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Lak i

N:o 39

eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Eläketuen saamisen yleiset edellytykset

1 §

Oikeus eläketukeen

Vuonna 1941—1947 syntyneellä Suomes-
sa asuvalla henkilöllä, joka on työmarkkina-
tukeen oikeutettu ja joka on julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 1
luvun 7 §:n 1 momentin 5 kohdan tarkoitta-
malla tavalla pitkäaikaistyötön 31 päivänä
joulukuuta 2004 ja jolle on maksettu työttö-
myysturvalain (1290/2002) mukaista työ-
markkinatukea työttömyyden perusteella vä-
hintään 2 500 päivältä tai jolle on maksettu
enimmäisaika työttömyysturvalain mukaista
päivärahaa ja sen lisäksi työmarkkinatukea
työttömyyden perusteella vähintään 2 000
päivältä 1 päivästä tammikuuta 1992 lukien

31 päivään joulukuuta 2004 mennessä, on
oikeus tämän lain mukaiseen eläketukeen sen
kuukauden loppuun saakka, jolloin hän täyt-
tää 62 vuotta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna työ-

markkinatukeen oikeutettuna henkilönä pide-
tään työmarkkinatuen saajan lisäksi työttö-
myysturvalain 7 luvun 2 §:n 1—8 kohdissa
tarkoitettua henkilöä sekä työttömyysturva-
lain 3 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua
työkyvytöntä henkilöä, joka saa sairausva-
kuutuslain (1224/2004) mukaista sairauspäi-
värahaa.
Eläketukena maksetaan kansaneläkeosuut-

ta ja työeläkeosuutta siten kuin jäljempänä
säädetään.

2 §

Eläketuen saajan oikeus vanhuuseläkkeeseen

Edellä 1 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä on
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oikeus kansaneläkelain (347/1956) ja 5 §:ssä
mainittujen eläkelakien mukaiseen vanhuus-
eläkkeeseen 62 vuoden iän täyttämistä seu-
raavan kuukauden alusta lukien. Vanhuus-
eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä.
Jos 1 §:ssä tarkoitettu henkilö on ennen
tämän lain voimaantuloa täyttänyt 62 vuotta,
hänellä on oikeus 1 momentissa tarkoitettuun
vanhuuseläkkeeseen. Vanhuuseläke myönne-
tään hakemuksesta.

3 §

Suhde muihin etuuksiin

Oikeutta eläketukeen ei ole henkilöllä, joka
saa kansaneläkelain tai työeläkelakien mu-
kaista työkyvyttömyyseläkettä, työttömyys-
eläkettä, vanhuuseläkettä, varhennettua van-
huuseläkettä tai vastaavaa ulkomailta mak-
settavaa eläkettä.
Eläketuen saajalla on oikeus sairausvakuu-
tuslain mukaiseen päivärahaan vastaavasti
kuin vanhuuseläkettä saavalla henkilöllä sai-
rausvakuutuslain 8 luvun 6 §:n mukaan. Elä-
ketuen saajalla ei ole oikeutta työttömyystur-
valain mukaiseen työttömyysetuuteen.
Eläketuen saajalla on oikeus eläkkeensaa-
jien asumistukeen siten kuin eläkkeensaajien
asumistukilaissa (591/1978) säädetään.
Eläketuen saajalla on oikeus lapsikorotuk-
seen siten kuin kansaneläkelain 29 §:ssä
säädetään.
Jos eläketuen saajalla on oikeus saada
perhe-eläkelain (38/1969) mukainen les-
keneläkkeen alkueläke, alkueläkettä makse-
taan se määrä, jolla alkueläke ylittää kansan-
eläkeosuuden määrän. Eläketukea ja perhe-
eläkelain mukaista leskeneläkkeen jatkoelä-
kettä ei makseta samanaikaisesti.

4 §

Suomessa asuminen

Henkilön Suomessa asuminen määräytyy
asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsää-
dännön soveltamisesta annetun lain
(1573/1993) mukaan.

2 luku

Eläketuen määrä

5 §

Työeläkeosuuden määrä

Jos 1 §:ssä mainitulle henkilölle on 31
päivään joulukuuta 2004 mennessä karttunut
työntekijäin eläkelain (395/1961) vähim-
mäisehtojen mukaista eläkettä, lyhytaikaisissa
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain
(134/1962) mukaista eläkettä, maatalousyrit-
täjien eläkelain (467/1969) vähimmäisehtojen
mukaista eläkettä, yrittäjien eläkelain
(468/1969) vähimmäisehtojen mukaista elä-
kettä, merimieseläkelain (72/1956) mukaista
eläkettä, taiteilijoiden ja eräiden erityisryh-
miin kuuluvien työntekijäin eläkelain
(662/1985) mukaista eläkettä, kunnallisen
eläkelain (549/2003) mukaista eläkettä, val-
tion eläkelain (280/1966) mukaista eläkettä
sekä muuta eläkettä, johon oikeus määräytyy
muiden säännösten nojalla valtion eläkelain
mukaan, evankelis-luterilaisen kirkon eläke-
lain (298/1966) nojalla myönnettyä eläkettä ja
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain
(521/1969) nojalla myönnettyä eläkettä, hä-
nellä on oikeus saada edellä mainittujen
lakien mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2004
laskettu työ- tai ansioeläkkeen määrä eläke-
tuen työeläkeosuutena. Työeläkeosuus tarkis-
tetaan eläketukea myönnettäessä vuoden
2004 indeksitasoon käyttäen työntekijäin elä-
kelain 9 §:n 2 momentissa säädettyjä indek-
silukuja.

6 §

Kansaneläkeosuuden määrä

Täysimääräinen kansaneläkeosuus on en-
simmäisessä kuntaryhmässä 5 795,76 euroa ja
toisessa kuntaryhmässä 5 558,04 euroa vuo-
dessa.
Jos eläketuen saaja on avioliitossa, täysi-

määräinen kansaneläkeosuus on ensimmäi-
sessä kuntaryhmässä 5 109,12 euroa ja
toisessa kuntaryhmässä 4 906,68 euroa vuo-
dessa.
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Eläketuen kansaneläkeosuuden määrä las-
ketaan siten, että täysimääräisestä kansanelä-
keosuudesta vähennetään 50 prosenttia siitä
vuositulon osasta, joka ylittää 536 euroa
vuodessa. Vuositulona otetaan huomioon
5 §:ssä mainittu työeläkeosuus sekä kansan-
eläkelain 26 §:n 1 ja 5 momentissa mainitut
etuudet ottaen huomioon, mitä mainitun py-
kälän 4 momentissa säädetään. Eläketuen
määräytymiseen vaikuttavat tuloerät pyöris-
tetään lähimpään euroon.
Eläketuen kansaneläkeosuus myönnetään
sen kunnan kalleusluokan mukaisena, jossa
henkilö asuu eläketuen alkamisajankohtana.
Kun eläketuen saaja on asunut uuden asuin-
kunnan kalleusluokan mukaisessa kunnassa
kuusi kuukautta, muutetaan eläketuen kan-
saneläkeosuus uuden asuinkunnan kalleusluo-
kan mukaiseksi sitä seuraavan kuukauden
alusta. Kuntien kalleusluokituksesta sääde-
tään laissa kuntien yleisestä kalleusluokituk-
sesta (955/1973).
Jos eläketuen hakija on asunut ulkomailla,
kansaneläkeosuuden määrään sovelletaan,
mitä kansaneläkelain 25 b §:n 1 ja 3
momentissa säädetään.
Eläketuen kansaneläkeosuutta ei makseta,
jos sen määrä kuukaudessa olisi pienempi
kuin 10,76 euroa.

3 luku

Eläketukea koskevat säännökset

7 §

Puolisot ja erillään asuminen

Jos mies ja nainen avioliittoa solmimatta
jatkuvasti elävät yhteisessä taloudessa avio-
liitonomaisissa olosuhteissa, eläketuen kan-
saneläkeosuutta määrättäessä sovelletaan, mi-
tä tässä laissa säädetään avioliitossa olevista
henkilöistä.
Jollei avioliitossa olevalla henkilöllä ole
yhteistä taloutta puolisonsa kanssa, hänen
eläketukensa kansaneläkeosuutta määrättäes-
sä sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään
sellaisen henkilön eläketuesta, joka ei ole
avioliitossa.

8 §

Eläketuki laitoshoidon ja rangaistuksen täy-
täntöönpanon aikana

Eläketuen kansaneläkeosuuden maksami-
seen eläketuen saajan laitoshoidon ajalta
sovelletaan, mitä kansaneläkelain 42 b ja
43 §:ssä säädetään.
Eläketuen maksamiseen eläketuen saajan

rangaistuksen täytäntöönpanon ajalta sovel-
letaan, mitä kansaneläkelain 42 §:ssä sääde-
tään.

9 §

Ilmoitusvelvollisuus

Eläketuen saajan on ilmoitettava Kansan-
eläkelaitokselle avioliiton solmimisesta, avio-
liiton purkautumisesta, eläketukeen vaikutta-
vissa tuloissa tapahtuneesta muutoksesta, ul-
komaille muuttamisesta, asuinkunnan muut-
tumisesta, laitoshoitoon joutumisesta sekä
muista eläketukeen vaikuttavista olosuhteiden
muutoksista.

4 luku

Menettelysäännökset

10 §

Eläketuen hakeminen

Eläketukea haetaan sitä varten vahvistetulla
Kansaneläkelaitoksen hyväksymällä lomak-
keella Kansaneläkelaitokselta. Eläketuen ha-
kijan on annettava eläketuen myöntämiseksi
ja maksamiseksi tiedot hakijan ja hänen
puolisonsa nimestä ja syntymäajasta, asuin-
kunnasta, laitoshoidossa tai rangaistuslaitok-
sessa olosta, saamistaan työttömyysturvalain
mukaisista päivärahoista ja työmarkkinatues-
ta, työttömyysetuuksien maksajista sekä saa-
mistaan eläketuloista, sekä muut eläketuen
maksamiseksi tarvittavat tiedot.
Eläketukihakemus voidaan hylätä, jos tuen

hakija kieltäytyy antamasta hakemuksen rat-
kaisemiseksi tarpeellista tietoa tai esittämästä
sellaista selvitystä, jota häneltä kohtuudella
voidaan vaatia.
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11 §

Eläketuen myöntäminen

Eläketuki myönnetään sen kuukauden alus-
ta, kun oikeus siihen on syntynyt, kuitenkin
aikaisintaan työnteon päättymistä seuraavan
kuukauden alusta. Eläketukea ei ilman eri-
tyistä syytä myönnetä pidemmältä kuin kuu-
den kuukauden ajalta ennen eläketuen hake-
mista.

12 §

Eläketuen maksaminen

Eläketuki maksetaan kuukausittain siten
kuin kansaneläkelain 38 §:ssä säädetään saa-
jan ilmoittamalle tilille Suomessa toimivaan
rahalaitokseen. Eläketuki voidaan kuitenkin
maksaa muullakin tavalla, jos tilille maksa-
minen ei ole mahdollista tai jos tuen hakija tai
saaja esittää Kansaneläkelaitoksen hyväksy-
män erityisen syyn.

13 §

Eläketuen väliaikainen maksaminen

Jos eläketuessa tulona huomioon otettavis-
ta 5 §:ssä tarkoitettujen lakien mukaisista
eläkkeistä tai muusta jatkuvasta eläketuen
määrään vaikuttavasta etuudesta on muutok-
senhaku vireillä, voidaan eläketuki myöntää
ja maksaa väliaikaisena.

14 §

Eläketuen saajan oikeus työkyvyttömyyseläk-
keeseen

Jos eläketukea saava henkilö tulee 5 §:ssä
mainituissa laeissa tai kansaneläkelain
22 §:ssä tarkoitetulla tavalla työkyvyttömäk-
si, eläketuen saajalle voidaan myöntää hake-
muksesta työkyvyttömyyseläke työkyvyttö-
myyden alkamista seuraavan kuukauden alus-
ta. Eläketuki lakkautetaan työkyvyttömyys-
eläkkeen alkamisajankohdasta lukien.

Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään kun-
toutustukena, tässä laissa tarkoitettu henkilö
on oikeutettu entisin perustein eläketukeen
kuntoutustuen päättymistä seuraavan kuukau-
den alusta lukien.

15 §

Takautuva eläketuki

Jos eläketuen saajalle myönnetään takau-
tuvasti eläkettä, korvausta tai muuta jatkuvaa
eläketuen kansaneläkeosuuden määrään vai-
kuttavaa etuutta, Kansaneläkelaitos voi periä
samalta ajalta liikaa maksetun eläketuen
määrän takautuvasti suoritettavasta eläkkeestä
tai muusta etuudesta siten kuin kansaneläke-
laissa säädetään.
Jos samalta ajalta, kun henkilölle makse-

taan eläketukea, on maksettu myös työttö-
myysturvalain mukaista työttömyysetuutta,
maksetaan eläketuki vastaavalta ajalta työt-
tömyysetuuden maksajalle.

16 §

Eläketuen tarkistaminen

Eläketuen kansaneläkeosuus tarkistetaan,
kun eläketuen saaja solmii avioliiton, avio-
liitto purkautuu tai kun eläketukeen vaikut-
tavissa vuosituloissa on tapahtunut muu kuin
indeksisidonnaisuudesta johtuva muutos.
Vuositulon arvioimiseen sovelletaan muutoin,
mitä kansaneläkelain 32 a §:n 2 momentissa
säädetään vuositulon arvioimisesta.
Jos eläketukeen vaikuttava muutos on

tapahtunut kalenterikuukauden 1 päivänä,
eläketuki tarkistetaan sen kuukauden alusta.
Muutoin eläketuki tarkistetaan muutoksen
tapahtumista seuraavan kuukauden alusta.
Jos eläketuen kansaneläkeosuuden korot-

tamisen edellytykset ovat Kansaneläkelaitok-
sen tiedossa, korotus voidaan myöntää myös
ilman hakemusta.

17 §

Eläketuen väliaikainen keskeyttäminen ja lak-
kauttaminen

Eläketuen maksaminen voidaan väliaikai-
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sesti keskeyttää tai sen määrää vähentää,
kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos on
perusteltu syy olettaa, että eläketuki olisi
lakkautettava tai sen määrää vähennettävä, tai
jos 9 §:n mukaista ilmoitusvelvollisuutta elä-
ketuen saamisedellytysten tarkistamiseksi ei
noudateta.
Jos eläketuen saaja muuttaa ulkomaille
vakinaisesti asumaan, eläketuki lakkautetaan
muuttoa seuraavan kuukauden alusta lukien.

18 §

Eläketuen maksaminen kunnan toimielimelle

Jos eläketuen maksamista tuen saajalle
itselleen ei voida pitää tarkoitustaan vastaa-
vana hänen elämäntapojensa, sairautensa tai
muun erityisen syyn vuoksi eikä hänelle ole
määrätty edunvalvojaa, Kansaneläkelaitos voi
eläketuen saajan suostumuksella päättää, että
tuki maksetaan eläketuen saajan asuinkunnan
sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulle toimielimelle käytettäväksi
eläketuen saajan ja hänen kansaneläkelain
42 §:n 3 momentissa tarkoitettujen omaisten-
sa huoltoon. Näin maksettua eläketukea ei saa
vastoin eläketuen saajan nimenomaista suos-
tumusta käyttää muuhun kuin sen kuukauden
aikana annettavaan huoltoon, jolta eläketuki
on maksettu.

19 §

Eläketukea koskevat menettelysäännökset ja
muutoksenhaku

Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemaan
eläketukeen sovelletaan, mitä kansaneläke-
laissa säädetään päätöksen antamisesta, vii-
västyskorotuksesta, tietojen saamisesta, tieto-
jen luovutuksesta, tietojen käytöstä ja tekni-
sestä käyttöyhteydestä, takaisinperinnästä ja
vanhentumisesta sekä eläkepäätöksen oi-
kaisusta, muutoksenhakumenettelystä ja lain-
voimaisen päätöksen poistamisesta.

5 luku

Erinäiset säännökset

20 §

Ulosmittauskielto

Eläketuen kansaneläkeosuutta ei saa ulos-
mitata ottaen kuitenkin huomioon, mitä kan-
saneläkelain 79 §:n 3 momentissa säädetään.
Sopimus, joka tarkoittaa tähän lakiin pe-

rustuvan eläketukioikeuden siirtämistä toisel-
le, on mitätön.

21 §

Toimeenpano ja tiedonsaantioikeus

Tämän lain mukaiset eläketukea koskevat
tehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos.
Kansaneläkelaitoksen tai työeläkelaitoksen

pyynnöstä työvoimatoimisto antaa maksutta
sitovan lausunnon siitä, onko 1 §:ssä tarkoi-
tettu henkilö julkisesta työvoimapalveluista
annetussa laissa tarkoitettu pitkäaikaistyötön.
Työvoimatoimiston lausunnon toimittamises-
ta ja lausuntoon merkittävistä seikoista voi-
daan säätää työministeriön asetuksella.
Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada

maksutta salassapitosäännösten estämättä tä-
män lain mukaisen käsiteltävänä olevan asian
ratkaisemista varten tietoja eläketuen hakijal-
le maksetuista työttömyysturvalain mukaisis-
ta päivärahoista työttömyyskassalta.

22 §

Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitok-
sen ilmoitusvelvollisuus

Kansaneläkelaitos ilmoittaa eläketukea ha-
keneen henkilön henkilötiedot työvoimatoi-
mistolle 21 §:ssä mainitun lausunnon anta-
mista varten ja Eläketurvakeskukselle henki-
lölle kertyneen eläketuen työeläkeosuuden
määrittelemistä varten.
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Eläketurvakeskuksen tulee ilmoittaa Kan-
saneläkelaitokselle eläkelaitoksilta saamansa
tiedon perusteella 5 §:ssä mainittujen lakien
mukaan eläketuen hakijalle kertynyt työelä-
keosuuden määrä tai määrän muutos eläke-
tuen maksamista varten.

23 §

Rahoitus

Valtio korvaa Kansaneläkelaitokselle tä-
män lain nojalla maksettavista eläketuista
aiheutuvat kustannukset.
Kansaneläkelaitoksen on neljä arkipäivää
ennen maksupäivää ilmoitettava valtiolle
määrä, joka tarvitaan Kansaneläkelaitoksen
arvion mukaan maksettavien eläketukien
maksamiseen. Kalenterikuukautena makset-
tujen eläketukien yhteismäärän ja saman
kuukauden ennakkojen erotus on ilmoitettava
valtiolle maksukuukautta seuraavan kuukau-
den aikana. Valtion tulee suorittaa erotus
maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden
15 päivään mennessä.
Valtion on 2 momentissa tarkoitetun il-
moituksen perusteella maksettava Kansanelä-
kelaitokselle ilmoituksen mukainen rahamää-
rä viimeistään yksi pankkipäivä ennen elä-
ketukien maksupäivää.

Eläketuen päättymisen jälkeen maksettava
vanhuuseläke rahoitetaan siten kuin kansan-
eläkelaissa ja 5 §:ssä mainituissa työeläkela-
eissa vanhuuseläkkeiden rahoituksesta sääde-
tään.

24 §

Indeksisidonnaisuus

Eläketuen rahamäärä sidotaan elinkustan-
nusten muutoksiin siten, että niitä muutetaan
samanaikaisesti ja samassa suhteessa kuin
kansaneläkeindeksistä annetussa laissa
(456/2001) säädetään. Tämän lain 6 §:n mu-
kaiset rahamäärät vastaavat kansaneläkein-
deksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuonna
2001 maksettavina olevien kansaneläkkeiden
suuruus on laskettu.

25 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2005.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
Eläketuki myönnetään aikaisintaan lain

voimaantulosta lukien.

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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Lak i

N:o 40

tuloverolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolakiin (1535/1992) uusi 63 b §
seuraavasti:

4 luku

Ansiotulon veronalaisuus

63 b §

Eläketuki

Eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden
henkilöiden eläketuesta annetussa laissa

(39/2005) tarkoitettuun eläketukeen sovelle-
taan verotuksessa eläkettä koskevia säännök-
siä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2005, ja sitä sovelletaan ensimmäi-
sen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa
verotuksessa.

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

HE 183/2004
StVM 27/2004
EV 161/2004
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 41

Egyptin arabitasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-

saattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkomaankauppa- ja kehitys-
ministerin esittelystä, säädetään:

1 §
Kairossa 3 päivänä maaliskuuta 2004 Suo-
men tasavallan hallituksen ja Egyptin arabi-
tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edis-
tämisestä ja suojaamisesta tehty sopimus,
jonka eduskunta on hyväksynyt 8 päivänä
joulukuuta 2004 ja jonka tasavallan presi-
dentti on hyväksynyt 21 päivänä joulukuuta
2004 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit
on vaihdettu 6 päivänä tammikuuta 2005,
tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 2005 niin
kuin siitä on sovittu.

2 §
Egyptin arabitasavallan kanssa tehdyn si-

joitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta 21 päivänä
joulukuuta 2004 annettu laki (1205/2004)
tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 2005.

3 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä

helmikuuta 2005.

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 11/2005)
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Valtioneuvoston asetus

N:o 42

aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala ja tarkoitus

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä
valtion vuoden 2003, 2004 ja 2005 talousar-
vion momentilta 29.69.34 valtionavustusta
aikuisten koulutustason kohottamiseen.
Avustusten myöntämisen tarkoituksena on
parantaa enintään perusasteen tutkinnon suo-
rittaneiden aikuisten työelämässä pysymistä
ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien
eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoima-
vajausta ja vaikuttaa työllisyysasteeseen.

2 §

Avustettava toiminta

Avustusta voidaan myöntää:
1) ammatilliseen perustutkintoon, ammat-
titutkintoon ja erikoisammattitutkintoon sekä
kansallisen tai eurooppalaisen tietokoneen
ajokortin suorittamiseen tähtäävän koulutuk-
sen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen
(koulutus ja tutkintotilaisuudet);
2) opiskeluvalmiuksia parantaviin ja vä-
lineaineopintoihin, opinto-ohjaukseen, opin-
tojen ja opiskelun henkilökohtaistamiseen ja
muihin opiskelua tukeviin toimiin (opiskelun
tukitoimet);
3) hakevaan toimintaan, tiedotukseen ja
neuvontaan sekä muihin toimiin, joilla edis-

tetään opintoihin hakeutumista (opintoihin
hakeutumista edistävät toimet).
Opiskelun tukitoimiin myönnettävällä

avustuksella voidaan tukea opiskelua myös
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netun lain (635/1998) mukaisesti rahoitetussa
ammatilliseen tutkintoon, perusopetuksen op-
pimäärän suorittamiseen sekä aikaisemmin
keskeytyneiden lukio-opintojen loppuunsaat-
tamiseen tähtäävässä koulutuksessa.
Avustus tulee suunnata niin, että sillä

toteutettavat toimenpiteet kohdistuvat pää-
asiassa työssä oleviin.
Avustusta voidaan myöntää valtion talous-

arvion rajoissa toimintaan, joka päättyy vii-
meistään vuonna 2009.

3 §

Avustettavaan toimintaan osallistumisen
edellytykset

Avustuksella rahoitettava koulutus, tutkin-
totilaisuudet ja opiskelun tukitoimet on tar-
koitettu henkilöille, jotka ovat koulutuksen
alkamisvuonna 30—59-vuotiaita eivätkä ole
suorittaneet perusasteen jälkeistä tutkintoa.
Opiskelun tukitoimiin myönnettävä avustus
perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen
tähtäävässä koulutuksessa on kuitenkin tar-
koitettu koulutuksen alkamisvuonna 25—59-
vuotiaille.
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Päätöksen 1 momentissa tarkoitettujen
edellytysten täyttymisestä tekee avustuksen
saaja tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu
alueellisen hankkeen toimija. Päätöstä varten
sen tulee pyytää avustettavaan toimintaan
hakeutuvalta henkilöltä selvitys hänen suo-
rittamistaan koulutuksista ja tutkinnoista.
Opetusministeriö voi antaa täsmentäviä oh-
jeita siitä, milloin henkilön katsotaan suorit-
taneen perusasteen jälkeisen tutkinnon.

4 §

Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää kunnalle, kun-
tayhtymälle tai rekisteröidylle yhteisölle tai
säätiölle, jolla on ammatillisesta aikuiskou-
lutuksesta annetussa laissa (631/1998), am-
matillisesta koulutuksesta annetussa laissa
(630/1998), lukiolaissa (629/1998) tai perus-
opetuslaissa (628/1998) tarkoitettu koulutuk-
sen järjestämislupa tai vapaasta sivistystyöstä
annetussa laissa (632/1998) tarkoitettu oppi-
laitoksen ylläpitämislupa, sekä kunnalle tai
kuntayhtymälle perusopetuksen järjestäjänä.
Opintoihin hakeutumista edistäviin toimiin
voidaan avustusta myöntää myös rekiste-
röidylle työelämän järjestölle ja kansalaisjär-
jestölle.
Ensisijaisesti avustusta myönnetään 1 mo-
mentissa tarkoitettujen toimijoiden yhteisiin
alueellisiin hankkeisiin, joissa järjestetään
sekä opintoihin hakeutumista edistäviä toi-
mia, koulutusta ja tutkintotilaisuuksia että
opiskelun tukitoimia. Alueelliseen hankkee-
seen avustus myönnetään hakijalle, jolla on
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta tai amma-
tillisesta koulutuksesta annetussa laissa tar-
koitettu koulutuksen järjestämislupa ja joka
on sopinut tarvittavasta yhteistyöstä muiden
toimijoiden kanssa.

5 §

Avustuksen valtionosuusrahoitusta täydentä-
vään luonteeseen liittyvät myöntämisedelly-

tykset

Ammatilliseen perustutkintoon tähtäävän
koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestä-
miseen voidaan avustusta myöntää, jos hakija

hakemukseensa sisältyvässä suunnitelmassa
osoittaa tulevansa järjestämään ammatillista
peruskoulutusta valtionosuusrahoituksella vä-
hintään opiskelijamäärälle, jota opetusminis-
teriö on käyttänyt opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain 45 §:n 1 momentin
mukaisesti myönnetyn ammatillisen perus-
koulutuksen valtionosuusrahoituksen perus-
teena.
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon täh-

täävän koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien
järjestämiseen voidaan avustusta myöntää, jos
hakija hakemukseensa sisältyvässä suunnitel-
massa osoittaa tulevansa järjestämään am-
matti- ja erikoisammattitutkintoon tähtäävää
ammatillista lisäkoulutusta valtionosuusra-
hoituksella vähintään opiskelijatyövuosimää-
rän, jota opetusministeriö on käyttänyt ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain 45 §:n 1 momentin mukaisesti myönne-
tyn ammatillisen lisäkoulutuksen valtion-
osuusrahoituksen perusteena ammatti- ja eri-
koisammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen
osalta.
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon täh-

täävän koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien
järjestämiseen oppisopimuskoulutuksena voi-
daan avustusta myöntää, jos hakija osoittaa
hakemukseensa sisältyvässä suunnitelmassa
tulevansa järjestämään ammatillisena lisäkou-
lutuksena järjestettävää oppisopimuskoulu-
tusta vähintään opiskelijamäärälle, jonka ope-
tusministeriö on mitoittanut ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain 6 §:n mu-
kaisesti oppisopimusten vuotuista enimmäis-
määrää koskevassa päätöksessään.
Alueellisessa hankkeessa hakijan tulee

osoittaa, että ne hankkeeseen osalliset kou-
lutuksen järjestäjät, joiden tarkoituksena on
järjestää 1—3 momentissa tarkoitettua toi-
mintaa avustuksella rahoitettuna, täyttävät
avustuksen myöntämisen edellytykset.

6 §

Työelämäyhteistyö

Aikuisten koulutustason kohottamiseen
tähtääviä toimia koordinoi opetusministeriön
asettama valtakunnallinen ohjausryhmä, jossa
on työelämän järjestöjen edustus.
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Lääninhallitusten ja työvoima- ja elinkei-
nokeskusten yhteistyöeliminä toimivat työ-
voima- ja elinkeinokeskuksista annetun ase-
tuksen (93/1997) 15 a §:ssä tarkoitetut enna-
kointi- ja hankintatoimikunnat, jollei läänin-
hallitusten ja työvoima- ja elinkeinokeskusten
kesken ole sovittu muista yhteistyöelimistä.
Avustuksen saaja tulee velvoittaa toimi-
maan toiminnan työpaikkakohtaisessa toteut-
tamisessa yhteistyössä työnantajan ja työnte-
kijöiden kanssa.

7 §

Avustuksen hakeminen, myöntäminen ja mak-
saminen

Avustusta haetaan lääninhallitukselta.

Avustuksen myöntää ja maksaa lääninhal-
litus.

8 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2005.
Tällä asetuksella kumotaan aikuisten kou-

lutustason kohottamiseen myönnettävästä
valtionavustuksesta 22 päivänä tammikuuta
2004 annettu valtioneuvoston asetus
(35/2004).
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa

myönnettyihin avustuksiin sovelletaan tämän
asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita
avustusta koskevia säännöksiä.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2005

Opetusministeri Tuula Haatainen

Opetusneuvos Jorma Ahola
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Valtioneuvoston asetus

N:o 43

vuonna 2005 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain
(366/1963) 16 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 574/2000:

1 §
Vuodelta 2005 ilman erillistä maksuunpa-
noa suoritetuista työnantajan sosiaaliturva-
maksuista katsotaan olevan, jos
1) palkan maksajana on valtio, muu valtion
laitos kuin liikelaitos, johon sovelletaan val-
tion liikelaitoksista annettua lakia (627/1987),
tai Ahvenanmaan maakunta

työnantajan
sosiaalitur-
vamaksu-
prosentti

kansan-
eläke-
maksua
%

sairaus-
vakuutus-
maksua
%

6,816 58,187 41,813

2) palkan maksajana on kunta, kuntayhty-
mä tai kunnallinen liikelaitos, evankelis-
luterilainen kirkko, sen seurakunta tai seura-
kuntayhtymä taikka ortodoksinen kirkkokun-
ta tai sen seurakunta

työnantajan
sosiaaliturva-
maksu-
prosentti

kansan-
eläke-
maksua
%

sairaus-
vakuutus-
maksua
%

4,016 60,159 39,841

3) palkan maksajana on muu kuin 1 tai 2
kohdassa tarkoitettu työnantaja

työnantajan
sosiaaliturva-
maksu-
prosentti

kansan-
eläke-
maksua
%

sairaus-
vakuutus-
maksua
%

2,966 46,055 53,945
5,166 69,028 30,972
6,066 73,623 26,377

2 §
Vuodelta 2005 maksuunpanon perusteella

suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamak-
suista katsotaan olevan
1) kansaneläkemaksua . . . . . . . . . . . . . .53,5 %
2) sairausvakuutusmaksua . . . . . . . . . .46,5 %

3 §
Vuonna 2005 kertyvistä, vuoteen 2004 ja

sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työn-
antajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan ole-
van
1) kansaneläkemaksua . . . . . . . . . . . . . .54,3 %
2) sairausvakuutusmaksua . . . . . . . . . .45,7 %
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4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2005.
Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen

voimaantuloa maksuunpantuihin, 1 päivänä
tammikuuta 2005 tai sen jälkeen kertyneisiin
työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 44

kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2005

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 11 §:n 5 momentin
nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kasvihuonetuo-
tannon tukeen.

2 §

Kasvihuoneiden hallinta

Kasvihuoneiden, joissa tapahtuvan viljelyn
perusteella tukea haetaan, tulee olla hakijan
hallinnassa 1 päivänä toukokuuta 2005.
Jos hakijan hallintaan tulee tai hallinnasta
siirtyy pois viljelykauden aikana mainitun
päivämäärän jälkeen kasvihuone, tulee hal-
linnan siirrosta ilmoittaa tukea käsittelevälle
viranomaiselle välittömästi. Tuki maksetaan
aina sille, jonka hallinnassa kasvihuone on 1
päivänä toukokuuta 2005.

3 §

Kasvihuoneiden rakenteita koskevat tekniset
vaatimukset

Kasvihuoneiden rungon ja katteen on ol-
tava viljelykauden edellyttämässä kunnossa ja
paikoillaan ympäri vuoden lukuun ottamatta
kasvihuoneiden kunnostuksesta johtuvia ajan-
jaksoja. Katteena voi olla lasi, kasvihuone-
käyttöön tarkoitettu kerroslevy tai kaksinker-
tainen muovikalvo.
Poikkeusten hakemisesta kasvihuoneiden
rakenteita koskeviin teknisiin vaatimuksiin
säädetään maa- ja metsätalousministeriön
vuoden 2005 maa- ja puutarhatalouden kan-
sallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
annetussa asetuksessa (17/2005) 8 §:n 2 mo-
mentissa.

4 §

Kasvihuoneiden viljelykautta koskevat tekni-
set vaatimukset

Jos tukea haetaan lyhyen viljelykauden eli
vähintään kaksi kuukautta ja alle 7 kuukautta
kestävästä viljelystä, tulee kasvihuoneiden
olla varustettu vesikeskuslämmityksellä tai
lämminilmakehittimillä, joiden teho on vä-
hintään 75 kW (65 Mcal/h) tuhatta vilje-
lyneliömetriä kohti.
Jos tukea haetaan pitkän viljelykauden eli

yli 7 kuukautta kestävästä viljelystä, tulee
kasvihuoneiden olla varustettu vesikeskus-
lämmityksellä tai lämminilmakehittimillä,
joiden teho on vähintään 200 kW (165
Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohti. Li-
säksi kasvihuoneiden tulee olla varustettu
lämmityksen- ja tuuletuksensäätöautomatii-
kalla.

5 §

Viljelykäyttö

Kasvihuonepinta-ala on viljelykäytössä,
kun tukikelpoinen viljelykasvi on sijoitettu
kasvihuoneeseen lopulliselle viljelypaikalleen
toukokuun 1 päivänä sekä kasvihuoneessa on
ajankohtaan ja viljeltävään kasviin nähden
tavanomainen viljelylämpötila.
Ruukkusalaatin, -tillin ja -persiljan vilje-

lyssä viljelykäytöksi katsotaan myös taimi-
tuotantovaihe, vaikka se tapahtuisi erillisessä
taimikasvatushuoneessa.
Viljelykäytöksi ei katsota yrityksen ulko-

puolelta ostettujen tai itsekasvatettujen, sel-
laisenaan kuluttajalle myyntikelpoisten lop-
putuotteiden varastointia tai esilläpitoa eikä
myöskään monivuotisena viljeltävien ruukku-
ja ryhmäkasvien sekä viherkasvien säilyttä-
mistä tai varastointia.
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6 §

Kasvihuonepinta-alan laskeminen ja ilmoit-
taminen

Kasvihuonepinta-ala lasketaan kasvihuo-
neen ulkomittojen perusteella. Pinta-alaan ei
sisällytetä myymälätiloja, kasvihuoneraken-
teisia puutarhakeskuksia, varsinaisten kasvi-
huoneiden yhdyskäytäviä, pakkaamo-, varas-
totiloja tai muita vastaavia tiloja. Myyntikas-
vihuoneen pinta-aloista voidaan laskea tuki-
kelpoiseksi ainoastaan ne alat ja viljelyajat,
jolloin myyntikasvihuone on 5 §:ssä maini-
tussa viljelykäytössä.
Kasvihuonepinta-ala ilmoitetaan hakemuk-
sessa vain kerran sen pinta-alan mukaan, joka
on tukikelpoisessa viljelyssä 1 päivänä tou-
kokuuta 2005.
Kasvihuoneiden viljelypinta-alat ilmoite-
taan viljelysuunnitelmassa huoneittain ja vil-
jelykasveittain eriteltyinä. Viljelysuunnitel-
maan on merkittävä myös viljelyssä olevien
taukojen ja poikkeusjärjestelyjen, kuten kas-
vihuoneen muovinvaihdon, ajankohdat ja kes-
to. Viljelysuunnitelmaan ei tarvitse merkitä
korkeintaan kahden viikon ajanjaksoja, jol-
loin kasvihuoneessa tehdään järjestelyjä tai
kasvustoja vaihdetaan. Niiden kasvien osalta,
joille tukea haetaan tuoteryhmänä, merkitään
viljelysuunnitelmaan tuoteryhmässä viljeltä-
vät keskeisimmät kasvit.

7 §

Viljelykauden määrittely

Viljelykauden pituus koostuu niistä tuki-
kelpoisten kasvien viljelyajanjaksoista, jotka
on ilmoitettu viljelysuunnitelmassa.

Ajanjakso, jolloin kasvihuone ei ole vilje-
lyssä, vähennetään viljelykauden pituutta ar-
vioitaessa. Korkeintaan kaksi viikkoa kestä-
viä taukoja, jotka johtuvat kasvustojen vaih-
dosta tai kasvihuoneessa tehtävistä järjeste-
lyistä, ei tarvitse vähentää viljelykauden
pituudesta.
Jos 1 päivänä toukokuuta 2005 viljelysuun-

nitelmassa on tauko taikka viljelyssä on
avomaankurkkua, kiinankaalia tai rapealeh-
tistä keräsalaattia, voidaan pitkän viljelykau-
den mukainen tuki myöntää, jos tukikelpoista
viljelyä on ennen 1 päivää toukokuuta 2005
ollut vähintään kaksi kuukautta ja viljely
muuten kokonaisuudessaan täyttää pitkän
viljelykauden mukaisen tuen myöntämisen
edellytykset vuoden 2005 aikana.

8 §

Paikkakunnan tavanomainen viljelytapa

Kasvihuonetuotannossa paikkakunnan ta-
vanomaiseen viljelytapaan kuuluu kasvihuo-
neviljelyyn soveltuvien kasvilajien- ja lajik-
keiden käyttö, laadultaan ja määrältään riit-
tävän taimimäärän käyttö istutuksessa sekä
kasvien hoitotoimenpiteistä ja viljelyolosuh-
teista huolehtiminen. Viljelytapaan kuuluu
myös sadonkorjuu.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä
helmikuuta 2005. Ennen tämän asetuksen
voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täy-
täntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Lea Anttalainen
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