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Valtioneuvoston asetus

1030/2012

talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-
vien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talou-

den monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteenso-
vittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden moni-
vuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain (869/2012) 8 §:n nojalla:

1 §
Talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteen-

sovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallin-
nasta Belgian kuningaskunnan, Bulgarian ta-
savallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan
liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin,
Helleenien tasavallan, Espanjan kuningas-
kunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasaval-
lan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasaval-
lan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suur-
herttuakunnan, Unkarin, Maltan, Alankomai-
den kuningaskunnan, Itävallan tasavallan,
Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Ro-
manian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasa-
vallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kunin-
gaskunnan välillä Brysselissä 2 päivänä maa-
liskuuta 2012 tehty sopimus tulee voimaan 1
päivänä tammikuuta 2013 niin kuin siitä on
sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen
18 päivänä joulukuuta 2012 ja valtioneuvosto
20 päivänä joulukuuta 2012. Ratifioimiskirja
on talletettu Euroopan unionin neuvoston
pääsihteeristön huostaan 21 päivänä joulu-
kuuta 2012.

2 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

3 §
Talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteen-

sovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallin-
nasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä

HE 155/2012
VaVM 38/2012
PeVL 37/2012
TrVL 8/2012
EV 174/2012

jha
Yliviivaus

OIKAISU
Merkityt kohdat poistetaan.



julkisen talouden monivuotisia kehyksiä kos-
kevista vaatimuksista annettu laki (869/2012)
tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2013.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Budjettineuvos Juha Majanen
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