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VA LT I O N E U V O S T O
VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.8.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon
määrän vahvistamisesta. Asetuksessa vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva
euromäärä, jota voidaan käyttää
vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta
vahingonkorvauslain
(412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla.
Asetuksen mukaista ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon
johdosta pysyvästi ja täydellisesti
työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta.
19.8.2013/95

Asetus tulee voimaan 19.8.2013.
(OM apulaisosastopäällikkö Antti
Leinonen 0295 150 264)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksista
annetun asetuksen muuttamisesta ja
valtioneuvoston asetus julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen muuttamisesta. Muutoksilla laajennetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetulla asetuksella 1.1.2013 perustettujen niin sanottujen maksatusalueiden
tehtäviä. Maksatusalueiden perustamisella tehostettiin ja ammatillistettiin työ- ja elinkeinotoimistojen
myöntämien tukien ja korvausten
maksatusta keskittämällä niitä kuuden ELY-keskuksen hoidettaviksi.
Maksatustehtävien keskittämistä on
tarkoitus jatkaa asteittain. Lisäksi
ELY-keskuksista annettua asetusta
tarkennetaan kuntouttavaa työtoimintaa koskevan valtion korvauksen
osalta vastaamaan 1.6.2013 voimaan
tullutta kuntouttavasta työtoiminnasta annettuun lakiin (189/2001)
perustuvaa kuntouttavan työtoiminnan asetusta (367/2013). Asetukset
tulevat voimaan 1.9.2013. (TEM
neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)
Valtioneuvoston asetus Patentti- ja
rekisterihallituksesta. Asetus liittyy

Patentti- ja rekisterihallituksesta
annetun lain uudistukseen. Asetus
tulee voimaan 1.9.2013. (TEM vanhempi hallitussihteeri Heli Honkapää 0295 063 580)
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
15.8.2013 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA)
57. yleiskokoukseen 16.–20.9.2013
Wienissä ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle
asiantuntijat ja sihteerit. Valtuuskunnan puheenjohtaja on elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, varapuheenjohtaja suurlähettiläs Anu Laamanen
ja jäsenet ovat alivaltiosihteeri Jaakko
Laajava, suurlähettiläs Hannu Kyröläinen, teollisuusneuvos Herkko Plit,
yksikön päällikkö Markku Virri, erityisasiantuntija Maria Kekki, erityisasiantuntija Mauri Riihonen, lähetystöneuvos Pia Nordberg, lähetystöneuvos Tapio Tolvanen, ulkoasiainsihteeri Lauri Hirvonen, ulkoasiainsihteeri Sandra Hatzidakis, neuvonantaja David Calic ja pääjohtaja Petteri Tiippana. (UM lähetystöneuvos
Katri Viinikka 0295 351 244)
Päätös määrätä sisäasiainministeriön
ylitarkastajat Katri Niskanen ja Jarmo
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Tiukkanen valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM neuvotteleva virkamies
Henri Helo 071 878 8303)

uudella päätöksellä. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)

Päätös myöntää Nammo Lapua
Oy:lle vientilupa 33 531 painekäsikranaatin (malli HGO115-3,5) viemiseksi Chileen. Painekäsikranaateista 33 030 loppukäyttäjä on Chilen
armeija ja 501 FAMAE-niminen
yhtiö, joka käyttää ne testaustarkoituksiin. (PLM hallitussihteeri Juha
Sepponen 0295 140 414)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston (WHO/EURO) 63. aluekomitean kokoukseen 16.–19.9.2013
Turkissa. Valtuuskunnan johtaja on
johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat lähetystöneuvos Eero Lahtinen Suomen
pysyvästä edustustosta Genevessä,
neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä,
neuvotteleva virkamies Eeva Ollila
sosiaali- ja terveysministeriöstä ja
neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen sosiaali- ja terveysministeriöstä.
(STM kansainvälisten asiain johtaja
Liisa Ollila 0295 163 115)

Päätös merkitä eduskunnan tiedonsaantia koskevan kirjelmä Euroopan
rahoitusvakausjärjestelyistä pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotto; Eduskunta edellyttää, että hallitus edelleen vahvistaa ja selkeyttää
tavoitteenasettelua euroalueen tulevaisuudesta ja sen vaihtoehdoista ja
niiden sisältämistä riskeistä sekä
tavoitteenasettelua koskevan kokonaiskuvan antamista eduskunnalle.
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat
myös Euroopan keskuspankkijärjestelmän kautta syntyvät riskit ja vastuut. (VM finanssineuvos Markku
Puumalainen 0295 530 206)
Päätös poistaa valtioneuvoston
27.6.2013 tekemä päätös Silja Irene
Mäkisen jäämistöstä tehdyistä hakemuksista ja ratkaista hakemukset

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 15.8.2013 seuraavat nimitysasiat:
Lainsäädäntöneuvos, OTK, VT Camilla Busck-Nielsen oikeusministeriön neuvottelevaksi virkamieheksi
1.9.2013–31.8.2018. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 0295
150 258)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 15.8.2013 seuraavia asioita:
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia: valtionveron
osuus 26,79 prosenttia, kunnallisveron osuus 63,20 prosenttia, kirkollisveron osuus 3,37 prosenttia, vakuutetun sairausvakuutusmaksu: sairaanhoitomaksun osuus 4,09 prosenttia ja päivärahamaksun osuus
2,55 prosenttia. Veronsaajaryhmien
jako-osuuksien tarkistaminen pienentää vuonna 2013 verovuodelta
2012 valtiolle tulevaa osuutta noin
251 miljoonalla eurolla sekä lisää
kunnille tulevaa osuutta noin 223
miljoonalla eurolla, seurakunnille
tulevaa osuutta noin 14 miljoonalla
eurolla ja Kansaneläkelaitokselle
tulevaa osuutta noin 14 miljoonalla
eurolla. Asetus tulee voimaan
19.8.2013. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 0295 530 052)

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2013
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