
Diaarinumero 
Diarienummer 

 
 

Otsikko 
Rubrik 

Laatija 
Skrivet av 

1/2015 Vuoden 2014 yleiskirjeluettelo / Förteckning över cirkulären år 2014 
Liite / Bilaga 
 

Piia Huttunen 

2/2015 EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä äkillisestä sairastumisesta aiheu-
tuneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen potilaalle / Ersätt-
ning av vårdkostnader till patienten till följd av akut in-sjuknande i 
EU- och EES-länderna samt Schweiz 

Hannele Häkki-
nen, Jean-Tibor 
IsoMauno, 
Päivi Koivuran-
ta-Vaara, Tero 
Tyni 

3/2015 
 

Työllisyyspalveluihin liittyvät lainsäädäntömuutokset 1.1.2015 - Än-
dringar i lagstiftningen om sysselsättninstjänster 1.1.2015 

Tommi Esko-
nen 

4/2015 Kansallinen veteraanipäivä 2015 / Nationella veterandagen 2015 
Liite / Bilaga 

Juha Myllymäki 

5/2015 Muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin - varmuutta maapolitiikan 
hoitoon ja kaavoituksen sujuvuuteen, uutena näkökulmana maan-

käytön suunnittelussa kilpailun toimivuus / Markanvändnings- och 
bygglagen ändras: effektivare markpolitik och smidigare planlägg-
ning - fungerande konkurrens tas med i planeringen av markanvänd-

ningen 

Ulla Hurmeran-
ta, Matti Holo-

painen, Ritva 
Laine 

6/2015 Uusi kuntalaki / Den nya kommunallagen Heikki Harjula 

7/2015 Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain osittaisuudistus / Den nya 
diskrimineringslagen och delreformen av jämställdhetslagen 

Mervi Kuittinen 

8/2015 Uusi ympäristönsuojelulaki ja -asetus sekä niihin tehdyt muutokset / 
Den nya miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen samt ändrin-
garna i dem 

Marko Nurmi-
kolu 

9/2015 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulain ja muiden laikien muutok-

set / Den nya soscialvårdslagen och ändringar i barnskyddslagen och 
i andra lagar 

Sami Uotinen, 

Maria Porko 

10/2015 Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttami-

sessa vuosina 2016-2018 / Rätt att besluta om befrielse från kom-
munal- och fastighetsskatt 2016.2018 

Jukka Hakola 

11/2015 Tilaajavastuulaki ja laki lähetetyistä työntekijöistä muuttuvat 
1.9.2015 / Beställaransvarslagen och lagen om utstationerade ar-
betstagare ändras 1.9.2015 
Kaksi liitettä / Två bilagor 

Jonna Törn-
roos, Marko 
Rossi 

12/2015 Yleiskirje 12/2015: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkina-

laitoksen 2014 nettokuluista / Kommunernas betalningsandelar för 
Kommunala arbetsmarknadsverkets nettokostnader år 2014 
Liite / Bilaga 

Arto Kortelai-

nen 

13/2015 Veronpalautusten ulosmittaus / Utmätningen av skatteåterbäringar 
Liite / Bilaga 

Pasi Pönkä 

14/2015 Gramex ry:n uudistettu kuntasopimus / Nya avtal mellan Gramex 
och kommunerna 
Liite / Bilaga 

Joonas Jännäri 

15/2015 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2016 / Ersättningar för 
musikframföranden som betalas till Teosto år 2016 

Liite / Bilaga 

Joonas Jännäri 

16/2015 Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan 
maksuosuuden määräytyminen vuonna 2015 / Ersättningen år 2015 
för elever som placerats med stöd av barnskyddslagen 

Juha Karvonen 

17/2015 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen / Anmä-
lan om inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna 
Kaksi liitettä / Två bilagor 

Jukka Hakola 

18/2015 Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2016 / Kopiostos bandins-
pelningsavtal för år 2016 
Liite / Bilaga 

Joonas Jännäri 

19/2015 Muutoksia hallintoasioiden muutoksenhakusäännöksiin / Ändrade 
bestämmelse om sökande av ändring i förvaltningsärenden 

Saija Haapa-
lehto 



Seitsemän liitettä / Sju bilagor 

20/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä indeksiin sidottuja 
enimmäismaksuja sekä maksukattoa ja käyttövaraa korotetaan vuo-

den 2016 alusta. 
Asiakasmaksulain sekä palvelusetelilain muutoksenhakusäännöksiin 

tulee muutoksia vuoden 2016 alusta. / De maximala indexbundna 
avgifterna för social- och hälsovårdstjänster, avgiftstaket och medlen 
för personligt bruk höjs i början av 2016 

Anu Nem-
lander, Jean-

Tibor IsoMauno 

21/2015 Muutoksia lasten päivähoidon asiakasmaksuihin 1.8.2016 alkaen / 
Klientavgifterna för barndagvård ändras 1.8.2016 

Liite / Bilaga 

Jarkko Lahti-
nen 

 


