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PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
28.12.2012 seuraavat lait:

vahvisti

Laki eduskuntaryhmistä (LA 64/
2012 vp). Laissa säädetään eduskuntaryhmistä ja niiden rekisteröinnistä
samoin kuin eduskuntaryhmien valtion talousarvion perusteella saamasta
tuesta sekä tuen käytöstä ja valvonnasta. Laki tulee voimaan 1.1.2013.
(OM lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala 0295 150 282)
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 96/2012 vp). Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter2.1.2013/1

veyspalveluista annetun lain mukaisten uusien ja laajenevien tehtävien
valtionosuusprosentti on 54,3 ja se
korottaa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 27,3 miljoonalla eurolla.
Veroperustemuutoksista johtuvat kunnallisverojen 12 miljoonan euron
menetykset korvataan kunnille lisäämällä valtionosuutta 2,23 euroa asukasta kohden. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan siten,
että kuntien valtionosuusprosentti on
30,96 prosenttia ja kuntien omarahoitus 69,04 prosenttia. Lakiin tehdään lisäksi tekninen muutos sen johdosta, että varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään
sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuoden 2013 alusta. Laki
tulee voimaan 1.1.2013. (VM hallitusneuvos Arto Luhtala 0295 530
306)
Laki elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain muuttamisesta ja laki
verotusmenettelystä annetun lain
65 §:n muuttamisesta (HE 146/2012
vp). Elinkeinotulon verottamisesta
annettua lakia muutetaan siten, että
yhteisöjen sekä avoimien yhtiöiden
ja kommandiittiyhtiöiden suorittamien korkomenojen vähennysoikeutta rajoitetaan elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Korkovähennys-

rajoituksia ei sovelleta silloin, kun
verovelvollinen esittää selvityksen
siitä, että verovelvollisen oman pääoman suhde tilinpäätöksen mukaiseen taseen loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri kuin vahvistetun konsernitaseen vastaava suhdeluku. Rajoitussäännöksiä ei sovelleta
luotto-, vakuutus- ja eläkelaitoksiin
sekä eräiltä osin näiden konserniyhtiöihin. Vähennyskelvottomat nettokorkomenot voidaan vähentää seuraavien verovuosien tuloista kunkin
verovuoden vähennyskelpoisten korkomenojen rajoissa. Verotusmenettelystä annettua lakia muutetaan siten,
että vähennyskelvotonta nettokorkomenoa koskevaan päätökseen saa
hakea muutosta siltä verovuodelta,
jolta syntynyttä vähennyskelvotonta
nettokorkomenoa päätös koskee.
Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö seuraa lainmuutoksen vaikutuksia yritystoiminnan edellytyksiin. Ministeriön tulee lisäksi yhdessä Verohallinnon kanssa erityisesti seurata lainmuutoksen vaikutuksia etuyhteydessä
olevien yritysten pääomarakenteisiin
ja velkojen korkojen vähentämisessä
tapahtuviin muutoksiin sekä kartoittaa verotuskäytännössä mahdollisesti
ilmeneviä uusia verosuunnittelutoimia. Eduskunta edellyttää lisäksi, että
valtiovarainministeriö arvioi lain
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kehittämistarpeita saadun tiedon sekä
elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän työn perusteella ja ryhtyy
tarvittaviin toimiin lainsäädännön
edelleen kehittämiseksi. Arvioinnissa
tulee kiinnittää huomiota erityisesti
kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yritysten veroasemaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2013. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander
0295 530 289)

vastaavasti. Veroperustemuutosten
verotuottovaikutukset kompensoidaan kunnille ja seurakunnille jakoosuuksia muuttamalla. Lait tulevat
voimaan 1.1.2013. Yhteisöveron jakoosuuksien väliaikaiset muutokset
ovat voimassa vuoden 2015 loppuun,
ja niitä sovelletaan verovuosilta
2013–2015 tehtäviin tilityksiin. (VM
erityisasiantuntija Ilkka Lahti 0295
530 319)

Laki vaikeavammaisille yrittäjille
myönnettävistä veronhuojennuksista
annetun lain 3 §:n muuttamisesta
(LA 80/2012 vp). Vaikeavammaisille
yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annettua erityislakia jatketaan kahdella vuodella eli vuoden
2014 loppuun. Lakia sovelletaan,
kun tavara on toimitettu tai palvelu
on suoritettu taikka tavara tai palvelu
on otettu omaan käyttöön vuosina
1995–2014. Laki tulee voimaan
1.1.2013. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530
289)
Laki väliaikaisesta pankkiverosta,
laki elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 16 §:n muuttamisesta ja
laki verotustietojen julkisuudesta ja
salassapidosta annetun lain 18 ja
20 §:n muuttamisesta (HE 167/2012
vp). Talletuspankeilta kerätään pankkiveroa, joka suoritetaan valtiolle.
Pankkiveron suuruus perustuu talletuspankin vakavaraisuuslaskennan
mukaisten riskipainotettujen erien
määrään edeltävän kalenterivuoden
lopussa. Pankkiveroa kerätään verovuosina 2013–2015. Elinkeinotulon
verottamisesta annettuun lakiin lisättävän säännöksen mukaan pankkivero
ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen erä. Verotustietojen julkisuudesta
ja salassapidosta annettuun lakiin
lisätään säännökset, joiden nojalla
Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden estämättä antaa verotustietoja
Finanssivalvonnalle lausunnon antamista varten pankkiveroa koskevassa
asiassa. Lait tulevat voimaan
1.1.2013. (VM erityisasiantuntija
Tarja Järvinen 0295 530 089)

Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta (HE 125/2012 vp). Varainsiirtoverolakia muutetaan siten, että
asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen
kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden sekä
asunto-osuuskunnan osuuksien luovutuksesta suoritettava varainsiirtovero nousee 1,6 prosentista 2 prosenttiin. Sama koskee muun sellaisen
osakeyhtiön osakkeiden luovutusta,
jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa. Veropohjaa laajennetaan. Veron perusteena olevaan
vastikkeeseen luetaan osakkeisiin
luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osakkaalla on silloin
yhtiöjärjestyksen määräyksen, yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksen
tai muun sopimuksen tai sitoumuksen perusteella oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle tai jonka osakas
on luovutuksen yhteydessä maksanut. Vastikkeeseen luetaan samoin
osakkeisiin kohdistuva osuus rakentamisaikaisista lainoista, vaikka päätöstä osakkaiden oikeudesta tai velvollisuudesta maksaa yhtiölainaosuus ei ole tehty. Lisäksi jatketaan
kuntien kiinteistövarallisuuden yhtiöittämiseen liittyvien määräaikaisten
verovapauksien soveltamisaikaa koskemaan vuosina 2013–2016 tapahtuvia luovutuksia. Laki tulee voimaan
1.1.2013. Lain 43 a–43 c §:ää sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai
sen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuvaan luovutukseen.
Muilta osin lakia sovelletaan 1.3.2013
tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen
perusteella tapahtuvaan luovutukseen. (VM erityisasiantuntija Ilkka
Lahti 0295 530 319)

Laki verontilityslain muuttamisesta
ja väliaikaisesta muuttamisesta ja
laki tuloverolain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta (HE
176/2012 vp). Yhteisöveron jakoosuuksia muutetaan siten, että verovuosina 2014 ja 2015 kuntien jakoosuutta korotetaan 5 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,4 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta alennetaan

Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013–
2015 (HE 175/2012 vp). Lisävähennykseen ovat oikeutettuja osakeyhtiöt ja osuuskunnat työntekijöilleen
maksamiensa tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen perusteella.
Elinkeinotoiminnan tulosta tehtävän
lisävähennyksen määrä on 100 prosenttia yrityksen tutkimus- ja kehittä-
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mistoiminnan hankkeisiin kohdistuvista palkoista. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 400 000
euroa ja alaraja 15 000 euroa. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa esityksen vaikutuksia sekä ehdotetun väliaikaisen
kasvukannustimen toimivuutta ja
vaikuttavuutta käytännössä. Hallituksen tulee arvioida lain jatkokehitystarpeita saamansa tiedon perusteella ja tehdä tarvittaessa esityksen
tavoitteiden kannalta tarpeelliseksi
osoittautuvat
muutosehdotukset.
Laki tulee voimaan 1.1.2013. Lakia
sovelletaan verovuosilta 2013–2015
toimitettavissa verotuksissa. (VM
erityisasiantuntija Jari Salokoski
0295 530 437)
Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015 ja
laki verotusmenettelystä annetun
lain 16 §:n muuttamisesta (HE 177/
2012 vp). Kohdeyhtiöstä riippumaton yksityinen sijoittaja voi laissa
säädetyin edellytyksin vähentää pääomatulostaan 50 prosenttia vuosina
2013–2015 lain voimaantulon jälkeen osakeyhtiöön sijoittamansa osakepääoman määrästä. Vähennyksen
vähimmäismäärä on 5000 euroa ja
enimmäismäärä 75 000 euroa vuodessa. Yksittäinen sijoittaja voi tehdä
sijoituksia useampiin kohteisiin, jolloin vähennyksen enimmäismäärä on
yhteensä 150 000 euroa vuodessa.
Kohdeyhtiön veronhuojennukseen
oikeuttava sijoitusten enimmäismäärä
on 2 500 000 euroa 12 kuukauden
aikana. Sijoitus tulee tehdä pieneen
yritykseen. Pieni yritys määritellään
yritykseksi, jolla on enintään 50
työntekijää ja jonka taseen loppusumma ja liikevaihto ovat alle kymmenen miljoonaa euroa. Vähennystä
vastaava määrä palautetaan sijoittajan tuloon osakkeita myöhemmin
luovutettaessa. Verotusmenettelystä
annettuun lakiin lisätään säännös,
jonka mukaan sijoituksen vastaanottaneen kohdeyhtiön on annettava
sijoituksesta Verohallinnolle vuosiilmoitus. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa
esityksen vaikutuksia sekä ehdotetun
väliaikaisen veronhuojennuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta käytännössä. Hallituksen tulee arvioida lain
jatkokehitystarpeita saamansa tiedon
perusteella ja tehdä tarvittaessa esityksen tavoitteiden kannalta tarpeelliseksi osoittautuvat muutosehdotukset. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajan-
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kohtana. Sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta annettua lakia sovelletaan sijoituksiin, jotka on tehty lain
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen,
kuitenkin viimeistään 31.12.2015.
(VM erityisasiantuntija Jari Salokoski
0295 530 437)
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta
muuttamisesta, laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta
muuttamisesta ja laki ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta (HE 97/
2012 vp) ja (HE 168/2012 vp). Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annettuun lakiin lisätään väliaikaisesti säännökset, joiden mukaan lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulujen,
opetustuntikohtaisesti rahoitettavan
taiteen perusopetuksen keskimääräisiin yksikköhintoihin ja ammatillisen
koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen investointien rahoitusjärjestelmän siirtymäkauteen liittyviin euromääriin ei tehdä kustannustason muutoksesta aiheutuvia tarkistuksia
vuonna 2013 eikä vuonna 2015 vuoden 2013 arvioidun ja toteutuneen
kustannustason erotuksesta aiheutuvia tarkistuksia. Vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan väliaikaisesti niin, ettei kansalaisopiston
keskimääräiseen yksikköhintaan eikä
kansanopistojen, kesäyliopistojen,
opintokeskusten ja liikunnan koulutuskeskusten yksikköhintaan tehdä
kustannustason muutoksesta aiheutuvia tarkistuksia vuonna 2013 eikä
vuonna 2015 vuoden 2013 arvioidun
ja toteutuneen kustannustason erotuksesta aiheutuvia tarkistuksia.
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annettuun lakiin lisätään väliaikaisesti säännös, jonka mukaan opetusja kulttuuriministeriö voi vuosina
2013 ja 2014 ilman hakemusta muuttaa ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupaa oppisopimusten määrän osalta silloin kun koulutuksen
monipuolisen tarjonnan turvaaminen
valtion talousarvion rajoissa sitä edellyttää. Lait tulevat voimaan 1.1.2013.
(OKM hallitusneuvos Marja-Riitta
Pönkä 0295 330 267)
Laki opintotukilain muuttamisesta,
laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta ja laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta (HE 99/2012 vp).
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Opintotukilain mukaista toisen asteen
opintojen enimmäistukiaikaa rajataan. Lisäksi tarkennetaan ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettavien
opintojen sekä ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä suoritettavien
lukio-opintojen opintotukioikeutta
koskevaa sääntelyä. Opintotukilautakuntien tehtävistä poistetaan kesäopintotukea ja ulkomailla harjoitettavia opintoja koskevien lausuntojen
antaminen. Opintotuen muutoksenhakulautakuntaa koskeva sääntely
siirretään opintotukilaista erillislakiin. Koulumatkatuen myöntämisessä luovutaan työssäoppimisen ajalta
saatavan ansiotulon huomioimisesta.
Lisäksi lukuvuosittaisen tukiajan määrittelyä selkeytetään. Opintotukilain
ja koulumatkatukilain muuttamista
koskevat lait tulevat voimaan
1.8.2013. Opintotukilain 9 a §:n
1 momentti tulee kuitenkin voimaan
1.6.2013. Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta ja opintotukilain 32 §:n kumoaminen tulevat voimaan 1.5.2013. (OKM hallitussihteeri Piritta Väinölä 0295 330 336)
Laki maatalouden harjoittamisesta
luopumisen tukemisesta annetun lain
muuttamisesta (HE 103/2012 vp).
Maatalouden harjoittajien luopumistukijärjestelmää muutetaan luopumisjaksolla 2011–2014 vuosien 2013
ja 2014 osalta siten, että luopumistavoista poistetaan vuodesta 2013
alkaen mahdollisuus luovuttaa maatilan pellot lisäalueeksi toiseen maatilaan. Vuoden 2014 alusta luopujan
vähimmäisikä nostetaan 56 vuodesta
59 vuoteen toteutettaessa maatilalla
sukupolvenvaihdos siten, että tilanpidon jatkajana on luopujan lapsi tai
muu lähisukulainen. Lisäksi sukupolvenvaihdoksessa maatilalta saatavan tulon vähimmäismäärä nostetaan
10 000 eurosta 15 000 euroon. Jo
aloitetut sukupolvenvaihdokset voidaan kuitenkin toteuttaa loppuun
nykyisin tukiehdoin ja lisäksi jo tukiiän saavuttaneita koskevat eräät siirtymäjärjestelyt. Laki tulee voimaan
1.1.2013. (MMM hallitusneuvos Esko
Laurila 0295 162 117)
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta (HE 129/2012 vp). Laissa
säädetään vakuutustuen edellytyksistä sekä tuen välittäjinä toimivien
kalastusvakuutuslaitosten hyväksymisestä ja tehtävistä. Laissa säädetään
myös vakuutustuen saamisen edellytyksistä. Saadakseen tukea kaupalli-

sen kalastajan tulee tehdä vakuutussopimus kalastusvakuutuslaitoksen
kanssa. Laki tulee voimaan 1.1.2013.
Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta
edellyttää, että EU:n valvontasäännösten täytäntöönpanoa koskevien
säännösten valmistelun yhteydessä
otetaan tarkasteluun kalastusvakuutustuen epäämistä koskevat säännökset siten, että rikkomusten seuraamukset ovat oikeassa suhteessa niiden
vakavuuteen. 2) Eduskunta edellyttää, että hyljekantojen hoitosuunnitelma päivitetään. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295
162 377)
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä (HE 131/2012 vp). Laki
sisältää säännökset Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan
mukaisen maataloustuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn täytäntöönpanosta Suomessa. Lailla annetaan
täytäntöönpanon edellyttämiä maataloustuotteiden interventiovarastointia, tuontia ja vientiä, tukijärjestelmiä, sokerialan tuotantoa, ruhonluokitusta sekä hintoihin liittyviä selvityksiä koskevia aineellisia säännöksiä
sekä menettelytapasäännöksiä hakemisesta ja päätöksenteosta samoin
kuin säännöksiä toimivaltaisista viranomaisista, valvonnasta, hallinnollisista pakkokeinoista, rangaistuksista
ja muutoksenhausta. Laki tulee voimaan 1.1.2013. (MMM hallitussihteeri Aku-Petteri Korhonen 0295
162 325)
Laki ajokorttilain muuttamisesta,
laki tieliikennelain muuttamisesta,
laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun
lain muuttamisesta, laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta ja laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain
muuttamisesta (HE 144/2012 vp).
Lakien muutoksilla tarkennetaan,
selkeytetään ja kehitetään ajokortteja
ja ajo-oikeutta sekä niihin liittyviä
menettelyjä ja säännöksiä. Ammattipätevyyslain muutokseen sisältyy
ETA-maissa voimassa olevien ensimmäisen jatkokoulutuksen ajankohtaa
koskevien kansallisten siirtymäaikojen tunnustamiseksi kansainvälisessä
liikenteessä. Lait tulevat voimaan
19.1.2013. (LVM hallitusneuvos Eija
Maunu 0295 342 571)
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämis-
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palveluista annetun lain kumoamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta,
laki työsopimuslain muuttamisesta,
laki merityösopimuslain muuttamisesta, laki julkisista hankinnoista
annetun lain 15 §:n muuttamisesta,
laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 49 §:n muuttamisesta, laki
sosiaalisista yrityksistä annetun lain
muuttamisesta, laki vuorotteluvapaalain 9 §:n muuttamisesta, laki lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n
muuttamisesta, laki rikoslain 47 luvun
6 §:n muuttamisesta, laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 9 §:n
muuttamisesta, laki tuloverolain 92
ja 127 a §:n muuttamisesta, laki nimikirjalain 3 §:n muuttamisesta, laki
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki
opintotukilain 6 §:n muuttamisesta,
laki eläkkeensaajan asumistuesta
annetun lain 14 §:n muuttamisesta,
laki kansaneläkelain 35 §:n muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain
8 luvun 9 §:n muuttamisesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun
lain muuttamista, laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 §:n 13 kohdan kumoamisesta, laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta,
laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun
lain 10 a §:n muuttamisesta, laki työttömyyskassalain 26 §:n muuttamisesta ja laki sosiaalihuoltolain 29 e §:n
muuttamisesta (HE 133/2012 vp).
Työvoima- ja yrityspalveluja ja niihin liittyviä tukia ja korvauksia koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla
edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta ja tarjoamalla työtä
hakeville mahdollisuuksia saada työtä
sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja kehitetään yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua. Eduskunnan lausuma;
Eduskunta edellyttää, että hallitus
pikaisesti selvittää, miten alle 25vuotiaiden ammatillista koulutusta
vailla olevien nuorten jääminen työkokeilun aikaisten kulukorvausten
ulkopuolelle vaikuttaa heidän tosiasiallisiin mahdollisuuksiinsa osallistua työkokeiluun ja vaarantaako
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säännös nuorten yhteiskuntatakuun
toteutumisen erityisesti alueilla, joilla matkakustannukset ovat merkittäviä. Samalla eduskunta edellyttää,
että hallitus arvioi, onko kulukorvausten ikäsidonnaisuus perusteltua
kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta. Lait tulevat voimaan
1.1.2013. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun
5 § ja laki pienten ja keskisuurten
yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain kumoamisesta
tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2014.
(TEM ylitarkastaja Tiina Korhonen
0295 049 048)
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki vuorotteluvapaalain 9 §:n
muuttamisesta, laki kuntouttavasta
työtoiminnasta annetun lain 2 ja 6 §:n
muuttamisesta ja laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 134/2012 vp). Yrittäjien ja
opiskelijoiden työttömyysturvan työvoimapoliittisia edellytyksiä selkeytetään. Yliopisto-opiskelijalle ei enää
makseta työttömyysetuutta sillä perusteella, että hän on keskeyttänyt opintonsa vähintään vuodeksi. Alle 25vuotiaiden työmarkkinatukea hakevien nuorten velvollisuudesta hakeutua ammatillisia valmiuksia antavaan
koulutukseen syksyn yhteishaussa
luovutaan. Velvollisuus hakea koulutukseen työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä laajennetaan koskemaan myös työttömyyspäivärahan
saajia. Kuntouttavan työtoiminnan
ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta työssäolovelvoitteen tai ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen estämättä. Työllistymistä
edistävistä palveluista poissaolojen
seurantaa yksinkertaistetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2013. (TEM ylitarkastaja Timo Meling 0295
049 084)
Laki lasten päivähoidosta annetun
lain muuttamisesta, laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta, laki lastensuojelulain muuttamisesta, laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
14 b §:n muuttamisesta, laki terveydenhuoltolain 32 ja 34 §:n muuttamisesta ja laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 2 §:n
muuttamisesta (HE 159/2012 vp).
Lasten päivähoitoon liittyvät tehtävät siirretään sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta opetus- ja
kulttuuriministeriön hallinnonalalle.

Poikkeuksena tästä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
tehtävät säilyvät hallinnonalasiirrosta huolimatta ennallaan. Siirto ei
koske lasten kotihoidon ja yksityisen
hoidon tuesta annetussa laissa säänneltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä taloudellisia tukia.
Tukia koskeva lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus jäävät edelleen sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalalle. Päivähoito-oikeuteen
tai kuntien päivähoitopalvelujen järjestämisvelvollisuuteen ei tehdä muutoksia. Siirto toteutetaan siten, ettei
päivähoitopalvelujen asiakkaiden asemaan tule muutoksia. Siirron jälkeen
päivähoito lakkaa olemasta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu,
mutta päivähoitoon sovelletaan siirron jälkeenkin sosiaalihuollon lainsäädäntöä eräiltä osin. Lait tulevat
voimaan 1.1.2013. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 0295
163 401)
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laki terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta (HE 160/2012 vp). Lailla
ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista säädetään kunnan yleisistä velvollisuuksista huolehtia ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemisen ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin edellytyksistä. Kunnan
on järjestettävä ikääntyneen väestön
hyvinvointia tukevia neuvontapalveluja sekä tarjottava hyvinvointia
tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä. Laissa säädetään iäkkään henkilön palveluntarpeisiin vastaamisesta, johon kuuluu
tarpeiden monipuolinen selvittäminen ja palvelukokonaisuuden suunnittelu, vastuutyöntekijän nimeäminen sekä kunnan velvollisuus järjestää sosiaalipalvelut kolmen kuukauden määräajassa. Laki sisältää perussäännökset iäkkäille henkilöille palveluja tarjoavien toimintayksikköjen
palvelujen laadusta. Ne koskevat henkilöstöä, johtamista ja toimitiloja.
Toimintayksikössä on toteutettava
omavalvonta palvelujen laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Terveydenhuoltolain 20 § kumotaan.
Lait tulevat voimaan 1.7.2013. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi henkilöstömitoituksen toteutumisen vanhuspal-
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velulaissa tarkoitetulla tavalla vuoden 2014 aikana ja mikäli ympärivuorokautisessa hoidossa ei ole saavutettu suositusten mukaista henkilöstömitoitusta (vähintään 0,5), antaa
eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä. 2) Eduskunta edellyttää,
että hallitus seuraa ja arvioi lain tavoitteiden toteutumista ja vaikutusta erityisesti ikääntyneen väestön hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn ja sosiaali- ja terveyspalvelujen
saatavuuteen sekä kunnille aiheutuviin kustannuksiin. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 0295 163
401)
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta,
laki toimeentulotuesta annetun lain
11 §:n muuttamisesta ja laki asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 115/2012 vp). Vuosilomakorvausten jaksotuksesta työttömyysturvassa luovutaan vuoden
2013 alusta lukien. Vuoden 2013
alusta alkaen työttömyysetuutta maksetaan työttömyyden alusta lukien
omavastuuajan jälkeen myös niille
työnhakijoille, joille on maksettu
työsuhteen päättyessä vuosilomakorvausta. Määräaikainen ja alueellinen
työllistymisrahakokeilu toteutetaan.
Kokeilu kestää vuoden 2013 alusta
vuoden 2015 loppuun. Työllistymisrahalla tarkoitetaan menettelyä, jossa
pitkäaikaistyöttömälle maksetaan työllistymisen jälkeen työmarkkinatukea
yhdeltä kuukaudelta samanaikaisesti
palkan kanssa. Työllistymisrahakokeilu toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön alaiseen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävään
kuntakokeiluun hyväksytyissä kunnissa. Aktiiviajan korotusosat säädetään etuoikeutettaviksi toimeentulotuessa. Asumistukilaissa pitkäaikaistyöttömän työllistymisestä aiheutuvaa tarkistamisen lykkäystä pidennetään kolmesta kuukaudesta kuuteen
kuukauteen kolmen vuoden määräajaksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2013.
Eduskunnan lausuma; Eduskunta
edellyttää, että työllistymisbonus
mahdollisessa seuraavassa vaiheessa
laajenee koskemaan myös palkkatuettua työtä. (STM johtaja Esko Salo
0295 163 422)
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Valtioneuvosto antoi
seuraavat asetukset:

28.12.2012

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta.
Ohjesääntöä tarkistetaan hätäkeskustoiminnasta annetun lain sekä lasten
päivähoidosta annetun lain voimaantulon johdosta. Muutos koskee
3 pykälää valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavista yleisistä asioista
sekä 18 pykälää opetus- ja kulttuuriministeriön toimialasta. Samalla korjataan 11 pykälän 2 momentin ruotsinkielistä sanamuotoa. Asetus tulee
voimaan 1.1.2013. (VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160
24026)
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 5 §:n
muuttamisesta. Asetuksen muutoksella säädetään kunnan peruspalvelujen perushinnat, joihin valtionosuuden laskenta perustuu vuonna 2013.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013. (VM
hallitusneuvos Arto Luhtala 0295
530 306)
Valtioneuvoston asetus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain voimaantulosta. Sopimuksen muut kuin
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.
Sopimus, laki (869/2012) ja asetus
tulevat voimaan 1.1.2013. (VM budjettineuvos Juha Majanen 0295
530 247)
Valtioneuvoston asetus valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain
1 §:n muuttamisesta annetun lain
voimaantulosta. Laki (870/2012) ja
asetus tulevat voimaan 1.1.2013.
(VM budjettineuvos Juha Majanen
0295 530 247)
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen neuvottelukunnasta. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja
terveysministeriöstä opetus- ja kult-

tuuriministeriöön. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan toimintaa jatketaan, mutta neuvottelukunta toimii
siirron jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja.
Lisäksi toimintaa tehostetaan arvioimalla uudelleen neuvottelukunnan
enimmäisjäsenmäärä. Vastaisuudessa
neuvottelukunnan asettaa kolmeksi
vuodeksi kerrallaan opetus- ja kulttuuriministeriö. Muilta osin asetus
vastaa kumottavaa asetusta (524/
2004). Asetus tulee voimaan 1.1.2013.
(OKM opetusneuvos Jari Rajanen
0295 330 268)
Valtioneuvoston asetus opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n
muuttamisesta. Varhaiskasvatuksen ja
päivähoitopalvelujen lainsäädännön
valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä
opetus- ja kulttuuriministeriöön. Lasten päivähoidon hallinnonalan siirron myötä lasten päivähoidon perustamishankkeista säädetään opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituslaissa ja sen
nojalla annetussa valtioneuvoston
asetuksessa (1766/2009). Asetuksen
26 § 1 momenttia muutetaan siten,
että siinä säädetään lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973) tarkoitetun toiminnan edellyttämistä
perustamishankkeista vastaavasti,
kuin perusopetuslain ja lukiolain
mukaisista perustamishankkeista säädetään. Perustamishankkeen kokonaiskustannusten osalta perustamishankkeen määritelmä eroaa muista
perustamishankkeista ollen 300 000
euroa, sillä päivähoidon hallinnonsiirto on suoritettava kustannusneutraalisti. Asetus tulee voimaan
1.1.2013. (OKM opetusneuvos Jari
Rajanen 0295 330 268)
Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun valtioneuvoston
asetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta.
Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu,
hallinto ja ohjaus siirretään sosiaalija terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Asetukseen tehdään siirron edellyttämät tarpeelliset
tekniset
muutokset.
Asetuksen
11 §:ää muutetaan siten, että sen
molemmissa momenteissa viitataan
päivähoitolain muutosta vastaavasti
sosiaalilautakunnan sijasta lasten
päivähoidosta annetun lain 11 d §:n
1 momentissa tarkoitettuun kunnan
monijäseniseen toimielimeen. Muilta
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osin pykälä vastaa voimassa olevaa
asetusta. Lisäksi kumotaan asetuksen
13 pykälä, jonka mukaan tarkempia
ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaali- ja
terveysministeriö. Asetus tulee voimaan 1.1.2013. (OKM opetusneuvos
Jari Rajanen 0295 330 268)
Valtioneuvoston asetus opetus- ja
kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään
sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Asetukseen tehdään siirron edellyttämät tarpeelliset muutokset. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviin lisätään
lasten päivähoito. Asetus tulee voimaan 1.1.2013. (OKM opetusneuvos
Jari Rajanen 0295 330 268)
Valtioneuvoston asetus ajokorteista
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetukseen ja sen
liitteeseen ajokortin koodimerkinnöistä tehdään ajokorttilain ja ajokorttidirektiiviin muutokseen liittyvät muutokset. Muutokset koskevat
muun muassa ajo-oikeuden laajuutta
ja ehtoja, ajokorttimenettelyä, kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa,
ajokorttien postittamista sekä muissa
EU- tai ETA-valtioissa annettujen ajokorttien vastavuoroista tunnustamista.
Asetus tulee voimaan 19.1.2013.
(LVM hallitusneuvos Eija Maunu
0295 342 571)
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja
linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 21 §:n muuttamisesta.
Muutoksella täsmennetään perustason ammattipätevyyskoulutuksessa
käytettävien ajoneuvojen vaatimuksia ja jatkokoulutukseksi hyväksyttävää koulutusta. Asetus tulee voimaan
19.1.2013. (LVM hallitusneuvos Eija
Maunu 0295 342 571)
Valtioneuvoston asetus julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta, valtioneuvoston asetus työmarkkinaalueista ja valtioneuvoston asetus
työllisyysperusteisesta investointiavustuksesta ja työllisyystyöohjelmasta. Asetukset liittyvät julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain toimeenpanoon. Lailla kumotaan laki julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002), jolloin myös
mainitun lain nojalla annetut asetukset kumoutuvat. Valtioneuvoston
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asetukseen julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta (asetus 1) kootaan
pääosin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin sisältyvien
asetuksenantovaltuuksien
nojalla annettavat säännökset. Poikkeuksena ovat lain 11 luvun 3 §:n
1 momenttiin sisältyvä työmarkkinaalueita koskeva asetuksenantovaltuus, jonka nojalla annetaan aiempaa
vastaavasti valtioneuvoston asetus
työmarkkina-alueista (asetus 2) ja
lain 12 luvun 10 §:n 2 momentin 1 ja
2 kohtaan sisältyvät asetuksenantovaltuudet, joiden nojalla annetaan
valtioneuvoston asetus työllisyysperusteisesta investointiavustuksesta ja
työllisyystyöohjelmasta (asetus 3).
Asetus 1 korvaa nykyisistä asetuksista valtioneuvoston asetuksen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
(1344/2002), valtioneuvoston asetuksen julkisen työvoimapalvelun
toimeenpanosta (1347/2002), valtioneuvoston asetuksen julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista
(1346/2002) ja valtioneuvoston asetuksen yksityisiä työvoimapalveluja
koskevasta tietojenantovelvollisuudesta (1349/2002). Lisäksi se korvaa
työllisyyspoliittisen avustuksen osalta
eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1345/2002) sekä opiskelijoiden valintamenettelyä koskevien
säännösten osalta työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yleisistä
hankintaehdoista ja opiskelijoiden
valintamenettelystä (545/2010). Asetus 1 vastaa sisällöltään pääosin voimassa olevien asetusten säännöksiä
sanonnallisesti täsmennettynä. Asetuksen sisällölliset muutokset johtuvat pääosin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetusta laista. Tällaisia ovat erityisesti luvun 8 (Palveluihin ja asiantuntija-arviointeihin liittyvät taloudelliset etuudet) ja luvun 11
(TY-neuvottelukunta) säännökset.
Lisäksi työllisyyspoliittista avustusta
koskevia säännöksiä (luku 14) selkiytetään sen osalta, minkälaiseen toimintaan avustusta voidaan myöntää.
Tarkoituksena on selkiyttää avustuksen käyttöä sekä kohdistaa avustus
kustannuksiin, jotka aiheutuvat suoraan siitä, että avustuksen hakija palkkaa työttömiä työnhakijoita ja/tai järjestää työkokeiluja. Asetuksessa 2
otetaan huomioon muutokset, jotka
liittyvät vuoden 2013 alusta voimaan
tuleviin kuntajaotuksen muutoksiin.
Asetus 3 korvaa eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun val-

tioneuvoston asetuksen työllisyysperusteisen investointiavustuksen ja
työllisyystyöohjelman osalta. Sisällöltään asetus vastaa voimassa olevaa asetusta. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2013. (TEM ylitarkastaja
Tiina Korhonen 0295 049 048)
Valtioneuvosto antoi
seuraavat asetukset:

27.12.2012

Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta. Asetuksessa säädetään Tullin
hallinnosta annetun lain mukaisesti
Tullin yksiköistä, niiden nimistä ja
pääasiallisista tehtävistä, Tullin pääjohtajan ja yksikön päällikön tehtävistä, Tullin henkilöstöstä, virkojen
täyttämisestä, pääjohtajan sijaisen
määräämisestä sekä valtakunnan
maarajalla sijaitsevista tullitoimipaikoista. Tullin yksiköiden tehtävät
määräytyvät toimintojaon mukaisesti
ja niiden toimialueena on koko maa.
Yksiköt ovat ulkomaankauppa- ja
verotusosasto, valvontaosasto, toimipaikkaosasto, tullilaboratorio, esikunta, valtion edun- ja oikeuden valvonta sekä sisäinen tarkastus. Tullissa
on myös neuvottelukunta, joka käsittelee Tullin strategisia kehittämissuuntia ja toimintalinjoja. Tullin yksikölle kuuluvat asiat ratkaisee yksikön päällikkö, joka myös nimittää
yksikön virkamiehet. Valtakunnan
maarajalla sijaitsevista toimipaikoista
lakkautetaan Pellon, Muonion ja
Karesuvannon toimipaikat. Valtion
virkamieslain nojalla säädetään Tullin virkaan vaadittavista tutkinnoista
ja muista vastaavista erityisistä kelpoisuusvaatimuksista. Pääjohtajan
erityisenä kelpoisuusvaatimuksena
on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen
kokemus sekä käytännössä osoitettu
johtamistaito ja johtamiskokemus.
Erityisiä kelpoisuusvaatimuksia asetetaan, myös yksikön päällikölle,
rikostorjunnan päällikölle ja Tullin
muiden toimintayksiköiden päälliköille, tutkinnan johtajalle, tullirikostorjunnan esimiehenä toimivalle
tullimiehelle ja tullilain (1466/1994)
15 §:n mukaisista toimivaltuuksista
päättävälle tullivalvonnan esimiehelle. Asetus tulee voimaan 1.1.2013
siirtymäsäännöksellä. (VM ylitarkastaja Miika Suves 0295 530 350)
Valtioneuvoston asetus maatalouden
harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 9 §:n muuttamisesta.
Eduskunta on hyväksynyt maatalouden harjoittamisesta luopumisen tuke-
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misesta annetun lain muuttamisen
siten, että sukupolvenvaihdoksissa
maatilalta edellytettävän yrittäjätulon vähimmäismäärä korotetaan
10 000 eurosta 15 000 euroon. Asetuksen 6 pykälässä säädetään vähimmäistulon laskemisesta tilanpidon
jatkajaa kohden. Laskennassa käytettävän vähimmäispoiston määrä korotetaan 3 400 eurosta 5 000 euroon.
Asetuksen 9 pykälässä säädetään tulon
laskemisesta maatilan jakotilanteissa. Viimeksi mainitun pykälän
2 momenttiin tehdään tekninen viittausmuutos. Asetus tulee voimaan
1.1.2013. (MMM hallitusneuvos Esko
Laurila 0295 162 117)
Valtioneuvoston asetus energiatuen
myöntämisen yleisistä ehdoista.
Asetus vastaa sisällöltään pääosin
nykyistä asetusta, jonka voimassaolo
päättyy 31.12.2012. Energian tuotannon ja käytön investointeja tuetaan
jatkossakin sekä energia- että ilmastopoliittisin perustein. Energiatuella
pyritään edelleen vaikuttamaan uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen, uuden energiateknologian
käyttöönoton edistämiseen sekä
energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentämiseen. Säästöja tehokkuushankkeilla pyritään
myös energiakustannusten vähentämiseen. Asetukseen tehdään lisäksi
joitakin tarkennuksia ja johdonmukaisuutta lisääviä muutoksia. Asetus
tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun. (TEM
hallitusneuvos Anja Liukko 0295
062 078)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksista.
Asetuksella annetaan tarkemmat
säännökset elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksista (ELY-keskus)
sekä työ- ja elinkeinotoimistoista
(TE-toimisto). Voimassa oleva asetus
kumotaan, mutta sen teksti otetaan
pitkälti samanlaisena uuteen asetukseen. Asetukseen lisätään säännökset
koskien 1.1.2013 toimintansa aloittavaa tavara- ja joukkoliikenteen lupayksikköä sekä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan työtoiminnan valtion korvausten maksatus- ja
takaisinperintäasioita hoitavia ELYkeskuksia. ELY-keskusten sekä TEtoimistojen hallinnollista päällekkäisyyttä vähennetään säännöksin, joiden perusteella ELY-keskukset voivat hallintoyksiköstään hoitaa TEtoimistojen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Lisäksi ELY-keskukset voivat päätöksellään ottaa hoi2.1.2013/1

taakseen TE-toimistojen suunnittelua ja päätöksentekoa tukevia sekä
viestinnän tehtäviä. Keskusten eräitä
tehtäviä koskeviin pykäliin lisätään
vesivaratehtävät, joita koskevien tehtävien jakautuminen eri ELY-keskusten välillä on toistaiseksi perustunut
tulossopimuksiin. ELY-keskuksen
sekä TE-toimiston henkilöstön kielitaitovaatimuksia ja kielitaidon huomioimista palvelussuhteeseen otettaessa ja työtehtäviä jaettaessa tarkennetaan. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialuetta tarkennetaan vastaamaan käytäntöä, jonka mukaisesti
se jo nyt hoitaa palkkaturvatehtäviä
myös Ahvenanmaan maakunnan
alueella. Asetus tulee voimaan
1.1.2013 siirtymäsäännöksin. (TEM
neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten sekä
työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2013. Asetuksella säädetään, mitkä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYkeskus) sekä työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) suoritteet ovat
maksullisia samoin kuin siitä, mistä
suoritteista maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon
perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013 ja on
voimassa vuoden 2013 loppuun.
(TEM neuvotteleva virkamies Elina
Isoksela 0295 063 719)
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun asetuksen 32 §:n muuttamisesta. Asetuksen 32 §:n 3 momenttia
muutetaan 1.1.2013 voimaan tulevien
sairausvakuutuslain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain ja lasten päivähoidosta annetun lain muutosten huomioon ottamiseksi. Pykäläviittaukset korjataan
uusia säännöksiä vastaaviksi. Uutena
asiana pykälässä säädetään päivähoidon tilapäisen poissaolon maksuttomuudesta siltä ajalta, kun lapsi on
kotona isyysrahakaudella olevan
isänsä kanssa. Asetus tulee voimaan
1.1.2013. (STM neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö 0295 163 372)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
28.12.2012 seuraavat päätökset:
Päätös siirtää sosiaali- ja terveysministeriöön perustettu neuvottelevan
virkamiehen virka opetus- ja kult-

tuuriministeriöön 1.1.2013 lukien.
(VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160 24026)
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
27.12.2012 seuraavat päätökset:
Päätös hyväksyä valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten
tarkistamisesta tehty virkaehtosopimus ja päättää alistaa se eduskunnan
valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtiovarainministeriö ja valtion virkamiehiä edustavat keskusjärjestöt ovat 10.12.2012 tehneet virkaehtosopimuksen valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta ajalle 1.1.–
31.12.2013. (VM neuvotteleva virkamies Joanna Autiovuori 0295
530 268)
Päätös vahvistaa valtion televisio- ja
radiorahaston käyttösuunnitelma
varainhoitovuodelle 1.1.–31.12.2103.
Valtion televisio- ja radiorahastoon
siirretään valtion vuoden 2013 talousarvion momentilta 31.40.60 (Siirto
valtion televisio- ja radiorahastoon)
500 miljoonaa euroa, jotka käyttösuunnitelmassa osoitetaan Yleisradio
Oy:n julkisen palvelun rahoittamiseen. Rahastoon arvioidaan kertyvän
lisäksi noin 9,0 miljoonaa euroa televisiomaksuja vuoden 2012 lopussa
olevista
televisiomaksusaatavista.
Vuoteen 2012 kohdistuvien televisiomaksujen palautukseen varataan
6,4 miljoonaa euroa. Viestintävirastolle arvioidaan aiheutuvan 3,39 miljoonan euron kustannukset rahaston
hallinnoinnista sisältäen siirtymävaiheen kustannukset. Liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön varataan
366 000 euroa ja rahaston tilintarkastukseen 14 000 euroa. Yleisradio
Oy:stä annetun lain 6 a §:n mukaisten ennakkoarviointien kustannuksiin varataan 50 000 euroa. (LVM
viestintäneuvos Elina Normo 0295
342 463)
Päätös asettaa yritystukineuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2013–
31.12.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: osastopäällikkö Petri Peltonen (neuvotteleva virkamies Tiina Ingman) työja elinkeinoministeriö/elinkeino- ja
innovaatio-osasto; jäsenet: hallitusneuvos Tuula Manelius (aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius) työ- ja elinkeinoministeriö/alueosasto, budjettineuvos Juha Majanen (neuvotteleva
virkamies Taina Eckstein) valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen (ylitarkastaja
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Juuso Kalliokoski) maa- ja metsätalousministeriö, erityisasiantuntija
Tero Jokilehto (hallitusneuvos Katja
Viertävä) liikenne- ja viestintäministeriö, teollisuusneuvos Janne Känkänen (hallitusneuvos Kari Parkkonen)
työ- ja elinkeinoministeriö/elinkeinoja innovaatio-osasto ja osastopäällikkö Tuija Oivo (neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen) työ- ja
elinkeinoministeriö/työllisyysja
yrittäjyysosasto. (TEM neuvotteleva
virkamies Anne Rothovius 0295
063 532)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.12.2012
seuraavia asioita:
Määrärahan siirto valtion vuoden
2013 talousarviosta valtion televisio-

ja radiorahastoon. Liikenne- ja viestintäministeriö siirtää valtion vuoden
2013 talousarvioon momentille
31.40.60 (Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon) sisältyvän 500 000 000
euron määrärahan kokonaisuudessaan valtion televisio- ja radiorahastoon. Siirto on tarkoitus toteuttaa välittömästi valtion vuoden 2013 talousarvion tultua voimaan. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain
mukaan rahastolle suoritetaan rahoitusta valtion talousarvioon otettavasta
määrärahasta Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi.
Pykälän mukaan vuonna 2013 määräraha on 500 miljoonaa euroa. Lain
5 §:n mukaan vastaava määrä rahaston varoista käytetään Yleisradio
Oy:n toiminnan rahoittamiseen.
(LVM viestintäneuvos Elina Normo
0295 342 463)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2013 suoritettavasta
määrärahasta. Asetuksella säädetään
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin suoritettavan
määrärahan suuruudesta erikoislääkärikoulutuksen tutkintoa kohden
sekä määrärahan kohdentamisesta
yliopistoille, Työterveyslaitokselle,
yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille. Lisäksi säädetään suoritettavien korvausten hakemisesta,
koulutuspaikkasopimuksen sisällöstä
sekä määrärahan käytöstä tehtävistä
selvityksistä. Asetus tulee voimaan
1.1.2013 ja on voimassa vuoden
2013 loppuun. (STM hallitusneuvos
Liisa Katajamäki 0295 163 329)

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. (09) 1602 2056, (09) 1602 2025.
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