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L a k i

N:o 1052

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain

(1295/2002) 11 luvun 2 §:n 2 momentti ja 3 § seuraavasti:

11 luku

Toimeenpanoon liittyvä yhteistyö

2 §

Työvoimaviranomaisen, työmarkkinajärjestö-
jen ja muiden sidosryhmien yhteistyö

— — — — — — — — — — — — —
Paikallista yhteistyötä varten työ- ja elin-

keinotoimiston yhteydessä toimii työllisyy-
den edistämistoimikunta (te-toimikunta).

3 §

Työllisyyden edistämistoimikunnan asettami-
nen ja tehtävät

Työ- ja elinkeinokeskus asettaa kolmeksi
vuodeksi kerrallaan te-toimikunnan, jonka

tehtävänä on seurata ja ennakoida työmarkki-
noilla tapahtuvia muutoksia ja suunnitella
muutosten johdosta tarvittavia toimenpiteitä
ja näin edistää työvoiman saatavuuden tur-
vaamista ja työllisyyden paranemista. Lisäksi
te-toimikunnan tehtävänä on seurata julkisen
työvoimapalvelun toimeenpanoa sekä tarvit-
taessa tehdä esityksiä sen kehittämiseksi.

Te-toimikunnan puheenjohtajana on työ- ja
elinkeinotoimiston johtaja. Varapuheenjohta-
jiksi nimetään enintään kaksi muuta työ- ja
elinkeinotoimiston virkamiestä. Te-toimikun-
taan nimitetään enintään yhdeksän muuta jä-
sentä ja kullekin heistä henkilökohtainen va-
rajäsen. Kuusi jäsentä, joista puolet edustaa
työnantajia ja yrittäjiä ja puolet työntekijöitä,
sekä heidän varajäsenensä nimetään keskeis-
ten työelämän järjestöjen ja yksi jäsen ja
hänen varajäsenensä alueen kuntien esityk-
sestä. Enintään kaksi alueen muita keskeisiä
toimijoita edustavaa jäsentä ja heidän varajä-
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senensä nimetään työ- ja elinkeinotoimiston
esityksestä. Te-toimikunnalla on lisäksi työ-
ja elinkeinotoimiston määräämä sihteeri. Te-
toimikunta voi käyttää apunaan asiantunti-
joita.

Te-toimikunta on päätösvaltainen, kun pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähin-
tään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Jos
te-toimikunnan puheenjohtaja ja varapuheen-
johtajat ovat esteellisiä käsittelemään asiaa,
asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimii
te-toimikunnan keskuudestaan valitsema muu
jäsen. Te-toimikunnan päätökseksi tulee se
mielipide, jota jäsenten enemmistö kannattaa.
Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se
mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kan-
nattaa.

Te-toimikunnan työttömyysetuuden työ-
voimapoliittisiin edellytyksiin liittyvistä teh-
tävistä säädetään työttömyysturvalaissa
(1290/2002). Työttömyysturvalain 11 luvun
4 §:n 5 momentin ensimmäisessä virkkeessä
tarkoitettuja asioita käsitellessään te-toimi-

kunta toimii jaostona. Jaostoon kuuluu te-
toimikunnan puheenjohtajan tai varapuheen-
johtajan lisäksi yksi työnantajia ja yksi työn-
tekijöitä edustava jäsen. Jaosto on päätösval-
tainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjoh-
taja ja muut jäsenet ovat saapuvilla. Jaoston
kannaksi tulee se mielipide, jota jäsenten
enemmistö kannattaa. Jos jaoston puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtaja ovat esteellisiä kä-
sittelemään asiaa, asian käsittely siirretään
työ- ja elinkeinokeskuksen määräämälle toi-
sen työ- ja elinkeinotoimiston yhteydessä toi-
mivalle te-toimikunnalle.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin te-toimikunnan 1 momentissa tarkoi-
tetuista tehtävistä sekä kokouspalkkioista ja
kustannusten korvaamisesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen
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L a k i

N:o 1053

työttömyysturvalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun

4 §:n 3 momentti ja 9 §:n 2 momentti, 10 luvun 10 §, 11 luvun 2 §:n 2 momentti ja 4 §:n 1, 3
ja 5 momentti, 12 luvun 1 §:n 5 momentti ja 9 § sekä 13 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentti, 3 §:n 1
momentti ja 9 §,

sellaisina kuin niistä ovat 10 luvun 10 § laissa 1180/2005, 11 luvun 4 §:n 1 momentti laissa
1217/2005 ja 3 momentti laissa 1330/2004, 12 luvun 9 § laissa 1089/2006 ja 13 luvun 9 §
osaksi mainitussa laissa 1089/2006, seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

4 §

Lain toimeenpano

— — — — — — — — — — — — —
Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyy-

setuuden saamisen työvoimapoliittisista edel-
lytyksistä Kansaneläkelaitosta ja työttömyys-
kassaa sitovan lausunnon siten kuin 11 luvun
4 §:ssä säädetään. Lausuntokäytännön lain-
mukaisuutta ja yhdenmukaisuutta valvoo toi-
mialueellaan työ- ja elinkeinokeskuksen mää-
räämä työ- ja elinkeinokeskuksen virkamies
(työttömyysturva-asiamies). Työ- ja elinkei-
nokeskus määrää lisäksi toimialueeltaan työt-
tömyysturva-asiamiehen sijaisen. Työttö-
myysturva-asiamiehen sijaiseen sovelletaan,
mitä muualla tässä laissa säädetään työttö-
myysturva-asiamiehestä.

9 §

Työssäkäyntialue

— — — — — — — — — — — — —
Työssäkäyntialueet määritellään työ- ja

elinkeinoministeriön asetuksella yhteistyössä
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11

luvun 2 §:ssä tarkoitettujen työllisyyden edis-
tämistoimikuntien (te-toimikunta) kanssa.

10 luku

Koulutuspäivärahaa koskevat säännökset

10 §

Työ- ja elinkeinotoimiston tietojenantovelvol-
lisuus

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee ilmoittaa
koulutuspäivärahan maksajalle tiedot tämän
luvun 4 §:ssä tarkoitetun koulutuksen aloitta-
neista opiskelijoista ja työttömänä työnhaki-
jana olosta koulutuksen alkaessa, 2 luvun 2, 4
ja 5 §:ssä säädetyistä edellytyksistä sekä siitä,
että koulutus sisältyy työllistymisohjelmaan.

11 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

2 §

Velvollisuus tietojen antamiseen

— — — — — — — — — — — — —
Työttömyysetuuden hakijan on esitettävä

työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon edellyt-
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tämät häntä henkilökohtaisesti koskevat sel-
vitykset työ- ja elinkeinotoimistolle sen mää-
räämällä tavalla.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Työvoimapoliittinen lausunto

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työvoima-
poliittisen lausunnon 2 luvussa ja 7 luvun
3—5 ja 7 §:ssä, 8 luvussa ja 9 luvun 7 §:n 2
momentissa sekä julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain 5 a luvun 2 §:n 1—3
momentissa säädetyistä edellytyksistä. Työ-
voimapoliittisessa lausunnossa on todettava
työllistymisohjelman laatiminen, työllisty-
misohjelman alkamisajankohta, toimenpiteen
sisältyminen työllistymisohjelmaan sekä
muut työllistymisohjelmalisän maksamiseksi
tarpeelliset seikat.
— — — — — — — — — — — — —

Ryhmälomautetusta ja henkilöstä, jonka
työnteko on estynyt sääesteen vuoksi, työ- ja
elinkeinotoimisto antaa Kansaneläkelaitoksen
ja työttömyyskassan pyynnöstä lausunnon
vain 2 luvun 3—7 §:ssä säädetyistä edelly-
tyksistä. Ryhmälomautetulla tarkoitetaan
työntekijää, joka on lomautettu määräajaksi
joko kokoaikaisesti tai 4 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla, ja lomautus koskee vähintään
kymmentä työntekijää. Ryhmälomautettuja
työntekijöitä ovat myös 3 luvun 1 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut henkilöt.
— — — — — — — — — — — — —

Te-toimikunta voi antaa lausunnon työttö-
myysetuuden hakijan tekemään valitukseen
asiassa, jossa työ- ja elinkeinotoimisto on
täydentänyt edellä 2 momentissa tarkoitetulla
tavalla 2 luvun 8, 9, 12 tai 21 §:n taikka 8
luvun 2 tai 4 a §:n perusteella antamaansa
työvoimapoliittista lausuntoa ja jossa on kyse
siitä, että työnhakija on kieltäytynyt, eronnut
tai omasta syystään erotettu työstä. Lisäksi
te-toimikunnan tehtävänä on seurata työ- ja
elinkeinotoimiston lausuntokäytäntöä ja tu-
kea toimistoa työttömyysturvan työvoimapo-
liittisten edellytysten arvioinnissa. Te-toimi-
kunnan kokoonpanosta, päätösvaltaisuudesta
ja muista tehtävistä säädetään julkisesta työ-
voimapalvelusta annetussa laissa. Tarkempia
säännöksiä työvoimapoliittisen lausunnon

toimittamisesta ja lausuntoon merkittävistä
seikoista voidaan antaa työ- ja elinkeinomi-
nisteriön asetuksella.

12 luku

Muutoksenhaku

1 §

Muutoksenhakuoikeus

— — — — — — — — — — — — —
Työ- ja elinkeinotoimiston antamasta sito-

vasta lausunnosta ei saa erikseen hakea muu-
tosta valittamalla.

9 §

Oikeudenkäyntikulujen jakaminen

Työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunta ja vakuutusoikeus voi velvoittaa työ-
voimaviranomaisen korvaamaan oikeuden-
käyntikulut kokonaisuudessaan tai osaksi
Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskas-
salle asiassa, jossa Kansaneläkelaitos tai työt-
tömyyskassa velvoitetaan suorittamaan asian-
osaisen oikeudenkäyntikuluja ja oikeuden-
käyntikulujen suoritusvelvollisuus perustuu
pääasiassa tai osittain 11 luvun 4 §:n mukai-
seen työvoimapoliittiseen lausuntoon. Työ- ja
elinkeinotoimistoa on kuultava korvausvas-
tuun jakamisesta.

13 luku

Tietojen saamista ja luovuttamista koske-
vat säännökset

1 §

Oikeus tietojen saamiseen

Kansaneläkelaitoksella, työ- ja elinkeino-
toimistolla, työttömyyskassalla, työttömyys-
turva-asiamiehellä sekä tämän lain mukai-
sella muutoksenhakuelimellä on oikeus saada
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä maksutta
käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista tai
muuten tämän lain tai Suomea sitovassa sosi-
aaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa kos-
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kevassa muussa kansainvälisessä säädöksessä
säädettyjen tehtävien toimeenpanemista var-
ten välttämättömät tiedot:

1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;

2) Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä; sekä

3) työnantajalta, työttömyyskassalta, työ-
paikkakassalta sekä julkisesta työvoimapal-
velusta annetussa laissa tarkoitetulta koulu-
tuspalvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitok-
selta.

Kansaneläkelaitoksella ja työttömyyskas-
salla on oikeus saada maksutta tehtäviensä
hoitamista varten:

1) työ- ja elinkeinotoimistolta 1 luvun
4 §:n 3 momentissa tarkoitettu työvoimapo-
liittinen lausunto;

2) rangaistuslaitokselta tiedot rangaistuk-
sen alkamisesta ja päättymisestä; rangaistus-
laitoksen on annettava tiedot välittömästi,
kun henkilö otetaan rangaistuslaitokseen.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Tietojen luovuttaminen

Salassapitosäännösten ja muiden tiedon
saantia koskevien rajoitusten estämättä Kan-
saneläkelaitoksella ja työttömyyskassalla on
oikeus luovuttaa tehtävässään haltuunsa saa-
miaan tietoja työ- ja elinkeinotoimistolle
työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliit-
tisiin edellytyksiin vaikuttavista seikoista.

Työ- ja elinkeinotoimistolla on vastaavasti
oikeus luovuttaa tietoja te-toimikunnalle 11
luvun 4 §:n 5 momentin ensimmäisessä virk-
keessä tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Työttömyysturva-asiamiehen tiedonsaanti- ja
läsnäolo-oikeus

Työttömyysturva-asiamiehellä on salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä oikeus saada
maksutta työ- ja elinkeinotoimistolta tiedot
työvoimapoliittisista lausunnoista siinä laa-
juudessa kuin asiamiehen tehtävät edellyttä-
vät. Työttömyysturva-asiamies voi määrätä,
että Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan
tai työttömyysturvan muutoksenhakulauta-
kunnan tulee antaa nimettyä henkilöä kos-
keva päätös tiedoksi työttömyysturva-asia-
miehelle.

Työttömyysturva-asiamiehellä on läsnä-
olo- ja puheoikeus te-toimikunnan kokouk-
sessa te-toimikunnan käsitellessä työttömyys-
turva-asioita.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat
työvoimatoimikunnan toimivaltaan kuuluneet
asiat ratkaisee työ- ja elinkeinotoimisto.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen
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L a k i

N:o 1054

vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun vuorotteluvapaalain (1305/2002) 17 §:n 1

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1127/2007, seuraavasti:

17 §

Työvoimapoliittinen lausunto

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa Kansanelä-
kelaitosta ja työttömyyskassaa sitovan lau-
sunnon vuorottelukorvauksen 5—8 §:ssä,
9 §:n 2 ja 3 momentissa, 11 §:ssä ja 14 §:n 1
momentin 5 kohdassa tarkoitetuista edelly-
tyksistä sekä 19 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuista takaisinperinnän edellytyksistä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat
työvoimatoimikunnan toimivaltaan kuuluneet
asiat ratkaisee työ- ja elinkeinotoimisto.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1055

valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
muutetaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 7 päivänä kesäkuuta 2007

annetun valtioneuvoston asetuksen (675/2007) 7 §, 8 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §:n 2 momentti,
10 §, 11 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 17 §:n 2 momentti, 18 §:n 2 momentti ja 21 §:n 1
momentin 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 21 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 639/2008,
sekä

lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

4 §

Avustuksen suuntaaminen

— — — — — — — — — — — — —
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, yrityksen kehittämisavustusta 19 a §:ssä
tarkoitettuun tutkimus- ja kehittämistoimen-
piteiden valmisteluun suunnataan hankkei-
siin, jotka edistävät pienten ja keskisuurten
yritysten:

1) valmiuksia käynnistää uusia tutkimus-
ja kehityshankkeita;

2) uusien innovatiivisten liiketoimintojen
käynnistymistä;

3) kansainvälistymistä; tai
4) kehittämiseen liittyvää teknologisen

taikka muun osaamisen lisäämistä.

7 §

Avustusta koskevat Euroopan yhteisön
säädökset

Yrityksen kehittämisavustusta myönnet-
täessä noudatetaan tiettyjen tukimuotojen to-
teamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi

perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mu-
kaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) an-
nettua komission asetusta (EY) N:o
800/2008.

8 §

Avustuksen enimmäismäärä investoinnin
hankintamenosta

Investointiin myönnettävän yrityksen ke-
hittämisavustuksen enimmäisprosenttiosuus
investoinnin hankintamenosta on:

I TUKI-
ALUE
Enim-
mäispro-
sentti-
osuus

II TUKI-
ALUE
Enim-
mäispro-
sentti-
osuus

III TUKI-
ALUE
Enim-
mäispro-
sentti-
osuus

Suuri yritys 15 10 —
Keskisuuri yritys 25 15 10
Pieni yritys 35 25 20
Mikroyritys 35 25 20
Mikroyritys
harvaan asutulla
maaseudulla 35 35 30
— — — — — — — — — — — — —

Komission asetus (EY) N:o 800/2008; (32008R0800); EUVL N:o L 214, 9.8.2008, s.3
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Jos III tukialueella avustuksen prosentti-
osuus investoinnin hankintamenosta mik-
royrityksellä ylittää 20 prosenttia, avustus on
myönnettävä kokonaan de minimis -tukena.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Avustuksen ja muiden valtion tukien yhteen-
laskettu enimmäismäärä investoinnin hankin-

tamenosta

— — — — — — — — — — — — —
Mikroyritykselle myönnettävän yrityksen

kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi
katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteen-
laskettu enimmäismäärä voi III tukialueella
ylittää 20 prosenttia ainoastaan siinä tapauk-
sessa, että sekä yrityksen kehittämisavustus
että muu valtion tueksi katsottava tuki myön-
netään de minimis -tukena.

10 §

Julkisen rahoituksen osuus investoinnin
hankintamenosta

Investointiin myönnettävän yrityksen ke-
hittämisavustuksen myöntämisen edellytyk-
senä on, että avustuksen saaja rahoittaa inves-
toinnin hankintamenosta vähintään 25 pro-
senttia sellaisella rahoituksella, johon ei liity
julkista tukea.

Mitä edellä 1 momentissa säädetään, ei
sovelleta kunnan tai sen pääosin omistaman
yhteisön investointihankkeeseen siltä osin
kuin kyse on kunnan myöntämästä rahoituk-
sesta.

11 §

Avustuksen myöntäminen kunnan investoin-
tiin

Kunnalle tai sellaiselle kiinteistöyhtiölle,
jossa kunta on omistajana, voidaan I ja II
tukialueella myöntää yrityksen kehittämisa-
vustusta toimitilojen rakentamiseen pienten
ja keskisuurten yritysten käyttöön siten, että
avustuksen enimmäisprosenttiosuus inves-
toinnin hankintamenosta sekä avustuksen ja
muun valtion tueksi katsottavan tuen prosent-
tiosuuksien yhteenlaskettu enimmäisprosent-

tiosuus määräytyy toimitiloihin sijoittuvan
yrityksen koon ja toimitilojen sijainnin perus-
teella siten kuin 8, 9 ja 13 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Avustuksen myöntäminen liikenteen toimialan
yrityksen investointiin

Liikenteen toimialan yritykselle myönnet-
tävän yrityksen kehittämisavustuksen enim-
mäisprosenttiosuus investoinnin hankintame-
nosta sekä avustuksen ja muun valtion tueksi
katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteen-
laskettu enimmäisprosenttiosuus on:

I TUKI-
ALUE
Enim-
mäispro-
sentti-
osuus

II TUKI-
ALUE
Enim-
mäispro-
sentti-
osuus

III TUKI-
ALUE
Enim-
mäispro-
sentti-
osuus

Suuri yritys 15 10 –
Keskisuuri yritys 15 15 10
Pieni yritys 15 15 15
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Avustuksen enimmäismäärä

— — — — — — — — — — — — —
Jos tuotteiden ja tuotantomenetelmien ke-

hittämistoimenpiteitä koskeva avustus myön-
netään siten, että pienen yrityksen avustus
ylittää 45 prosenttia tai keskisuuren yrityksen
avustus ylittää 35 prosenttia hyväksyttävistä
menoista, avustus on tuotteiden ja tuotanto-
menetelmien kehittämistoimenpiteiden osalta
myönnettävä kokonaan de minimis -tukena.

18 §

Avustuksen ja muiden valtion tukien yhteen-
laskettu enimmäismäärä

— — — — — — — — — — — — —
Jos yrityksen kehittämisavustusta myönne-

tään tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehit-
tämiseen, yrityksen kehittämisavustuksen ja
muun valtion tueksi katsottavan tuen prosent-
tiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä
voi ylittää pienellä yrityksellä 45 prosenttia
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tai keskisuurella yrityksellä 35 prosenttia ai-
noastaan siinä tapauksessa, että sekä yrityk-
sen kehittämisavustus että muu valtion tueksi
katsottava tuki myönnetään de minimis -tu-
kena.

21 §

Avustuksen myöntäminen ensimmäisen työn-
tekijän palkkamenoihin

Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään, yk-
sin toimintaa harjoittavalle yrittäjälle voidaan
myöntää yrityksen kehittämisavustusta en-
simmäisen työntekijän palkkamenoihin 30

prosenttia ensimmäisten 12 kuukauden ajalta
ja 15 prosenttia seuraavien 12 kuukauden
ajalta, jos:

1) työntekijän työpaikka sekä työnantajan
kiinteä toimipaikka ovat I tukialueella tai
Forssan, Eteläisten Seinänaapurien, Etelä-Pir-
kanmaan, Heinolan, Imatran, Jämsän, Keu-
ruun, Kouvolan, Kotka-Haminan, Lappeen-
rannan, Seinäjoen taikka Vakka-Suomen seu-
tukunnan alueella;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri Mikko Ojala
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Opetusministeriön asetus

N:o 1056

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä
toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n ja Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta
28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1434/2007) 6 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat
valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Kansallisen audiovisuaalisen arkiston mak-

suttomia suoritteita ovat vain vähäisiä kustan-
nuksia aiheuttavat:

1) lakisääteisten ja vapaaehtoisten talletus-
ten luovutus tallettajan omaan käyttöön;

2) kansainväliseen kulttuurivaihtoon liit-
tyvä palvelutoiminta;

3) kirjaston kokoelmista annetut paikallis-
lainat ja kokoelmien käyttö kirjaston tiloissa
sekä luetteloiden käyttö;

4) kirjaston suppeat tiedonhaut ja tietopal-
velut;

5) tallennetun radio- ja televisioaineiston
käyttö arkiston tiloissa.

2 §
Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n

1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita,
jotka Kansallinen audiovisuaalinen arkisto
hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tieto-, kuva- ja lainauspalvelut;
2) huolinta;
3) käyttö- ja esitysoikeuksien myynti;
4) esitystoiminta;

5) tilojen ja laitteiden käyttö;
6) elokuvateattereiden käyttö;
7) koulutus ja konsultointi;
8) filmi- ja videokatselu;
9) arkistopelasteen käyttö;
10) muut tilauksesta tuotetut suoritteet;
11) talletetun elokuva- sekä radio- ja tele-

visioaineiston katselu ja kuuntelu.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettu-
jen kopioiden ja tulosteiden antamisesta pe-
rittävistä maksuista päättää Kansallinen au-
diovisuaalinen arkisto ottaen huomioon, mitä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 34 §:ssä säädetään.

3 §
Kirjaston kaukopalvelusta, joka annetaan

tai välitetään valtion ja kuntien ylläpitämille
kirjastoille ja valtionavustusta saaville kirjas-
toille sekä valtion ja kuntien viranomaisille,
peritään aineiston lähettämisestä aiheutuvien
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kustannusten ja suoritteen tuottamisen joh-
dosta muille suoritettujen maksujen mukai-
nen maksu. Muu kaukopalvelu hinnoitellaan
liiketaloudellisin perustein.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2011.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Hallitusneuvos Tuula Lybeck
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Opetusministeriön asetus

N:o 1057

näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja näkövammaisten kirjastosta 23 päivänä elokuuta
1996 annetun lain (638/1996) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994:

1 §

Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Näkövammaisten kirjastosta annetun lain
(638/1996) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja
maksuttomia lainauspalveluja ovat:

1) kirjaston omista kokoelmista annetut
lainat yksityishenkilöille, kirjastoille ja
muille laitoksille;

2) lainaus ulkomailta ja ulkomaille;
3) kirjaston perusluetteloiden jakelu asiak-

kaille;
4) opastus- ja neuvontapalvelut sekä tie-

donhaut kirjastossa käytettävissä olevista tie-
tokannoista.

Lainojen toimittaminen asiakkaalle on
maksutonta.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Jollei 1 §:stä muuta johdu, suoritteita, jotka
kirjasto hinnoittelee valtion maksuperustelain
(150/1992) 6 §:n mukaan, ovat oppimateriaa-
lipalvelut.

Näkövammaisten kirjasto perii kiinteän
maksun seuraavista suoritteista:

1) perusopetukseen kuuluvat oppikirjat:
äänikirja 26 euroa, puhesynteesi- tai yhdistel-
mäkirja 26 euroa, pistekirja 40 euroa, elektro-
ninen kirja ilman kohokuvaliitteistöä 20 eu-

roa, elektroninen kirja ja kohokuvaliitteistö
40 euroa, kohokuvasto 46 euroa;

2) lukiokoulutukseen ja muuhun toisen as-
teen koulutukseen kuuluvat oppikirjat: ääni-
kirja 18 euroa, puhesynteesi- tai yhdistelmä-
kirja 18 euroa, pistekirja 18 euroa, elektroni-
nen kirja ilman kohokuvaliitteistöä 18 euroa,
elektroninen kirja ja kohokuvaliitteistö 36 eu-
roa, kohokuvasto 46 euroa;

3) pääsykokeiden ja muiden koetekstien
pisteitys ja tulostus 1,3 euroa pistekirjoitussi-
vulta;

4) muun oppimateriaalin pisteitys ja tulos-
tus: oppitunnilla jaettava monistemateriaali
1,3 euroa pistekirjoitussivulta, irrallinen ko-
hokuvasivu 2—3,5 euroa ja kohokuvasto 46
euroa.

Lisäksi kirjasto voi periä 2 momentissa
tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä ai-
heutuvat kustannukset.

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja muita suoritteita, joiden hinnoista pääte-
tään liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) äänikirjojen, pistekirjojen, elektronisten
kirjojen ja muun erityisaineiston myynti, jol-
loin näkövammaisten tai muiden lukemises-
teisten käyttöön tarkoitetun kirjan hintaan ei
sisällytetä alkuperäiskappaleen valmistusku-
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luja, jos kirja on tuotettu kirjaston lainausko-
koelmaan tai oppimateriaaliksi 2 §:n mukai-
sesti, vaan siitä peritään kirjakopion omakus-
tannusarvon suuruinen maksu, kuitenkin vä-
hintään vastaavan mustapainoskirjan arvon
suuruinen maksu;

2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut
painotuotteet;

3) äänitys- ja pisteityspalveluiden myynti;
4) koulutus- ja konsulttipalvelut;
5) tilojen ja laitteiden vuokraus;
6) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta an-

netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa

tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettu-
jen kopioiden ja tulosteiden antamisesta pe-
rittävistä maksuista päättää Näkövammaisten
kirjasto ottaen huomioon, mitä viranomaisen
toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä
säädetään.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2010.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Hallitusneuvos Tuula Lybeck
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1058

teurasruhojen luokittelusta ja hintaseurannasta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994)
2 §:n 2 momentin, 3 §:n 2 momentin ja 11 §:n 2 ja 3 momentin nojalla, sellaisina ne ovat laissa
273/2003:

1 §

Soveltamisala

Naudan-, sian- ja lampaanruhojen luokitte-
lusta sekä näitä koskevasta hintaseurannasta
säädetään seuraavissa yhteisön säännöksissä:

1) maatalouden yhteisestä markkinajärjes-
telystä ja tiettyjä maataloustuotteita koske-
vista erityissäännöksistä annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (neuvoston
asetus) 42 artikla, 43 artiklan m alakohta ja
liite V;

2) naudan-, sian- ja lampaanruhojen yhtei-
sön luokitusasteikkojen soveltamista ja ruho-
jen hintaselvityksiä koskevista yksityiskoh-
taisista säännöistä annettu komission asetus
1249/2008 (komission asetus).

Tässä asetuksessa annetaan luokittelua ja
hintaseurantaa koskevat kansalliset säännök-
set.

2 §

Vapaaehtoinen soveltaminen

Luokittelu on vapaaehtoista, jos kyse on:
1) 3 §:n mukaisesta naudanruhojen luokit-

telusta teurastamoissa, joissa teurastettujen

eläinten viikoittainen keskiarvo ei ylitä 75
täysikasvuista nautaeläintä;

2) 4 §:n mukaisesta sianruhojen luokitte-
lusta teurastamoissa, joissa teurastettujen
eläinten vuosittainen keskiarvo ei ylitä 200
sikaa viikossa; tai

3) 5 §:n mukaisesta lampaanruhojen luo-
kittelusta.

Yrityskohtainen hintaseuranta on vapaaeh-
toista, jos kyse on:

1) naudanlihan hintaseurannasta teurasta-
moissa, joissa teurastettujen eläinten koko-
naismäärä ei ylitä 20 000 täysikasvuista
eläintä vuodessa;

2) sianlihan hintaseurannasta teurasta-
moissa, joissa teurastettujen eläinten koko-
naismäärä ei ylitä 80 000 sikaa vuodessa; tai

3) lampaanlihan hintaseurannasta teurasta-
moissa.

3 §

Naudanruhojen luokittelu

Naudanruhojen luokittelua koskevat sään-
nökset on annettu neuvoston asetuksen 42
artiklassa ja sen liitteen V kohdassa A sekä
komission asetuksen luvussa II.

3362



Neuvoston asetuksen liitteen V kohdassa
A tarkoitetun luokittelutaulukossa mainittu-
jen luokkien S, E, U, R, O ja P lisäksi on
kansallisesti käytössä alaluokat R+ ja R-, O+
ja O- sekä P+ ja P-.

Komission asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettu leima voidaan luokittelun yhtey-
dessä korvata 6 artiklan 4 kohdan mukaisella
ruhontunnistelapulla.

4 §

Sianruhojen luokittelu

Sianruhojen luokittelua koskevat säännök-
set on annettu neuvoston asetuksen 42 artik-
lassa ja sen liitteen V kohdassa B sekä ko-
mission asetuksen luvussa III.

Sianruhojen luokittelussa on käytössä neu-
voston asetuksen liitteen V kohdassa B mai-
nitut luokat S, E, U, R, O ja P.

5 §

Lampaanruhojen luokittelu

Lampaanruhojen luokittelua koskevat
säännökset on annettu neuvoston asetuksen
42 artiklassa ja sen liitteen V kohdassa C
sekä komission asetuksen luvussa IV.

Lampaanruhojen luokittelussa on käytössä
neuvoston asetuksen liitteen V kohdassa A
mainittujen luokkien S, E, U, R, O ja P
lisäksi alaluokka P-.

Komission asetuksen 30 artiklan 3 koh-
dassa tarkoitettu leima voidaan luokittelun
yhteydessä korvata 30 artiklan 4 kohdan mu-
kaisella ruhontunnistelapulla.

Lampaanruhon hinnoittelussa komission
asetuksen 33 artiklan mukaisesti huomioon
otettava paino on ruhon lämminpaino vähen-
nettynä kahdella prosentilla.

6 §

Luokittelija ja punnitsija

Teurasruhon luokittelijana ja punnitsijana
voi toimia Maaseutuviraston valtuuttama
henkilö, jolla on tehtäviin käytännössä osoi-
tettu pätevyys.

7 §

Hintaseuranta

Komission asetuksessa tarkoitetusta hinta-
seurannasta ja tätä koskevasta raportoinnista
vastaa maa- ja metsätalousministeriön tieto-
palvelukeskus (Tike) maa- ja metsätalousmi-
nisteriön ohjauksessa. Hintaseurannassa
Suomi muodostaa yhden alueen komission
asetuksen 14 artiklan 2 kohdan c alakohdan
mukaisesti.

Teurastamon, jossa sovelletaan tämän ase-
tuksen mukaista luokittelua, tulee antaa Eu-
roopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan
täytäntöönpanosta annetun lain 1100/1994
(laki) 4 §:n nojalla Tikelle tiedot, jotka ovat
välttämättömiä komission asetuksen 13, 14,
25 ja 33 artiklan mukaisen hintaseurannan
toteuttamiseksi. Hintaseurannan kattavuuden
varmistamiseksi voi Tike edellyttää hintatie-
tojen toimittamista myös tämän asetuksen
2 §:n 2 momentissa tarkoitetuilta toimijoilta.

8 §

Valvonta

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen säännösten ja
tämän asetuksen noudattamista valvoo luokit-
telun ja punnituksen osalta Maaseutuvirasto
ja sen tehtävään valtuuttamat tarkastajat. Val-
vonnassa saadaan käyttää lain 3 §:n 2 mo-
mentin mukaisesti apuna maatalous- ja puu-
tarha-alan tuottajien yhteenliittymiä tai yksi-
tyisoikeudellisia maatalousalan yhteisöjä.

Teurastamon 7 §:n 2 momentin nojalla an-
tamien tietojen oikeellisuutta valvoo Maaseu-
tuvirasto.

9 §

Rangaistussäännös

Tämän asetuksen vastaisen menettelyn
seuraamuksista säädetään lain 8 §:ssä.

10 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.
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Tällä asetuksella kumotaan teurasruhojen
luokituksesta annettu maa- ja metsätalousmi-
nisteriön päätös 843/1995. Kumottavan pää-

töksen nojalla maa- ja metsätalousministeriön
antamat valtuutukset ovat voimassa valtuu-
tuspäätöksessä todetun ajan.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Aku-Petteri Korhonen
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