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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 14.1.2011
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 327/2010 vp)
Liechtensteinin kanssa veroasioita
koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta
tehdyn sopimuksen tarkoituksena on
mahdollistaa verotusta koskevien
17.1.2011/7

tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD)
laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan
kolmantenakymmenentenä päivänä
siitä päivästä, jona sopimuspuolet
ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies
Anders Colliander 09 160 33163)
Hallituksen esitys (HE 328/2010 vp)
laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisen kehittämisestä vuosina
2011–2014. Laissa säädetään niistä
yleisistä tavoitteista, joiden suuntaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämiseen liittyviä rakenteita
kehitetään. Lain nojalla toteutetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva alueellinen kokeilu,
johon kunnat ja kuntayhtymät voivat
hakea. Lisäksi säädetään järjestämisen kehittämistä tukevista erityishankkeista, jotka toteutetaan kuntien
sekä sosiaali- ja terveysministeriön
sekä sen alaisten virastojen ja laitosten yhteistyönä. Samalla säädetään
kokeilussa mukana olevien alueiden
oikeudesta poiketa eräistä valtionavustuksen hakemista sekä sosiaalija terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käsittelyä koskevista
säännöksistä. Laki on tarkoitettu tu-

lemaan voimaan mahdollisimman
pian ja se on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2014 loppuun. (STM
hallitusneuvos Päivi Salo 09 160
74130)
Hallituksen esitys (HE 329/2010 vp)
laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain
1 sekä 14 §:n muuttamisesta ja kielilain 30 §:n muuttamisesta. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan tehtäväksi säädetään, että yleissitovat työehtosopimukset julkaistaan joko suomen tai
ruotsin kielellä ja käännöksenä toisella kansalliskielellä. Lautakunnan
on toimitettava yleissitovaksi vahvistettu työehtosopimus maksutta
suomen ja ruotsin kielellä jokaisen
saataville yleiseen tietoverkkoon.
Kielilakiin lisätään viittaussäännös,
jonka mukaan yleissitovien työehtosopimusten julkaisukielestä säädetään edellä mainitulla lailla. (STM
neuvotteleva virkamies Ari Pulkkinen 09 160 73188)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
14.1.2011 seuraavat lait:

vahvisti

Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta, laki eläintensuojelulain muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n muuttami9
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sesta, laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta, laki
koe-eläintoiminnasta annetun lain
38 §:n muuttamisesta, laki luonnonhaittakorvauksesta,
maatalouden
ympäristötuesta sekä eräistä muista
ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun
lain 18 §:n muuttamisesta, laki maaja puutarhatalouden kansallisista
tuista annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki eläintenpitokieltorekisteristä ja laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24 §:n
muuttamisesta (HE 97/2010 vp).
Rikoslakiin lisätään säännös törkeästä
eläinsuojelurikoksesta. Lievää eläinsuojelurikosta koskevaa säännöstä
täsmennetään säätämällä, että eläimelle aiheutetun kärsimyksen, kivun
tai tuskan tulee olla vähäistä. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittu on
lähtökohtaisesti määrättävä eläintenpitokieltoon. Määräaikainen eläintenpitokielto tulee määrätä vähintään
yhdeksi vuodeksi. Pysyvän eläintenpitokiellon edellytyksistä säädetään
rikoslaissa. Oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotetaan koskemaan törkeää eläinsuojelurikosta. Laki eläintenpitokieltorekisteristä säädetään.
Rekisterinpitäjä on Oikeusrekisterikeskus. Viranomaisten julkisuudesta
annetussa laissa säädetään, että eläintenpitokieltorekisteriin talletetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Lait tulevat voimaan 1.3.2011. Laki eläintenpitokieltorekisteristä ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 24 §:n muuttamisesta
tulevat kuitenkin voimaan 1.6.2011.
(OM lainsäädäntöneuvos Lena
Andersson 09 160 67725)
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta
luovuttamisesta Suomen ja muiden
Euroopan unionin jäsenvaltioiden
välillä annetun lain muuttamisesta,
laki vastavuoroisen tunnustamisen
periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien
säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
(HE 110/2010 vp). Puitepäätöksen
mukaan rikoksentekijän luovuttami-
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sesta toiseen jäsenvaltioon vapausrangaistuksen suorittamista varten
taikka toisessa jäsenvaltiossa määrätyn taloudellisen seuraamuksen tai
menettämisseuraamuksen
täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä, jos
täytäntöönpantava päätös on tehty
vastaajan poissa ollessa. Jos kuitenkin eräistä oikeusturvatakeista on
huolehdittu, kieltäytymisperustetta
ei ole. Lait tulevat voimaan
28.3.2011. (OM lainsäädäntöneuvos
Jaakko Rautio 09 160 67708)
Laki avopuolisoiden yhteistalouden
purkamisesta, laki perintökaaren 8
luvun 2 ja 8 §:n muuttamisesta, laki
perintö- ja lahjaverolain 11 §:n muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta, laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta, laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä
annetun lain muuttamisesta ja laki
holhoustoimesta annetun lain 34 §:n
muuttamisesta (HE 37/2010 vp). Laki avopuolisoiden yhteistalouden
purkamisesta sisältää säännökset
avopuolisoiden omaisuuden erottelusta ja yhteistalouteen annetun panoksen hyvittämisestä avoliiton
päättyessä. Laissa määritellään avopuolisoiksi yhteistaloudessa asuvat
parisuhteen osapuolet, joiden asuminen yhteistaloudessa on kestänyt vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on
ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Säännöksistä voi pääsääntöisesti sopia toisin. Perintökaaren 8 lukuun tehtävillä muutoksilla
täydennetään avopuolison suojaa
avoliiton päätyttyä siten, että avopuoliso voi saada harkinnanvaraista
avustusta toimeentulonsa turvaamiseksi toisen avopuolison kuoleman
jälkeen. Lait tulevat voimaan
1.4.2011. (OM lainsäädäntöneuvos
Salla Lötjönen 09 160 67703)
Laki rehulain muuttamisesta (HE
192/2010 vp). Rehuja koskevat määritelmät ja rehujen merkintöihin ja
käyttöön liittyvät käytännöt päivitetään rehulakiin. Samalla päivitetään
myös viittaukset kansalliseen lainsäädäntöön rehualan toimijaksi rekisteröitymiseen liittyen. Suomen ja
ruotsin kielen käytöstä rehujen pakkauksissa ja muissa saateasiakirjoissa säädetään laissa. Myös rehualan
toimijan tiedonantovelvollisuudesta
liittyen laadunvarmistuksessa havaittuihin haitallisiin aineisiin, tuotteisiin ja eliöihin säädetään laissa. Edelleen laissa säädetään valtuudesta säätää maa- ja metsätalousministeriön

asetuksella lemmikkieläinten rehujen rehuaineryhmänimistä, energiaja valkuaisarvojen ilmoittamisesta
sekä sisämarkkinakaupan ja tuonnin
yhteydessä tapahtuvasta näytteenotosta niin sanottujen erityisen riskialttiiden rehujen osalta. Lakiin lisätään myös valtuus kieltää rehun
markkinoille saattaminen ja käyttö,
jos rehun tuotantoympäristössä tai
kuljetuskalustossa on todettu salmonella. Laki tulee voimaan 1.2.2011.
(MMM neuvotteleva virkamies Marita Aalto 09 160 53346)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 200/2010 vp). Lakiin lisätään erityissäännös pienhiukkaspitoisuuksien seurannan järjestämisestä pääkaupunkiseudulla. Ilmanlaadun turvaamiseen liittyvässä kuntien
suunnitteluvelvollisuutta koskevassa
sääntelyssä eritellään keskipitkälle ja
pitkälle aikavälille laadittavat ilmansuojelusuunnitelmat sekä lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmat. Lakiin
lisätään myös säännös kunnan aloitteeseen perustuvasta typpidioksidin
raja-arvoihin liittyvän määräajan pidentämismahdollisuudesta. Kuntien
tehtäviä ilmanlaadun turvaamisessa
koskeva sääntely nostetaan lain tasolle. Laki tulee voimaan 20.1.2011.
(YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 040 197 5165)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
14.1.2011 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suomen osallistumisesta Maailmanpankin Prototyyppi-hiilirahastoon
(PCF) tehdyn sopimuksen muutosten
hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Tito Gronow 09 160 55586)
Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella
perustetun kansainvälisen komission
XXX istuntokaudella tehtyjen päätösten XXX-23–XXX-25 ja XXX27–XXX-37 hyväksyminen sekä
päätöstä XXX-26 koskevan varauman tekeminen. Päätöstä XXX-26 ei
tule hyväksyä, koska kaliiperin 308
ESP patruuna sopii kaliiperin 308
Win aseeseen. Patruunan hylsy on
kaliiperin 308 Win patruunan hylsyä
lyhyempi. On olemassa riski, että
ammuttaessa kaliiperin 308 ESP patruuna kaliiperin 308 Win aseella hylsy halkeaa ja aiheuttaa vaaraa ampujalle. Päätöksen osalta tulee tehdä va-
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rauma, kunnes mahdolliset riskit on
selvitetty.(SM projektipäällikkö Mika
Lehtonen 071 87 81843)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
14.1.2011 seuraavat nimitysasiat:
Käräjätuomari Tuula Maija Ruikka
työtuomioistuimen työtuomioistuinneuvoksen virkaan 1.2.2011 lukien.
(OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160 67535)
VA LT I O N E U V O S T O
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 13.1.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus vuonna 2011
toimitettavissa eduskuntavaaleissa
ennakkoäänestyspaikkoina olevista
Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista. Toimipaikkoja on 91
valtiossa yhteensä 241. Ennakkoäänestys ulkomailla toimitetaan 6.–
9.4.2011. Asetus tulee voimaan
1.2.2011 ja on voimassa 30.4.2011
saakka. (OM neuvotteleva virkamies
Jussi Aaltonen 09 160 67620)
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntapalvelusta. Asetuksella säädetään
yhdyskuntapalvelupaikan järjestäjästä, menettelystä soveltuvuusselvityksen laatimisessa, yhdyskuntapalvelun suorittamisen valvonnasta ja
yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanoon liittyvistä toimenpiteistä ja
asiakirjoista sekä täytäntöönpanon
valvonnasta. Vuoden 2011 alusta
lukien on tullut voimaan yhdyskuntapalvelusta annetun lain muutos (641/
2010), jossa on kyse yhdyskuntapalvelun käytännön täytäntöönpanossa
havaittujen ongelmien poistamisesta
sekä lainsäädännön täsmentämisestä.
Muun toiminnan kuin työn osuutta
yhdyskuntapalvelussa on lisätty
enintään 10 tunnista enintään 30 tuntiin. Lisäksi on säädetty kielto käyttää huumausaineita yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon aikana. Laissa on täsmennetty päihteettömyyden
valvontaa siten, että ulkoisten päihtymystilamerkkien havainnoinnin ja
alkometrin käytön lisäksi päihtymystilaepäilytilanteissa voidaan ottaa
sylki- tai virtsanäyte sekä niistä kieltäytymistilanteissa verinäyte. Asetus
sisältää lakia tarkentavat säännökset
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yhdyskuntapalvelun valmistelemiseen, määräämiseen ja täytäntöönpanoon liittyvistä toimenpiteistä. Näitä
ovat esimerkiksi soveltuvuusselvityksen hankkimista ja soveltuvuuden
tutkimista, täytäntöönpanoasiakirjoja, ilmoitusten lähettämistä, yhdyskuntapalvelupaikan järjestäjiä, toimeenpanosuunnitelman laatimista
sekä matkakustannusten korvaamista
koskevat asiat. Asetus tulee voimaan
20.1.2011. (OM hallitussihteeri Anne
Hartoneva 09 160 67578)
Valtioneuvoston asetus ehdollisen
vankeuden valvonnasta. Asetuksella
säädetään valvojan määräämiseen
liittyvästä menettelystä, valvontaan
liittyvien asiakirjojen laatimisesta ja
käsittelystä, valvontasuunnitelmasta,
valvottavan päihtymystilan toteamisesta ja kirjaamisesta, valvottavan
velvollisuuksien rikkomisen selvittämisestä, valvontaan liittyvien tehtävien ja ohjelmien hyväksymisestä sekä valvottavalle aiheutuneiden matkakustannusten korvaamisesta. Asetus tulee voimaan 20.1.2011. (OM
hallitussihteeri Anne Hartoneva
09 160 67578)
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston perustamisen johdosta tarkistetaan teknisesti asetuksen 2 pykälää,
jossa säädetään ministeriön toimialan virastoista, laitoksista ja muista
toimielimistä. Asetus tulee voimaan
1.2.2011. (MMM hallitusneuvos
Riitta Itkonen 09 160 53331)
Valtioneuvoston asetus televisio- ja
radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen
taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että
radiomikrofonien käyttäjäryhmille
osoitetaan lisätaajuuksia. Taajuusalue 694–790 MHz on radiomikrofonien käytössä 31.12.2020 asti myös
Ahvenanmaan maakunnan alueella.
Asetus tulee voimaan 1.2.2011.
(LVM lainsäädäntöneuvos Maaret
Suomi 09 160 28150)
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen 3 §:n
muuttamisesta. Valtion kemikaalivalvonnan keskittämiseen liittyvät
lait tulivat voimaan 1.1.2011. Suomen ympäristökeskuksessa hoidetut

tietyt kemikaalivalvontatehtävät siirtyivät Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Asetuksen 3 pykälä muutetaan vastaamaan tehtävien siirrosta
aiheutunutta muutosta. Asetus tulee
voimaan 20.1.2011. (YM hallintojohtaja Aino Jalonen 040 078 9203)
Valtioneuvoston asetus orgaanisten
liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
päästöjen rajoittamisesta annetun
asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto viranomaiseksi, joka voi
myöntää hakemuksesta poikkeuksia
ostaa tai myydä tietty määrä tuotteita,
joiden VOC-pitoisuus ylittää orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä
maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (837/
2005) mukaiset raja-arvot. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimii tämän
asetuksen mukaisena valvontaviranomaisena. Muutokset ovat teknisluonteisia ja johtuvat siitä, että Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon on
1.1.2011 alkaen siirtynyt tietyt kemikaalivalvonnan tehtävät Suomen
ympäristökeskuksesta. Asetus tulee
voimaan 20.1.2011. (YM neuvotteleva
virkamies
Anneli
Karjalainen
050 362 2057)
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasupäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään tarvittavat muutokset
työkoneiden päästödirektiivin muutosdirektiivin täytäntöön panemiseksi.
Täytäntöön pantavat säännökset koskevat toisen vaiheen päästörajaarvojen soveltamiseen liittyvän poikkeusmahdollisuuden määräaikaista
jatkamista tiettyjen työkoneiden kipinäsytytysmoottoreiden osalta sekä eräiden pääosin moottorien testausmenetelmiin liittyvien työkoneiden päästödirektiivin liitteiden muuttamista.
Muutosdirektiivin
edellyttämien
muutosten lisäksi asetukseen tehdään Liikenteen turvallisuusviraston
muodostamisen edellyttämät viranomaismuutokset. Asetus tulee voimaan 20.1.2011. (YM hallitussihteeri
Katariina Haavanlammi 040 197
5165)
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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
13.1.2011 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä alivaltiosihteeri
Martti Hetemäki toimimaan Ahvenanmaan taloutta koskevien asioiden
esittelijänä valtioneuvostossa valtiosihteeri Raimo Sailaksen estyneenä
ollessa ja vapauttaa alivaltiosihteeri
Juhani Turunen sanotusta tehtävästä.
(OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen
09 160 67621)
Päätös hyväksyä valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten
tarkistamisesta tehty virkaehtosopimus. Valtiovarainministeriö ja valtion virkamiehiä edustavat keskusjärjestöt ovat 29.11.2010 tehneet virkaehtosopimuksen valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta 1.1.–31.12.2011.
Virkaehtosopimus tulee voimaan,
kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Sopimuksen virkamiesten matkustusmenoja vähentävä vaikutus
vuonna 2011 on -1,0 prosenttia eli
noin 1,6 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Lasse Kiivanen
09 160 34915)
Päätös Suomen sitoutumisesta Pohjoismaiden Investointipankin peruspääomankorotukseen siten, että Suomen osuus pankin takuupääomasta
nousee 322 360 000 eurolla nykyisestä 765 788 207 eurosta yhteensä
1 088 148 207 euroon 1.1.2011 lukien.
Pääomankorotuksesta ei aiheudu
Suomelle välittömiä maksuvelvoitteita, mutta Suomen vastuu pankin
pääomasta lisääntyy korotuksen
määrällä eli noin 322 miljoonalla eurolla. (VM neuvotteleva virkamies
Anne af Ursin 09 160 34952)
Päätös vahvistaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2011. Suunnitelma sisältää
vuoden 2011 korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut perusteet. Vuonna 2011 valtion tukemasta
tuotannosta pääosa suunnataan edelleen tarpeiden mukaisesti suurimpiin
kasvukeskuksiin, erityisesti Helsin-
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gin seudulle. Jakoehdotusta tehtäessä
on painotettu niin sanottujen normaalien vuokra-asuntojen lainoitusta, joiden osuutta on nostettu 37 prosentista 42 prosenttiin sekä erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen lainoitusta, jonka prosentuaalista osuutta koko käytettävissä olevasta valtuudesta on nostettu 36 prosentista
39 prosenttiin. Asumisoikeusasuntojen osuutta on pienennetty 18 prosentista 10 prosenttiin. Osaomistusasuntojen (2 %), asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainoituksen (6 %)
ja matalaenergisten omakotitalojen
lainoituksen (1 %) prosentuaaliset
osuudet on säilytetty ennallaan.
Määräaikaisen, vuosina 2009–2010
käytetyn niin sanotun korkotuetun
suhdannepoliittisen välimallin sijaan
käyttöön otetaan pysyvä yleishyödyllisyyssäännösten ulkopuolella
oleva vuokra-asuntojen rakentamisen välimalli, jossa on valtion täytetakaus. Tähän on osoitettu 285 miljoonan euron takausvaltuus. (YM
ylitarkastaja
Jorma
Pietiläinen
040 014 3870)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 13.1.2011 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Seija Torolle palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 1.2.2011–31.1.2013
Yhdistyneiden Kansakuntien palveluksessa Costa Ricassa työskentelyä
varten. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko
Hämäläinen 09 160 55401)
Valtioneuvosto myönsi Suojelupoliisin päällikkö Ilkka Salmelle palkatonta virkavapautta 15.2.2011 alkaen
niin kauan kuin hän hoitaa Euroopan
unionin tilannekeskuksen johtajan
virkaa, kuitenkin enintään 15.2.2015
saakka. (SM neuvotteleva virkamies
Marja-Riitta Salokannel 071 878
8304)
Manager, maatalous- ja metsätieteiden
kandidaatti Harri Karjalainen ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2011 lukien.

(YM hallitussihteeri Heidi Sederholm 040 014 3898)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.1.2011
seuraavia asioita:
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) yhteensä 19 054 360 euron korkotukiluoton myöntäminen
kalastustutkimusalushankkeelle Namibiaan. Hanke kuuluu osana Namibian kalastuselinkeinon kestävyyden
takaamiseen ja sillä on merkittävä
vaikutus meren ekosysteemin tutkimisessa. Vuodesta 2009 valmistelussa olleen hankkeen kauppasopimus
on parhaillaan Namibian viranomaisten lopullisessa hyväksymisvaiheessa. Hankkeen tavoitteena on
toimittaa Namibiaan uusi, monikäyttöinen tutkimusalus, jolla voidaan
tutkia rannikkoalueen ekosysteemiä,
seurata kalastuksen ja kalakantojen
kehitystä sekä valvoa kalastusta Namibian aluevesillä. Hanke on yhteneväinen Namibian kehityssuunnitelmien sekä Suomen kehityspoliittisen ohjelman kanssa, sillä se edistää
luonnontaloudellisesti kestävää kehitystä. Hankkeen suomalainen viejä
on STX Finland Oy, ja hankkeen kotimaisuusaste on 85,6 prosenttia koko kauppahinnasta (34,95 miljoonaa
euroa). (UM lähetystöneuvos Satu
Santala 09 160 56323)
Puolustusministeriön hankintapäätös.
Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus saa tehdä sopimuksen
Accenture Oy:n kanssa puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestelmän (PVSAP KEH) hankinnan optiona olevasta vaiheesta 2 ja talouden
sekä toiminnan ja resurssien suunnittelun toteutuksesta. Sopimuksen kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on
yhteensä 15 700 700 euroa eli arvonlisäveroineen 19 311 861 euroa.
Hankintaan kohdistuvat arvonlisäverot ovat yhteensä 3 611 161 euroa.
(PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela
09 160 88126)
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 12.1.2011
oikeudenkäyntien viivästymistä
selvittäneen työryhmän mietinnön.
Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön yhteinen työryhmä on
laatinut suunnitelman toimista, joilla
voidaan nopeuttaa rikosprosessia eli
rikosten esitutkintaa, syyteharkintaa
ja oikeudenkäyntiä. Työryhmä kannattaa kuudennen talousrikollisuuden torjuntaohjelman valmistelua.
Työryhmä pitää tärkeänä myös riittävien henkilöstöresurssien turvaamista poliisille, syyttäjälaitokselle ja
tuomioistuinlaitokselle
erityisesti
vaativien rikosasioiden käsittelyyn.
Rikosprosessin keston seurantaa
tulee työryhmän mukaan kehittää ja
tavoitteeksi tulee asettaa, että rikosasian käsittely yhdessä viranomaisportaassa ei kestäisi vuotta pidempään. Lisäksi työryhmä ehdottaa
muun muassa, että selvitetään mahdollisuudet nykyistä voimakkaammin rajata rikoksen esitutkintaa.
Mietintö on osoitteessa http://
www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Mietintojajalasuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkisto/Mietintojajalausuntoja2011/1290609674558. Lisätietoja antavat osastopäällikkö Jarmo
Littunen, p. 09 160 67783, oikeusministeriö ja poliisiylitarkastaja
Keijo Suuripää, p. 071 878 8567,
sisäasiainministeriö.
Alueellistamisen taloudellisten vaikutusten arviointiryhmä (ATVA)
ja muussa kuin virastomuodossa
valtion tehtäviä hoitavien organisaatioiden alueellistamismahdollisuuksia selvittänyt työryhmä
(MUVI) luovuttivat raporttinsa
13.1.2011 hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Töllille. ATVA-työryhmä
ehdottaa, että alueellistamistoimenpiteiden taloudellisten vaikutusten
arviointiin ja seurantaan sovelletaan
työryhmän määrittelemää kustannushyötyanalyyttista
arviointimallia.
Lisäksi työryhmä ehdottaa, että alueellistamisen taloudellisten vaikutusten arviointia ja seurantaa tehostetaan hankkeistamalla alueellistamistoimenpiteet aikaisempaa selkeämmin ja kytkemällä alueellistamistoimenpiteiden suunnittelu ja seuran-

ta kehys- ja talousarvioprosesseihin.
MUVI-työryhmä arvioi, että ainakin
raportissa esitetyn 17 organisaation
alueellistamismahdollisuuksien jatkotarkastelu on periaatteellisesti mahdollista. Työryhmä toteaa lisäksi, että
aina kun alueellistamisasetuksen
mukaiset ehdot täyttyvät, tulisi harkita organisaation vaihtoehtoista
sijoittumismahdollisuutta pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Raportit
ovat osoitteissa http://www.vm.fi/
vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_
julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/
20110113Alueel/ATVA_Finaali.pdf
ja http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_
hallinnon_kehittaminen/20110113
MUVIty/Muvityoeryhmaen_loppuraportti.pdf. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Tarja Hyvönen p. 09 160
32231 ja neuvotteleva virkamies Ilpo
Takanen, p. 09 160 32247, valtiovarainministeriö.
Valtiovarainministeriö
julkisti
12.1.2011 Hyvinvointia kestävästi
-raportin. Selvityksessä painotetaan
ennakointia
ja
ennaltaehkäisyä
hyvinvoinnin ja julkisen talouden
kestävyyden varmistamisessa ja hahmotellaan toimia, joiden avulla voitaisiin vaikuttaa hoito- ja hoivatarpeiden kehittymiseen ja keventää tulevia menopaineita. Selvityksessä arvioidaan myös mahdollisuuksia selvitä tulevista haasteista ja ehdotetaan
useita toimenpiteitä rakenteiden sekä
toimintamallien ja -tapojen uudistamiseksi. Selvityksessä ehdotetaan
kahta, konkreettisiin tuloksiin tähtäävää ohjelmaa: Turvattu vanhuus -toimenpideohjelmaa sekä palvelutarpeen kasvua hillitsevää Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämisohjelmaa. Lisäksi selvityksessä esitetään muun muassa varautumista kertasijoituseläkkeen avulla omaehtoisesti hoivakustannuksiin. Raportti on
osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/
04_julkaisut_ja_asiakirjat01_julkaisu/
08_muut_julkaisut/20110112Hyvinv/
Hyvinvointia_kestaevaesti.pdf. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Raili Mäkitalo, p. 09 160 34869
ja finanssineuvos Urpo Hautala, p.
09 160 34703, valtiovarainministeriö.
Taideyliopistoselvitystyöryhmä luovutti 12.1.2011 esityksensä opetusministeri Henna Virkkuselle. Työ-

ryhmä esittää Kuvataideakatemiasta,
Sibelius-Akatemiasta ja Teatterikorkeakoulusta muodostettavan monialaisen taideyliopiston perustamista
koskevan valmistelun käynnistämistä. Tavoite on, että uusi yliopisto
aloittaisi toimintansa vuonna 2013.
Taideyliopistolla tulisi ehdotuksen
mukaan olla yhteinen johto ja hallitus sekä strateginen päätöksenteko.
Yliopistossa olisi kolme erillistä akatemiaa: Kuvataideakatemia, SibeliusAkatemia ja Teatterikorkeakoulu.
Korkeakoulujen nykyiset nimet ja tekijät, joiden varaan niiden kansallinen ja kansainvälinen tunnettuus rakentuvat, säilytettäisiin. Perustettavan taideyliopiston tavoitteena olisi
vahvistaa taiteen asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä maan taide- ja kulttuurielämää. Raportti on
osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/
2011/liitteet/tr1.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, p 09 403 02200, Suomen
kansallisooppera ja opetusneuvos
Maija Innola, p. 09 160 77051, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Strategiaa hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistymiseksi ja viennin edistämiseksi valmistellut työryhmä luovutti 12.1.2011 raporttinsa elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Raportissa todetaan, että hoitoja hoivapalveluiden kansainvälistyminen ja vienti on vähäistä, mutta
alalla on runsaasti mahdollisuuksia.
Lyhyellä tähtäyksellä suurimmat
vientimahdollisuudet ovat työryhmän mukaan korkeaan erityisosaamiseen perustuvissa lääketieteellisten toimenpiteiden ja hoidon palveluissa, pidemmällä tähtäyksellä erityisesti ikääntyvän väestön hoivapalveluissa. Työryhmä ehdottaa muun
muassa, että koottaisiin hyvinvointialan kansainvälistymisverkosto, joka keskittyisi alan yritystoiminnan
kansainvälistymisen ja viennin edellytysten vahvistamiseen. Raportti on
osoitteessa http://www.tem.fi/files/
28924/2_2011.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Riina Nevamäki, p.
010 60 62662 ja kehitysjohtaja UllaMaija Laiho, p. 040 826 8767, työ- ja
elinkeinoministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäyksikölle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. (09) 1602 2056, (09) 1602 2014, (09) 1602 2025.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2011
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