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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.2.2011
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 332/2010 vp)
vuoden 2011 lisätalousarvioksi. Varsinaisten tulojen arviota alennetaan
nettomääräisesti 227 miljoonalla eurolla ja määrärahoja lisätään nettomääräisesti 715 miljoonalla eurolla.
Vuoden 2011 lisätalousarvioesitys
7.2.2011/16

on siten 941 miljoonaa euroa alijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi
vuonna 2011 ehdotetaan 9,0 miljardia euroa. (VM budjettipäällikkö
Hannu Mäkinen 09 160 33036)
Hallituksen esitys (HE 333/2010 vp)
suostumukseksi myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi. Eduskunnalta pyydetään perustuslain 82
pykälän 2 momentissa tarkoitettua
suostumusta siihen, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuutta
vaatimatta enintään 150 miljoonan
euron omavelkaisen valtiontakauksen valtion yhteishankintana vuosina
2011–2014 hankittavan sähkön hintasuojauksen toteuttamiseen tarvittavan pankkitakauksen vastavakuudeksi. (VM budjettineuvos Helena
Tarkka 09 160 34876)
Hallituksen esitys (HE 334/2010 vp)
laiksi Helsingin eurooppalaisesta
koulusta annetun lain 11 ja 31 pykälän muuttamisesta. Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia
muutetaan siten, että koulun oppilaaksi otetaan ensisijaisesti Euroopan unionin henkilöstön lapsia sen
mukaan kuin Eurooppa-koulujen
perussäännöstä tehdyssä yleissopimuksessa määrätään. Säännös poistaa ristiriidan, joka nyt vallitsee Helsingin eurooppalaisesta koulusta
annetun lain ja lailla ja asetuksella

voimaan saatetun Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen välillä. Lisäksi lakia muutetaan siten, että koulun johtokunnassa
ei enää tarvitse olla valtionhallinnon
tai Eurooppa-koulujen kansallisten
tarkastajien edustusta. Muutos vähentää esteellisyystilanteita ja turvaisi
toiminnan riippumattomuuden. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta 2011. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 09 160
77261)
Hallituksen esitys (HE 335/2010 vp)
laeiksi mielenterveyslain ja raskauden keskeyttämisestä annetun lain
8 §:n muuttamisesta. Laissa mielenterveyslain muuttamisesta luetellaan
ne potilaan itsemääräämisoikeuden
rajoittamista koskevat mielenterveyslakiin perustuvat päätökset ja ratkaisut, joissa edellytetään virkasuhdetta. Lakia muutetaan siten, että tarkkailulähetteen voi laatia myös muu
kuin virkasuhteinen lääkäri. Tarkkailulähetteen voi laatia laillistettu lääkäri. Terveyskeskuksen vastaava lääkäri voi määrätä myös muun kuin
virkasuhteessa olevan lääkärin laatimaan tarkkailulähetteitä ja pyytämään poliisilta virka-apua potilaan
toimittamiseksi terveyskeskukseen
tai sairaalaan. Kun peruspalvelut
antaa kunnan ja kuntayhtymän kanssa tehdyn sopimuksen nojalla yksi11
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tyinen terveydenhuollon palveluntuottaja, palveluntuottaja rinnastetaan kunnalliseen toimijaan. Lailla
raskauden keskeyttämisestä annetun
lain muuttamisesta laillistettu lääkäri
oikeutetaan toimimaan lausunnonantajalääkärinä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2011. (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160
74353)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
4.2.2011 seuraavat lait:

vahvisti

Laki rikosvahinkolain muuttamisesta
(HE 251/2010 vp). Alaikäisinä seksuaalirikoksen uhreiksi joutuneille
rikosvahinkolain nojalla maksettavan kärsimyskorvauksen enimmäismäärää korotetaan. Rikosvahinkolain mukaisen perusvähennyksen
soveltamisalaa supistetaan. Perusvähennys voidaan tehdä vain aineettomasta vahingosta suoritettavista
korvauksista. Samalla perusvähennyksen rahamäärää korotetaan. Laki
tulee voimaan 1.3.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila 09
160 67719)
Laki maakaaren muuttamisesta, laki
avioliittolain 66 §:n muuttamisesta,
laki perintökaaren 12 luvun 6 §:n
muuttamisesta ja laki ulosottokaaren
muuttamisesta (HE 146/2010 vp).
Maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.
Osapuolet voivat tehdä kiinteistön
kauppakirjan ja muun luovutuskirjan
sähköisesti ilman kaupanvahvistajaa
Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä
asiointijärjestelmässä. Paperimuotoiset panttikirjat voidaan korvata sähköisillä panttikirjoilla, jotka muodostuvat lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävillä kirjauksilla. Myös
kiinnityshakemukset ja sähköisen
panttikirjan siirtoa koskevat hakemukset voidaan tehdä sähköisesti
Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä
asiointijärjestelmässä. Laki avioliittolain 66 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.3.2011. Muiden lakien voimaantulosta säädetään erikseen lailla. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka
Pulkkinen 09 160 67702)
Laki kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta ja laki pienpuun energiatuesta (HE 270/2010
vp). Kestävän metsätalouden rahoituslakiin tehdyt muutokset liittyvät
pääasiassa Euroopan komission
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edellyttämiin muutoksiin. Lisäksi
laista kumotaan energiapuun korjuuta ja haketusta koskevat viittaukset.
Laki pienpuunenergiatuesta sisältää
säännökset mainitun tuen myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä. Uusi pienpuun tukijärjestelmä
on harkinnanvarainen. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että pienpuun energiatuesta annettavan lain
vaikutuksia puun energiakäyttöön ja
raakapuun markkinoihin seurataan ja
että seurannan tuloksista toimitetaan
valiokunnalle selvitys vuoden 2012
loppuun mennessä. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 09
160 52415)
Laki sairausvakuutuslain 2 luvun
3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
(HE 183/2010 vp). Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon
tiloissa annetusta yksityisestä sairaanhoidosta voidaan maksaa sairaanhoitokorvaus
sairausvakuutuslain
perusteella. Tiloja vuokratessaan
kunnan tai kuntayhtymän tulee huolehtia siitä, että tilojen vuokraaminen
ei vaaranna kunnallisen sosiaali- ja
terveydenhuollon lakisääteistä toimintaa. Korvauksen maksaminen
edellytyksenä on, että tilojen vuokraaja on ilmoittanut Kansaneläkelaitokselle tiedot vuokraajasta. Kansaneläkelaitos ylläpitää luovutettujen
tietojen perusteella rekisteriä julkisissa tiloissa toimivista yksityisistä
palveluntarjoajista, joiden antamasta
hoidosta voidaan maksaa sairausvakuutuskorvaus. Laki tulee voimaan
1.3.2011. Laki on voimassa
30.4.2015 saakka. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 09 160
73259)
Laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä (HE 307/2010 vp).
Lailla EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä pannaan täytäntöön EU-ympäristömerkkiä koskeva
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus. Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä
annettu laki kumotaan. Ympäristömerkin hallinnointi siirretään Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:ltä
Motiva Services Oy:lle. Laki tulee
voimaan 7.2.2011. (YM hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso
040 720 8181)

Tasavallan presidentti hyväksyi
yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa Kosovon kanssa
tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain
Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa
tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
(HE 291/2010 vp). Yhteistyöstä ja
keskinäisestä avunannosta tulliasioissa Kosovon kanssa tehdyn
sopimuksen päätarkoitus on antaa
toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi.
Sopimus vastaa pitkälti muita viime
vuosina Suomen itäisen Euroopan
maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia. Lain
voimaantulosta säädetään tasavallan
presidentin asetuksella. (VM ylitarkastaja Jere Lumme 09 160 34921)
Tasavallan presidentti ratifioi Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan
osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä
Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa
tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain
Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen
vuokraamisesta Suomen tasavallalle
sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän
kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta (HE 215/2010 vp).
Suomi vuokraa Venäjältä Saimaan
kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja
siihen liittyvän vesi- ja maa-alueen
50 vuodeksi. Sopimuksen soveltamisala koskee tavaraliikenteen lisäksi matkustajaliikennettä, jäänmurtoa,
luotsausta ja huviveneilyä. Sopimuksessa on sovittu Venäjän federaatiolle maksettavan vuokran määrästä.
Sopimuksella turvataan Saimaan kanavaliikenteen jatkuvuus sekä riittävä palvelutaso kanavan käyttäjille.
Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (LVM
hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160
28367)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.2.2011
seuraavat asetukset:
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Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Vaarallisten ja muiden jätteiden ympäristöllisesti kestävän käsittelyn Afrikkainstituutin välisen yhteistyöstä alueellisessa Basel keskuksen tukiohjelmassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan
5.2.2011. Asetus tulee voimaan
5.2.2011. (UM lähetystöneuvos
Jorma Suvanto 09 160 56235)
Tasavallan presidentin asetus Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain voimaantulosta. Sopimus ja laki
(244/2010)
tulevat
voimaan
12.2.2011. Asetus tulee voimaan
12.2.2011. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160
33163)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 4.2.2011
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti päätti määrätä
1 kohdassa mainitun maakuntalain
44 §:n 1 momentin raukeamaan sekä
päätti muilta osin olla käyttämättä
veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: 1) Maakuntalaki
lukiotason koulutuksesta ja 2) Maakuntalaki oppisopimuskoulutuksesta
annetun maakuntalain muuttamisesta.
(OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160 67745)
Ahvenanmaan
maakuntapäivien
suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: 1) Hallituksen
esitys Eduskunnalle Liechtensteinin
kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE
327/2010 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160
67745)
Tasavallan presidentti ratkaisi 14 armonanomusasiaa. (OM vanhempi
hallitussihteeri Eva Tams 09 160
67625)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 4.2.2011
seuraavat nimitysasiat:
Everstiluutnantti Mats Mikael Feldtille suomalaisen kriisinhallintajou-
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kon komentajaksi ISAF-kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa annetun määräyksen peruuttaminen ja
everstiluutnantti Petri Mathias Kososen määrääminen tähän tehtävään
21.3.2011 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 09 160 88121)
Majuri Petteri Korvala puolustusministeriön osastoesiupseerin virkaan
15.2.2011 lukien kolmen vuoden
määräajaksi. (PLM hallintojohtaja
Hannu Antikainen 09 160 88119)
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 3.2.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus puoluelain
9 a §:ssä tarkoitetussa tilityksessä
annettavista tiedoista. Asetuksella
annetaan tarkempia säännöksiä puoluelain (10/1969) 9 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa tilityksessä annettavista tiedoista. Tilityksessä annettavia tietoja koskevat säännökset yhdenmukaistavat puolueiden ja avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten laatimien tilitysten sisältöä ja
mahdollistavat siten yhtenäisen tietojen keräämisen ja analysoinnin
avustuksen käytöstä. Säännöksillä ei
muuteta muusta lainsäädännöstä kuten kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laatimista koskevista säännöksistä puolueille ja avustuspäätöksessä tarkoitetuille yhdistyksille seuraavia velvollisuuksia. Asetus tulee voimaan
1.3.2011. (OM erityisasiantuntija
Kaisa Tiusanen 09 160 67953)
Valtioneuvoston asetus kirjastoasetuksen 4 §:n muuttamisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Voimaantulosäännöstä muutetaan siten,
että kirjastoalan koulutuksen aikaisempien
kelpoisuusvaatimuksien
mukaisesti ennen asetuksen voimaantuloa 1.1.2010 aloittaneet saisivat muodollisen kelpoisuuden kirjastohenkilöstön tehtäviin. Kirjastohenkilöstön koulutusta on eräissä tapauksissa järjestetty ennen 1.1.2010
niin, että koulutus ei vastaa uudistuneita kelpoisuusvaatimuksia. Voimassa olevassa siirtymäsäännöksessä ei ole mainintaa opiskelunsa aloittaneiden asemasta. Asetus tulee voimaan 10.2.2011. (OKM neuvotteleva
virkamies Erkki Norbäck 09 160
77444)

Valtioneuvoston asetus valtiontukien
ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelyistä. Asetuksessa
säädetään aikaisempaa yksityiskohtaisemmin valtiontukien ilmoittamisessa noudatettavista menettelyistä,
ilmoitusvelvollisuuden rajauksista,
komission edellyttämien tietojen toimitusvelvollisuudesta sekä tukiohjelmien ja valtiontuen seurantaan
liittyvistä menettelyllisistä asioista.
Uudessa asetuksessa huomioidaan
myös yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskeva
komission EU:n valtiontukisääntely
ilmoitusvelvollisuuden
rajausten
osalta. Muutokset ovat sisällöltään
lähinnä teknisiä. Asetus tulee voimaan 1.3.2011. (TEM vanhempi hallitussihteeri Eeva Vahtera 010 60
49009)
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta takuueläkkeen
perusteella. Asetuksessa annetaan
tarkemmat säännökset menettelystä
maksettaessa valtion osuutta 1.3.2011
alkaen myönnettävien takuueläkkeiden kustannuksista. Ennakko maksetaan kuukausittain viimeistään kolme
pankkipäivää ennen takuueläkkeiden
maksupäivää. Valtion osuuden ennakko tarkistetaan maksukuukautta
seuraavan kuukauden valtion osuuden ennakkoa määrättäessä. Asetus
tulee voimaan 1.3.2011. (STM neuvotteleva virkamies Juha Rossi
09 160 73866)
Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksista annetun lain mukaisten
etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta ja valtioneuvoston asetus
valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella.
Vammaisetuuksien rahoittamiseksi
maksettavien valtion osuuksien
ennakoiden tarkistaminen tehdään
myöhempien valtion osuuksien
ennakoiden määräämisen yhteydessä. Lisäksi asetusten valtion osuuden
maksamisajankohtaa koskevaa sanamuotoa yhdenmukaistetaan vastaamaan kansaneläkelain mukaisten
etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston
asetuksen sanamuotoa. Asetukset
tulevat voimaan 1.3.2011. (STM
neuvotteleva virkamies Juha Rossi
09 160 73866)
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä
annetun asetuksen muuttamisesta.
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Asetuksia muutetaan siten, että rintamalisien rahoittamiseksi maksettavien
valtion osuuksien ennakoiden tarkistaminen tehdään myöhempien valtion osuuksien ennakoiden määräämisen yhteydessä. Lisäksi asetusten
valtion osuuden maksamisajankohtaa koskevaa sanamuotoa yhdenmukaistetaan vastaamaan kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion
osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen sanamuotoa.
Asetukset tulevat voimaan 1.3.2011.
(STM neuvotteleva virkamies Juha
Rossi 09 160 73866)
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
3.2.2011 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle valtionavustukset poliittiseen toimintaan ajalle
1.1.–30.4.2011 ja antaa avustusten
käyttöä ja valvontaa koskevat avustusehdot. Yhteensä 6 000 000 euroa
jaetaan seuraavasti: Suomen Keskusta
r.p. (51 edustajaa) 1 530 000 euroa,
Kansallinen Kokoomus r.p. (50 edustajaa) 1 500 000 euroa, Suomen
Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
(45 edustajaa) 1 350 000 euroa,
Vasemmistoliitto r.p. (17 edustajaa)
510 000 euroa, Vihreä Liitto r.p. (15
edustajaa) 450 000 euroa, Svenska
Folkpartiet i Finland r.p. (9 edustajaa) 270 000 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) –Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7 edustajaa) 210 000 euroa, Perussuomalaiset – Sannfinländarna r.p. (5 edustajaa) 150 000 euroa ja Ahvenanmaa
30 000 euroa. (VNK erityisasiantuntija Valtteri Nieminen 09 160
22217)
Päätös myöntää valtionavustukset
puolueille niiden tiedotustoimintaan
ja viestintään sekä Ahvenanmaan
maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa
ajalle 1.1.–30.4.2011 ja antaa avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat
avustusehdot. Yhteensä 6 000 000
euroa jaetaan seuraavasti: Suomen
Keskusta r.p. (51 edustajaa)
1 530 000 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (50 edustajaa) 1 500 000
euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (45 edustajaa)
1 350 000 euroa, Vasemmistoliitto
r.p. (17 edustajaa) 510 000 euroa,
Vihreä Liitto r.p. (15 edustajaa)
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450 000 euroa, Svenska Folkpartiet i
Finland r.p. (9 edustajaa) 270 000 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit
(KD) – Kristdemokraterna i Finland
(KD) r.p. (7 edustajaa) 210 000 euroa, Perussuomalaiset – Sannfinländarna r.p. (5 edustajaa) 150 000
euroa ja Ahvenanmaa 30 000. (VNK
erityisasiantuntija Valtteri Nieminen
09 160 22217)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2009 johdosta pöytäkirjaan.
(VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos
09 160 33095)
Päätös valtioneuvoston Finnvera
Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden
osittaisesta korvaamisesta antaman
sitoumuksen muuttamisesta. Suhdannerahoituksen käytön edistämiseksi
valtioneuvoston luotto- ja takaustappiositoumusta muutetaan siten,
että suhdannelainan laina-aikaa ja
suhdannetakauksen
voimassaoloaikaa pidennetään nykyisestä kuudesta vuodesta kymmeneen vuoteen
investointien rahoituksen lisäämiseksi.
Suhdannetakauksen käyttöä laajennetaan lisäksi siten, että takauksia
voidaan myöntää lainojen lisäksi
myös muihin luotto- ja takaustappiositoumuksen mukaisiin vastuusitoumuksiin. Valtion luotto- ja takaustappiokorvausta lasketaan tukialueiden
ulkopuolella yli 1 000 työntekijää
työllistävistä yrityksistä aiheutuvista
luotto- ja takaustappioista 40 prosentista 35 prosenttiin. Suhdannerahoitusta voidaan myöntää vuoden 2011
loppuun. Lisäksi yrityksen vastuiden
enimmäismäärää, jonka ylittyessä rahoituspäätös on tehtävä Finnvera
Oyj:n hallituksessa, nostetaan 5 miljoonaan euroon. Valtion menonlisäykseksi arvioidaan vuoden 2016 loppuun mennessä noin 1,7 miljoonaa
euroa. Suhdannerahoitusta arvioidaan myönnettävän vuonna 2011
noin 119 miljoonaa euroa. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 010 60
64938)
Päätös myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöinnistä vuonna 2011 valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin
avustuksiin. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille jaetaan vuoden
2011
talousarvion
momentin
32.30.45 ns. muuta valtuutta yhteensä 14 478 000 euroa käytettäväksi
valtionavustuksesta yritystoiminnan
kehittämiseksi annetun lain mukaisiin hankkeisiin. Lisäksi päätöksellä

jaetaan Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle
vuodelta 2010 vuoden 2011 valtuudeksi siirtynyt ja vuoden 2010 IV
lisätalousarviossa momentille lisätty
valtuus 2 500 000 euroa käytettäväksi lähinnä meriteollisuusklusterin uusiutumista edistävien lain (1336/
2006) mukaisten hankkeiden rahoitukseen. Työ- ja elinkeinoministeriö
oikeutetaan tarvittaessa tekemään
muutoksia päätösehdotusten mukaisiin ELY -keskuskohtaisiin kiintiöihin. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan päättämään vuoden
2011
talousarvion
momentin
32.30.45 jakamattoman osuuden
käytöstä muilta osin kuin momentilla
äkillisen rakennemuutoksen alueille
ja toimialoille varatun 12 000 000
euron osalta. (TEM ylitarkastaja Sirpa
Hautala 010 60 63684)
Päätös jakaa avustuksina Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta 268,2
miljoonaa euroa ja jättää jakamatta
vuoden 2010 tuotosta 19 494 656,32
euroa. Avustuksia myönnetään 780
hakijalle yhteensä 1 582 kohteeseen.
Avustukset jaetaan julkisia sosiaalija terveydenhuollon palveluja täydentävien yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä investointeihin. Avustuksilla muun muassa rohkaistaan
järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toiparantamiseen.
mintavalmiuksien
(STM ylitarkastaja Markus Seppelin
09 160 73828)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
3.2.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 57/
2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi (energiamarkkinoiden
läpinäkyvyys). Ehdotetulla asetuksella vahvistetaan säännöt, joilla
kielletään markkinoiden manipulointi
ja sisäpiiritiedon väärinkäyttö sähkön
ja maakaasun tukkumarkkinoilla.
Ehdotuksen tavoitteena on luoda toimiva ja tehokas kehys Euroopan
energiakaupan markkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Keskeisenä elementtinä on siirtyminen markkinoiden seurantaan
Euroopan tasolla. Markkinoiden seurantaelimenä toimisi energia-alan
sääntelyviranomaisten
yhteistyövirasto, jolle markkinatoimijat toimittaisivat tiedot liiketoimistaan
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energiatuotteiden tukkumarkkinoilla.
Kansalliset
sääntelyviranomaiset
tekisivät yhteistyötä yhteistyöviraston kanssa seurannan toteuttamisessa. Komissio voisi delegoiduilla säädöksillä täsmentää asetuksen tarkoittamia moitittavia menettelytapoja sekä vahvistaa yhteistyövirastolle toimitettavien tietojen määräajat, muodon ja sisällön. (TEM neuvotteleva
virkamies Arto Rajala 010 60 64828)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 58/
2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) n:o 648/2004 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden
käytöstä kotitalouksien pyykinpesuaineissa (pesuaineasetuksen muutos).
Ehdotuksella on tarkoitus rajoittaa
fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden pitoisuutta kotitalouksien pyykinpesuaineissa, jotta voidaan vähentää
pesuaineiden osuutta vesien rehevöitymisessä. Yleisenä tavoitteena on
varmistaa ympäristönsuojelun korkea taso pesuaineiden sisältämien
fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden aiheuttamilta haitoilta, sekä varmistaa pesuaineiden sisämarkkinoiden toimivuus. (YM neuvotteleva
virkamies Pirkko Kivelä 050 362
2041)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 3.2.2011 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen maisteri Taina Susiluoto puolustusministeriön konserniohjausyksikön johtajan virkaan
1.3.2011 lukien. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 09 160 88119)
Maa- ja metsätieteiden maisteri Jari
Juhani Heiniluoma ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin
virkaan 2.2.2011 lukien toistaiseksi,
kuitenkin enintään elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen toimikauden
ajaksi. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 60 47986)
Oikeustieteen maisteri Tarja Tellervo
Sinivuori-Boldt työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.2.2011–
31.8.2012, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan Lauri Markus
Tenhusen virkavapauden ajaksi.
(TEM neuvotteleva virkamies Tuula
Pyykönen 010 60 63554)
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Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.2.2011
seuraavia asioita:
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 6,5 miljoonan euron valtion avustuksen myöntäminen YK:n
keskitetylle hätäapurahastolle CERFille (Central Emergency Response
Fund). Rahasto on perustettu 2005
humanitaarisen rahoituksen ennustettavuutta ja maksatusten nopeuttamista silmällä pitäen. 500 miljoonan
dollarin rahasto koostuu 450 miljoonan dollarin lahja-apuosasta ja 50
miljoonan dollarin lainaosasta.
CERF-rahasto aloitti toimintansa
vuoden 2006 maaliskuussa. Suomen
tuki CERF-rahastoon vuonna 2006
oli 4 miljoonaa euroa ja vuosina
2007–2008 tuki oli 5 miljoonaa
euroa, vuosina 2009–2010 tuki oli
6 miljoonaa euroa. (UM ulkoasiainneuvos Ulla-Maija Finskas 09 160
56225)
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 9 miljoonan euron yleisavustuksen myöntäminen YK:n
palestiinalaispakolaisten
avustusjärjestö UNRWA:lle (United Nations
Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East)
2011–2014. UNRWA on palestiinalaispakolaisista huolehtiva YK-järjestö, jonka mandaatti kattaa Länsirannan ja Gazan sekä Jordanian,
Libanonin ja Syyrian palestiinalaisleirit. (UM ulkoasiainneuvos UllaMaija Finskas 09 160 56225)
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 9 miljoonan euron yleisavustuksen myöntäminen YK:n
humanitaaristen asioiden koordinointiyksikkö OCHA:lle (Office for
the Coordination of Humanitarian
Affairs) vuosina 2011–2014. OCHA
vastaa kansainvälisen yhteisön ja erityisesti YK-järjestelmän humanitaarisen toiminnan koordinaatiosta sekä
voimavarojen mobilisoinnista luonnonkatastrofi- ja kriisitilanteissa.
(UM ulkoasiainneuvos Ulla-Maija
Finskas 09 160 56225)
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) yleisavustuksen myöntäminen YK:n pakolaispäävaltuutetun
toimistolle UNHCR:lle (Office of

the UN High Commissioner for Refugees) vuosina 2011-2014. Yleistukea myönnetään 7 miljoonaa euroa
vuoden 2011 määrärahasta ja 21 miljoonaa euroa saman momentin vuoden 2011 myöntö- ja sopimusvaltuuksien puitteissa. Järjestön operaatioiden painopiste on Afrikassa ja
prioriteettina haavoittuvimmat kohderyhmät kaikkialla kuten pakolaisnaiset ja -lapset. (UM ulkoasiainneuvos Ulla-Maija Finskas 09 160
56225)
Palkkaussopimuksen tekeminen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen
ylijohtajan Aki Kangasharjun kanssa. Sopimuspalkka on 8 030 euroa
kuukaudessa 1.2.2011 lukien. (VM
osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto
09 160 34900)
Valtion eläkerahaston vuoden 2011
talousarvion hyväksyminen. Valtiovarainministeriö hyväksyy valtion
eläkerahaston talousarvion vuodelle
2011 rahaston esityksen mukaisesti.
Talousarviossa vahvistetaan vain rahaston toiminnasta aiheutuvat menot, jotka suoritetaan rahaston hallinnassa olevista varoista. Rahaston toiminnasta aiheutuviksi menoiksi on
arvioitu yhteensä 6 393 000 euroa
(vuoden
2010
toteuma-arvio
6 222 000 euroa). Rahaston menojen
arvioidaan kasvavan 171 000 euroa
(2,7 %) vuonna 2011 vuoden 2010
toteuma-arvioon nähden. Toimintamenoja kasvattavat pääasiassa lisääntyvät henkilöstömenot. (VM finanssineuvos Arto Eno 09 160 33108)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 2.2.2011
selvityksen kansalaisjärjestöjen
taloudellisen aseman parantamisesta. Selvityksellä haetaan ratkaisuja muun muassa valtionhallinnon
avustuskäytäntöihin liittyviin ongelmiin. Selvityshenkilöt ehdottavat
sosiaali- ja terveyspalveluihin niin
sanottua julkisen palvelun velvoitetta niille aloille, joissa palveluntarjoajia ei ole (esimerkiksi päihdekuntoutus haja-asutusalueilla). Palvelujen tuottamista helpottamaan voitaisiin ottaa käyttöön yhteiskunnallisen
yrityksen liiketoimintamalli. Sen
avulla järjestöt tuottaisivat palveluja
esimerkiksi syrjäseutujen ja taantuvien alueiden asukkaille siten, että
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mahdollinen voitto käytettäisiin näiden palvelujen edelleen kehittämiseen ja yleishyödylliseen toimintaan.
Järjestöjen asemaa tulisi selvityksen
mukaan parantaa myös verohelpotuksilla. Olisi tärkeää varmistaa
yleishyödyllisen kansalaistoiminnan
verovapaus sekä selvittää järjestöille
tehtyjen lahjoitusten verovähennysoikeutta. Selvitys on osoitteessa
http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/
Selvityksiajaohjeita/Selvitystenjaohjeidenarkisto/Selvityksiajaohjeita
2011/1290609893329.
Lisätietoja
antaa erikoissuunnittelija Niklas
Wilhelmsson, p. 09 160 67966,
oikeusministeriö.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti 1.2.2011 johtaja Rauno Anttilan
selvityksen visuaalisten taiteiden
kansainvälisen yhteistyön ja viennin organisoinnista. Selvityshenkilö esittää perustettavaksi uuden säätiön hoitamaan kuvataiteen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä nykyisin
Suomen taideakatemian säätiön yksikkönä toimivan FRAMEN sijaan.
Säätiön nimenä olisi FRAME-säätiö
ja sen toimiala kattaisi aluksi nykyisen FRAMEN toiminnat. Tulevan
säätiön säännöt olisivat tarkoituspykälän osalta nykyistä väljemmät. Tämä mahdollistaisi tarvittaessa laajemmin visuaalisten taiteiden kansainvälisen toiminnan ja vientitoiminnan hoitamisen uuden säätiön
toimesta. Lisäksi selvityshenkilö
ehdottaa muun muassa hallituksen
kokoa pienennettäväksi. Selvitys on
osoitteessa
http://www.minedu.fi/
export/sites/default/OPM/Julkaisut/
2011/liitteet/OKMtr04.pdf?lang=fi.
Lisätietoja antaa johtaja Rauno
Anttila, p. 09 160 77470, opetus- ja
kulttuuriministeriö.
Ruuhkamaksun käyttöönoton vaikutuksia Helsingin seudun liiken-

teeseen selvittänyt työryhmä luovutti 1.2.2011 selvityksensä liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Työryhmän mukaan ruuhkamaksujen
käyttöönotto parantaisi Helsingin
seudun liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta. Joukkoliikenteen kilpailukyky ja matkustajamäärät nousisivat. Myös liikenteen ympäristöhaitat vähenisivät ruuhkamaksujen myötä. Ruuhkamaksujen käyttöönottoa tulisi työryhmän mukaan
kehittää osana laajaa kokonaisuutta.
Samanaikaisesti ruuhkamaksun määrittelyn kanssa tulisi päättää pitkäjänteisestä joukkoliikenteen kehittämisestä, väyläinvestoinneista, maankäytöstä, asumisesta ja liikennejärjestelmän kehittämisestä. Selvitys on
osoitteessa
http://www.lvm.fi/c/
document_library/get_file?folderId=1551284&name=DLFE11705.pdf&title=Julkaisuja%2052011. Lisätietoja antaa liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Mikael
Nyberg, p. 09 160 28553, liikenne- ja
viestintäministeriö.
Suurten yritysten valtiontukia arvioinut työryhmä luovutti 1.2.2011
mietintönsä elinkeinoministeri Mauri
Pekkariselle. Työryhmän mietinnössä todetaan, että työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla myönnettiin
vuonna 2010 valtiontukia yhteensä
616 miljoonaa euroa. Tästä 97 miljoonaa euroa meni suurille, eli vähintään 250 henkilöä työllistäville yrityksille. Työryhmä käy raportissaan
läpi jokaisen keskeisen TEM-tuen,
joita myönnetään myös suuriin yrityksiin sekä esittää jokaisen kohdalla
arvion siitä, mitä tulee ottaa huomioon, jos tukea vähennetään. Työryhmän mukaan yritystukia myönnetään
Suomessa vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Useisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin arvioihin perustuen Suomen valtiontukijärjestel-

män voidaan työryhmän mukaan sanoa olevan EU:n ja OECD:n elinkeino-, teollisuus-, ja innovaatiopolitiikan suositusten mukainen sekä laadultaan että vaikuttavuudeltaan hyvä.
Mietintö on osoitteessa http://
www.tem.fi/files/29159/TEM_
raportteja_5_2011.pdf. Lisätietoja
antavat kansliapäällikkö Erkki Virtanen, p. 010 60 63502 ja teollisuusneuvos Matti Pietarinen, p. 010 60
63608, työ- ja elinkeinoministeriö.
Ympäristöministeriö
tiedotti
31.1.2011 Suomen ympäristökeskuksen hydrologisten palvelujen kehittämisryhmän loppuraportin valmistumisesta. Työryhmän mukaan Suomen ympäristökeskuksen
hydrologiapalveluita olisi hyödynnettävä nykyistä kattavammin. Hydrologiset palvelut tuottavat yhteiskunnalle, elinkeinoille ja kansalaisille
välttämätöntä tietoa ja ennusteita
maamme vesivaroista ja -tilanteesta.
Tietojen merkitys kasvaa varauduttaessa ilmastonmuutoksen seurauksiin. Työryhmä ehdottaa, että SYKEn
hydrologisia palveluita kehitettäisiin
muun muassa luomalla yhtenäinen
karttapohjainen vesitilanne- ja varoituspalvelu. Tavoitteena on, että
tiedot vesitilanteesta ja sen kehittymisestä olisivat kaikkien ulottuvilla.
Raportti on osoitteessa http://
www.ymparisto.fi/download.asp?
contentid=124561&lan=fi. Lisätietoja antavat johtava hydrologi Markku
Puupponen, p. 040 743 2184, Suomen
ympäristökeskus ja ylijohtaja Timo
Tanninen, p. 050 413 0551, ympäristöministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
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