön kielenä, on Pyhtää.
b) Muut kunnat ovat suomenkielisiä.
4) Varsinais-Suomen maakunta:
a) Kaksikielinen kunta, suomi asukkaiden
enemmistön kielenä, on Turku.
b) Kaksikielisiä kuntia, ruotsi asukkaiden
enemmistön kielenä, ovat Kemiönsaari ja
Länsi-Turunmaa.

c) Muut kunnat ovat suomenkielisiä.
5) Pohjanmaan maakunta:
a) Kaksikielisiä kuntia, suomi asukkaiden
enemmistön kielenä, ovat Kaskinen ja Vaasa.
b) Kaksikielisiä kuntia, ruotsi asukkaiden
enemmistön kielenä, ovat Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Maalahti, Mustasaari,
Oravainen, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy ja Vöyri-Maksamaa.
c) Ruotsinkielisiä kuntia ovat Korsnäs,
Luoto ja Närpiö.
d) Muut kunnat ovat suomenkielisiä.
6) Keski-Pohjanmaan maakunta:
a) Kaksikielinen kunta, suomi asukkaiden
enemmistön kielenä, on Kokkola.
b) Muut kunnat ovat suomenkielisiä.
7) Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, EteläSavon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan,
Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, PohjoisPohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien
alueella kaikki kunnat ovat suomenkielisiä.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009
Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja Suvi Savolainen

5459

N:o 1133

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista
yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten 7 päivänä joulukuuta 2007 annetun
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1249/2007) liite 2:n 4, ja 7 kohta, sellaisina kuin ne
ovat asetuksessa 52/2009, seuraavasti:
Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2009 ja sitä sovelletaan ensimmäisen
kerran eläkekassan vuodelta 2009 tehtävissä

vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2
kohtaa 7 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen
kerran eläkekassan vuodelta 2008 tehtävissä
vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009
Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Matemaatikko Pirjo Moilanen

5460

N:o 1133

LIITE 2

MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN
ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

N:o 1133

5461
LIITE 2

VAKUUTUSTEKNISIIN PERUSTEISIIN LIITTYVÄT KERTOIMET

4. Rahastoitua vanhuuseläkettä koskevat kertoimet
1

i2009 = 0,0003

(kaava (2))

2

i2009 = 0,0080

(kaava (2))

3

i2009 = 0,0036

(kaava (2))

4

i2009 = 0

7. Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu V

(kaava (2))

Q

k 2008 = -0,042404

(kaava (21))

k 2009 = arvo annetaan myöhemmin

(kaava (21))

5462

N:o 1134

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun
laskuperusteista 9 päivänä toukokuuta 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
(567/2007) liite 2:n 5 ja 8 kohta sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 53/2009, seuraavasti:
Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2009 ja sitä sovelletaan ensimmäisen
kerran eläkesäätiön vuodelta 2009 tehtävissä

vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2
kohtaa 8 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen
kerran eläkesäätiön vuodelta 2008 tehtävissä
vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009
Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Matemaatikko Pirjo Moilanen

N:o 1134

5463
LIITE 2

MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA
TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 1134

5464

LIITE 2
VAKUUTUSTEKNISIIN PERUSTEISIIN LIITTYVÄT KERTOIMET

5. Rahastoitua vanhuuseläkettä koskevat kertoimet
1

i2009 = 0,0003

2

(kaava (4))

i2009 = 0,0080

(kaava (4))

i2009 = 0,0036

(kaava (4))

3

4

i2009 = 0

(kaava (4))

8. Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu V

Q

k 2008 = -0,042404

(kaava (30))

k 2009 = arvo annetaan myöhemmin

(kaava (30))
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