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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
11.2.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 336/2010 vp)
laiksi kotoutumisen edistämisestä
annetun lain 45 §:n muuttamisesta.
14.2.2011/19

Kotoutumisen edistämisestä annetun
lain muutos koskee valtion kunnalle
maksaman laskennallisen korvauksen korvausaikaa. Valtio maksaa
kunnalle laskennallista korvausta
pääsääntöisesti kolmen vuoden ajalta. Ulkomaalaislaissa tarkoitetussa
pakolaiskiintiössä Suomeen otetuista
henkilöistä laskennallista korvausta
maksetaan kuitenkin neljän vuoden
ajalta. Laskennallisten korvausten
korvausaikaa pidennetään 1.9.2011
lukien vuodella vain pakolaiskiintiössä otettujen henkilöiden osalta,
koska eduskunta ei myöntänyt lisärahoitusta laskennallisten korvausten
korvausajan pidentämiseksi kaikkien
kotoutumisen edistämisestä annetun
lain 2 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden osalta. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.9.2011. (SM ylitarkastaja JuhaPekka Suomi 071 878 8642)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
vahvisti
11.2.2011 seuraavat lait:
Laki holhoustoimesta annetun lain
muuttamisesta ja laki holhoustoimen
edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 203/2010 vp). Holhoustoimesta annetun lain säännöksiä muutetaan siten, että lisätään holhousviranomaisen mahdollisuuksia myön-

tää poikkeuksia tai helpotuksia edunvalvojan velvollisuudesta antaa vuositili. Lisäksi edunvalvojan tekemän
tilin tarkastamista koskevien säännöksiä täsmennetään. Päämiehen
kuulemista koskevia säännöksiä tarkennetaan lupa-asioiden käsittelyn ja
edunvalvonnan tarvetta koskevien
määräaikaisselvitysten yhteydessä.
Edunvalvontapalkkiosta vapautumisen tulo- ja varallisuusrajoista säädetään lailla. Lisäksi tehdään muutoksia asetuksenantovaltuutuksia koskeviin säännöksiin. Holhoustoimen
edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annettua lakia muutetaan tarkentamalla säännöstä, joka koskee
yleisen edunvalvojan esteellisyyttä.
Lait tulevat voimaan 1.5.2011. Lain
holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta 44 §:n 3 ja 4 momentti
tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2013.
(OM lainsäädäntöneuvos Salla Lötjönen 09 160 67703)
Laki kirkkolain muuttamisesta (HE
292/2010 vp). Muutoksenhakua
kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston alistettavassa asiassa tekemään päätökseen selkeytetään oikaisuvaatimuksen käyttöä rajoittamalla.
Lisäksi selkeytetään päätöksen tiedoksiantoa koskevan säännöksen
sanamuotoa. Laki tulee voimaan
1.3.2011. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 09 160 77903)
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Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen
välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä (HE 299/2010 vp). Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä
tasapainoa varmistava määräaikainen tehoreservijärjestelmä korvataan
pysyvällä järjestelmällä. Järjestelmää kehitetään. Tehoreservin tarve
arvioidaan vähintään neljän vuoden
välein. Tehoreservin hankkimiseksi
järjestettävässä
tarjouskilpailussa
voidaan järjestelmään tarjota Suomen
voimajärjestelmään liitettyjä voimalaitosyksiköitä ja myöhemmin myös
sähkönkulutuksen joustoon kykeneviä kohteita. Järjestelmään kuuluvat
yksiköt pidetään talvikaudella 1.12.–
28.2. enintään 12 tunnin käyttövalmiudessa. Niiden tuottama sähkö ja
sitä korvaava kulutuksen jousto tarjotaan markkinoille järjestelmän
sääntöjen mukaisesti. Järjestelmän
kustannukset rahoitetaan sähkönkulutukselle kohdistettavilla erillisillä
maksuilla, joita järjestelmävastaava
kantaverkonhaltija perii siirtopalveluiden käyttäjiltä. Laki tulee voimaan 1.3.2011. (TEM neuvotteleva
virkamies Arto Rajala 010 60 64828)
Laki Geologian tutkimuskeskuksesta
(HE 249/2010 vp). Laki Geologian
tutkimuskeskuksesta sisältää keskeiset säännökset tutkimuskeskuksen
organisatorisesta asemasta, toiminnan tavoitteista, tehtävistä, johtamisesta ja asioiden ratkaisemisesta.
Tutkimuskeskuksen organisaatiota
tai tehtäviä ei muuteta. Johtamisen
tehostamiseksi selkeytetään johtokunnan ja pääjohtajan rooleja. Johtokunnan toimikausi lyhenee neljästä
vuodesta kolmeen vuoteen eikä johtokunnan jäseniksi voida nimittää
tutkimuskeskuksen henkilökuntaan
kuuluvia. Pääjohtaja toimii johtokunnassa ratkaistavien asioiden esittelijänä ja henkilöstön edustajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan
kokouksissa. Laki tulee voimaan
28.2.2011. (TEM ylitarkastaja Päivi
Marttila 010 60 64111)
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (HE 308/2010
vp). Lailla mahdollistetaan siirtymäajan jälkeen Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevien organisaatioiden
rekisteröiminen EMAS-järjestelmään
Suomessa, samoin kuin Suomessa
sertifioitujen ympäristöjärjestelmien
tunnustaminen osaksi EMAS-järjestelmää. Laki tulee voimaan 16.2.2011.
Lain 8 §:n 3 momentti ja 12 § tulevat
voimaan 31.1.2012. (YM ympäristö-
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neuvos Jarmo Muurman 050 365
8872)
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja
laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain
1 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 256/
2010 vp). Lakia rakennuksen energiatodistuksesta muutetaan siten, että
energiatodistus velvoitetaan laittamaan nähtäville pinta-alaltaan yli
1 000 neliömetrin tiloissa, joissa
viranomainen tarjoaa julkisia palveluja. Lisäksi muutetaan lakia rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden
energiatehokkuuden
tarkastamisesta. Pakollinen kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastus tulee tehdä vähintään kerran
viidessä vuodessa. Laki tulee voimaan 1.3.2011. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari 040 014 3866)
Laki maankäyttö- ja rakennuslain
muuttamisesta (HE 141/2010 vp).
Yleiskaavan käyttömahdollisuuksia
tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa
laajennetaan siten, että tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntäminen
voi aiempaa useammin perustua suoraan yleiskaavaan. Rantarakentamisen poikkeamispäätösten ratkaisutoimivaltaa siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta kunnille.
Laki tulee voimaan 1.4.2011. (YM
ylitarkastaja Katri Nuuja 040 014
3955)
Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen
välillä taloudellisesta yhteistyöstä ja
vahvisti lain Suomen Tasavallan ja
Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (HE 250/2010 vp). Sopimus säilyttää perustan Suomen ja Intian välisen
taloudellisen yhteistyön kehittämiselle ja mahdollistaa kauppaan liittyvien kysymysten käsittelyn kahdenvälisesti. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Sanna Halinen-Kaira 09 160 56359)
Tasavallan presidentti hyväksyi CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
talouskumppanuussopimuksen
ja
vahvisti lain CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden välillä tehdyn talouskumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 142/2010

vp). Sopimuksen keskeinen tarkoitus
on purkaa vuonna 2000 allekirjoitetun ja vuonna 2005 tarkistetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
välisen niin sanotun Cotonoun sopimuksen mukainen CARIFORUMsuosituimmuusasema
valtioiden
Euroopan unionin markkinoilla, koska suosituimmuusaseman mahdollistamat kauppajärjestelyt tulivat Maailman kauppajärjestön sääntöjen vastaisiksi vuoden 2008 alusta alkaen.
Sopimuksella korvataan Cotonoun
sopimuksen kauppaa koskevat määräykset ja vapautetaan vastavuoroisesti ja asteittaisesti CARIFORUMvaltioiden ja Euroopan unionin välistä
kauppaa. Kehitysyhteistyöllä on sopimuksessa merkittävä rooli. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan
presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Timo Olkkonen 09 160
56283)
Tasavallan presidentti hyväksyi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan
torjumista koskevan lisäpöytäkirjan,
päätti ilmoituksen antamisesta ja
vahvisti lain ampuma-aselain muuttamisesta, lain rikoslain 41 luvun
1 §:n muuttamisesta, lain poliisilain
35 ja 36 §:n muuttamisesta, lain asevelvollisuuslain muuttamisesta ja
lain lisäpöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 106/2009
vp). Lisäpöytäkirjan hyväksymisen
yhteydessä annettu ilmoitus: "Suomessa lisäpöytäkirjan 13 artiklan 2
kohdassa tarkoitettuna kansallisena
yhteyspisteenä lisäpöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toimii
Poliisihallitus." Laki ampuma-aselain muuttamisesta, laki rikoslain 41
luvun 1 §:n muuttamisesta, laki poliisilain 35 ja 36 §:n muuttamisesta ja
laki asevelvollisuuslain muuttamisesta tulee voimaan 13.6.2011. Lain
lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta voimaantulosta säädetään
tasavallan presidentin asetuksella.
Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta
edellyttää hallituksen edistävän käytettävissä olevilla eri keinoilla riittävän kattavan ampumarataverkoston
toteuttamista. 2) Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että
ampuma-aserekisterin uudistaminen
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toteutetaan kiireellisenä, niin nopeasti kuin se on teknisesti käytännössä
mahdollista suorittaa ja että uudistamistyöhön varataan sen edellyttämä
riittävä rahoitus. (SM projektipäällikkö Mika Lehtonen 071 878 1843)
Tasavallan presidentti hyväksyi
Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja
vahvisti lain Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 288/2010 vp). Liberian
kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) laatimille kahdenkeskisille
mallisopimuksille. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva
virkamies Anders Colliander 09 160
33163)
Tasavallan presidentti ratifioi kansainvälisen uusiutuvan energian viraston
(IRENA) perussäännön ja vahvisti
lain kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 171/2010
vp). Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (International Renewable Energy Agency, IRENA)
perustamiskonferenssi järjestettiin
Bonnissa 26.1.2009. Virasto edistää
uusiutuvan energian käyttöönottoa ja
kestävää käyttöä. Samalla se edistää
ympäristönsuojelua
vähentämällä
luonnonvarojen kohdistuvia paineita,
metsien hävitystä, aavikoitumista ja
biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 010 60 64131)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 11.2.2011
seuraavat kansainväliset asiat:
Suurlähettiläs Kai Sauerin tai hänen
estyneenä ollessaan lähetystöneuvos
Päivi Alatalon valtuuttaminen allekirjoittamaan Indonesian tasavallan
hallituksen kanssa yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa tehty sopimus sekä sanotun
sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Johan Schalin 09 160
56308)
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Tasavallan presidentti päätti 11.2.2011
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti ratkaisi yhden
armonanomusasian. (OM vanhempi
hallitussihteeri Eva Tams 09 160
67625)
Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2009 verohyvitystä koskevan
päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan
itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 15.12.2010 vahvistanut
Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2009 verohyvityksen.
Verohyvityksen määrä on 19 767 938
euroa. (VM alivaltiosihteeri Martti
Hetemäki 09 160 33091)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 11.2.2011
seuraavat nimitysasiat:
Alivaltiosihteeri Ritva Koukku-Ronde ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2011 lukien.
(UM
henkilöstöjohtaja
Pirkko
Hämäläinen 09 160 55401)
Managuan suurlähetystön päällikön,
ulkoasiainneuvos Eija Rotisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 30.6.2011, ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Risto Veltheimin tehtävän päättyminen, Brysselin suurlähetystön sekä PohjoisAtlantin liitossa olevan erityisedustuston päällikön, ulkoasiainneuvos
Aapo Pölhön edustuston päällikön
tehtävien päättyminen, Dar es Salaamin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Juhani Toivosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2011. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)
Ulkoasiainneuvos Ritva KoukkuRonde Washingtonissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Hannele Voionmaa
Algerissa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Per-Mikael Engberg Brysselissä
olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Pia Rantala-Engberg Brysselissä PohjoisAtlantin liitossa olevan erityisedustuston päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Leena-Kaisa Mikkola Tel
Avivissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos
Asko Luukkainen Katmandussa olevan suurlähetystön päällikön tehtä-

vään ja ulkoasiainneuvos Sinikka
Antila Dar es Salaamissa olevan
suurlähetystön päällikön tehtävään
1.9.2011 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160
55401)

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 10.2.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun
lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta ja valtioneuvoston asetus lastensuojelulain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta.
Lait liittyvät toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun
liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamiseen Suomessa. Laki (436/2009) ja laki (437/
2009) tulevat voimaan 1.3.2011.
Asetukset tulevat voimaan 1.3.2011.
(OM lainsäädäntöneuvos Markku
Helin 09 160 67665)
Valtioneuvoston asetus holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta
annetun lain voimaantulosta, valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta ja
valtioneuvoston asetus eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain III osan
kumoamisesta annetun lain voimaantulosta. Lait liittyvät aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamiseen
Suomessa. Laki (780/2010), laki
(781/2010) ja laki (782/2010) tulevat
voimaan 1.3.2011. Asetukset tulevat
voimaan 1.3.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 09 160
67665)
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien
jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään Suomen ja
Venäjän välisellä maarajalla olevia
tilapäisiä rajanylityspaikkoja koskevat muutokset. Asetuksen 5 §:n 2
momentista poistetaan Karikankaan,
Kivipuron, Kokkojärven, Onkamon,
Puitsin, Rajakankaan, Ruhovaaran,
Uukuniemen, Valkeavaaran ja Virta-
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niemen tilapäiset rajanylityspaikat.
Jatkossa tilapäiset rajanylityspaikat
ovat Haapovaara (Ilomantsi), Inari
(Lieksa), Karttimo (Suomussalmi),
Kurvinen (Kuusamo), Leminaho
(Ilomantsi) ja Parikkala. Muutos perustuu Rajavartiolaitoksen päällikön
ja Venäjän rajavartiopalvelun johtajan marraskuussa 2010 allekirjoittamaan uuteen pöytäkirjaan Suomen ja
Venäjän rajalla olevista tilapäisistä
rajanylityspaikoista. Asetus tulee
voimaan 1.4.2011. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 071 872
1602)
Valtioneuvoston asetus Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset
koulutuskeskuksen johtokunnan kokoonpanosta, asettamisesta ja asioiden käsittelystä. Asetus tulee voimaan 25.2.2011. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 09 160 77265)
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
10.2.2011 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa
käsittelevän toimikunnan (CSW) 55.
istuntoon 22.2.–4.3.2011 New Yorkissa sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle
tarvittavat asiaintuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin ja varapuheenjohtaja suurlähettiläs Jarmo
Viinanen
ulkoasiainministeriöstä.
Valtuuskunnan jäsenet: suurlähettiläs
Jorma Paukku ulkoasiainministeriö,
yksikön päällikkö Sofie From-Emmesberger ulkoasiainministeriö, ministeri, pysyvän edustajan sijainen
Janne Taalas ulkoasiainministeriö,
hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen sosiaali- ja terveysminiteriö, ministerineuvos Erik Lundberg ulkoasiainministeriö, ylitarkastaja Hanna
Onwen-Huma sosiaali- ja terveysminiteriö, pääsihteeri Hannele Varsa,
tasa-arvoasiain
neuvottelukunta
(TANE), pääsihteeri Tanja Auvinen
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS
ry, neuvonantaja Päivi Kannisto ulkoasiainministeriö, varapuheenjohtaja Elina Laavi Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry, neuvottelukunnan jäsen Seija Turtiainen tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE), nuorisodelegaatti Hanna Grekula, lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka
ulkoasiainministeriö, ulkoasiainsihteeri Ann-Mari Fröberg ulkoasiain-
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ministeriö ja avustaja Mika Mickelsson ulkoasiainministeriö. (UM lähetystöneuvos Sofie From-Emmesberger 09 160 56551)
Päätös asettaa Suomen Unesco-toimikunta nelivuotiskaudeksi 2011–
2014. Kokoonpano: puheenjohtaja:
professori Tapio Markkanen; jäsenet:
tutkimuspäällikkö Timo Cantell
Helsingin kaupungin tietokeskus,
opetusneuvos Irmeli Halinen Opetushallitus , ohjelmistoalueen johtaja
Olli-Pekka Heinonen Yleisradio Oy,
johtaja Gunvor Kronman Hanasaari
– ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, toiminnanjohtaja Helena
Laukko Suomen YK-liitto, kansainvälisten asioiden päällikkö Jarkko
Lehikoinen Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, johtaja Johanna
Maula Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa, pääjohtaja Jussi Nuorteva Kansallisarkisto, kansainvälisten asiain päällikkö Irina Piippo Tieteellisten seurain valtuuskunta, asiamies, puheenjohtaja Juha Rekola
Suomen Journalistiliitto ja professori
emerita Rauni Räsänen Oulun yliopisto. (OKM hallitusneuvos Satu
Paasilehto 09 160 77248)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston selonteosta ruokapolitiikasta pöytäkirjaan ja ryhtyä
kirjelmään sisältyvistä kannanotoista
aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; 1. Hallitus huolehtii alkutuotannon kannattavuuden
ja alkutuottajien aseman parantamisesta markkinoilla, mikä turvaa kotimaisen elintarviketuotannon ja
maamme peltoalan säilymisen tuotannossa. 2. Hallitus huolehtii elintarvikkeiden jäljitettävyysjärjestelmien kehittämisestä siten, että jatkossa ruoan raaka-aineiden alkuperä
ja tuotantotapa käyvät aina ilmi tuotteiden myynnin yhteydessä. 3. Hallitus edistää lähi- ja luomuruoan käyttöä julkisissa ruokapalveluissa mahdollistamalla julkisissa hankinnoissa
yksiselitteisinä
laatukriteereinä
muun ohella tuoreuden, lisäaineettomuuden ja lyhyen kuljetusmatkan. 4.
Hallitus lisää huoltovarmuutta sekä
selkeyttää ruokapolitiikan hallintoa
ja edistää koordinaatiota eri hallinnonalojen välillä. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 09 160 53341)
Päätös myöntää Herrfors Nät-Verkko
Oy Ab:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kokkolan kaupungissa sekä
Kruunupyyn, Kaustisen ja Vetelin
kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen

alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (VentusnevaEmet-Veteli). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
10.2.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 59/2010
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätökseksi julkisesti
säännellyn palvelun käyttöehdoista
Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä (PRS-palvelu). Päätösehdotuksessa määritellään PRS-palvelun käyttöehdot ja
hallinnointisäännöt sekä täsmennetään käytön pääperiaatteet, eri hallinnointi- ja valvontaelinten toimet,
vastaanottimien valmistusta ja turvallisuutta koskevat ehdot sekä viennin valvontajärjestelmä. (LVM liikenneneuvos Seppo Öörni 09 160
28545)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 10.2.2011 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvokset Hannele Voionmaa, Leena-Kaisa Mikkola ja Asko
Luukkainen
ulkoasiainhallinnon
ulkoasiainneuvoksen
virkoihin
1.9.2011 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160
55401)
Oikeustieteen tohtori Marko Viitanen sisäasiainministeriön oikeusyksikön lainsäädäntöjohtajan virkaan
1.3.2011 lukien. (SM kansliapäällikkö
Ritva Viljanen 071 878 8203)
Oikeustieteen kandidaatti Sami Kivivasara valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.3.2011 lukien. (VM hallitusneuvos
Tarja Hyvönen 09 160 32231)
Valtioneuvosto myönsi Päivi Antikaiselle palkatonta virkavapautta
liikenne- ja viestintäministeriön
neuvottelevan virkamiehen virasta
1.1.2012–31.7.2013. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160
28389)
Oikeustieteen kandidaatti Kreetta
Simola liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.1.2012–31.7.2013, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakituinen haltija neuvotteleva virkamies
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Päivi Antikainen on virkavapaana.
(LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.2.2011
seuraavia asioita:
Pohjois-Savon käräjäoikeuden ja ItäSuomen syyttäjänviraston Kuopion
palvelutoimiston vuokrasopimusten
solmiminen. Oikeusministeriö ja
Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä
vuokrasopimuksia Kuopion palvelutoimiston toimitiloista. Sopimuksen
on määrä tulla voimaan 1.4.2013.
Sopimuksen pituus on 15 vuotta.
Vuokrasopimuksen
solmiminen
johtuu siitä, että käräjäoikeuksien
rakennemuutoksen myötä PohjoisSavon käräjäoikeuden toimintoja
keskitetään Kuopioon. Kanslioiden
yhdistämisien myötä on välttämätöntä järjestää Pohjois-Savon käräjäoikeuden Kuopion kansliaan riittävät
toimitilat siirtyvälle henkilöstölle ja
lisäksi turvata käräjäoikeuden toiminta lisäämällä istuntosalitiloja.
Samassa yhteydessä lisärakennukseen saadaan tilat Itä-Suomen syyttäjänvirastolle, joka niin ikään keskittää toimintojaan Kuopioon. Vuokrasopimukset ovat määrältään 82 788
euroa/kuukausi eli 993 458 euroa/
vuosi. (OM osastopäällikkö Kari
Kiesiläinen 09 160 67532)
Vuoden 2010 talousarvion momentin
26.01.29 (Sisäasiainministeriön hallinnonalan
arvonlisäveromenot)
määrärahan ylittäminen 5 100 000
eurolla. Lisämäärärahatarve aiheutuu erityisesti Rajavartiolaitoksen
investointimenojen ja Hallinnonalan
tietotekniikkakeskuksen (Haltik) toiminnan volyymin kasvusta. (SM
talousjohtaja Jukka Aalto 071 878
8510)
MJK-koulutuskeskus ry:n saaman
perusteettoman edun takaisinperintä.
Opetushallituksen
tarkastamista
MJK-koulutuskeskus ry:n vuosina
2005–2007 valtionosuusrahoituksen
perusteeksi ilmoittamista 2 578 oppisopimuksesta 1 535 oppisopimusta
eivät kokonaisuutena arvioiden täytä
oppisopimuskoulutukselle ja sen
rahoitukselle lainsäädännössä asetettuja edellytyksiä. Tämän vuoksi koulutuskeskukselta peritään virheellisin
perustein saatua valtionosuutta takaisin yhteensä 10 651 103 euroa. (OKM
hallitusneuvos Merja Leinonen
09 160 77265)
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Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä
Maatilatalouden kehittämisrahaston
valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen
eräiden maatalouden rakennetukien
toimeenpanoa varten vuonna 2011.
Vuonna 2011 on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä 511 957 251 euroa. Määrästä
osoitetaan myöntämisvaltuutta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 54 640 000 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) vuoden 2011 väliaikaisessa
käyttösuunnitelmassa kauden 2008–
2013 mukaisiin tukiin varatusta
87 000 000 euron avustusvaroista
osoitetaan
ELY-keskuksille
19 870 000 euroa. MAKERAn vuoden 2011 väliaikaisessa käyttösuunnitelmassa rajatusta 7 000 000 euron
valtiontakausten myöntämisvaltuudesta osoitetaan 2 200 000 euroa.
Päätöksen jälkeen vuonna 2011 on
edelleen käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta vähintään 380 422 251 euroa, valtiontakausten myöntämisvaltuutta vähintään 4 200 000 euroa ja avustusvaroja vähintään 48 130 000 euroa. Sika-,
broileri- ja kalkkuna-alan tuotantorakennusten uudisrakennus- ja laajennusinvestointeja koskevasta vuodelle
2010 ja 2011 asetetusta 33 000 eläinpaikan kiintiöstä, josta vuodelle 2011
on jäänyt käytettäväksi 18 126 eläinpaikkaa, osoitetaan ELY-keskusten
käyttöön 6 500 eläinpaikkaa. Päätöksen jälkeen eläinpaikkakiintiöstä olisi
edelleen käytettävissä 11 626 eläinpaikkaa. (MMM maatalousneuvos
Esko Juvonen 09 160 53345)
Palkkaussopimuksen
tekeminen
Viestintäviraston pääjohtajan Asta
Sihvonen-Punkan kanssa. Sopimuspalkka on 9 927,00 euroa kuukaudessa
1.3.2011 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160
28389)
Finnvera Oyj:n korkotuettomien
investointi- ja käyttöpääomalainojen
ja takausten myöntämisvaltuus vuodelle 2011. Valtioneuvosto on
17.12.1998 antanut Finnvera Oyj:lle
sitoumuksen ns. kotimaiseen toimintaan liittyvien luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta
(muutettu viimeksi 3.2.2011), jonka
mukaan työ- ja elinkeinoministeriö
päättää vuosittain yhtiötä kuultuaan
sitoumuksen piiriin kuuluvien korkotuettomien luottojen ja takausten

yhteisestä myöntämisvaltuudesta, johon sisältyvät luottojen myöntäminen ja takaukset pääomaltaan. Finnvera Oyj:lle myönnetään vuodelle
2011 korkotuettomien investointi- ja
käyttöpääomalainojen ja takausten
myöntämisvaltuutta 700 000 000 euroa. Yritysten rahoituksen saatavuus
helpottui vuoden 2010 aikana selvästi
lamavuoteen 2009 verrattuna. Rahoitusongelmat vähentyivät eniten alle
kymmenen työntekijän mikroyrityksissä. Rahoitusongelmat ovat vähenemisestään huolimatta vielä selvästi
yleisempiä kuin taantumaa edeltäneinä vuosina. Myös rahoituksen ehdot,
kuten vakuusvaatimukset, ovat kiristyneet. Finnvera Oyj:n korkotuettomien lainojen ja takausten kysyntä
pysyy edelleen lamaa edeltävää tasoa
korkeampana. Lisäksi kysyntää lisää
suhdannerahoitus, joka on käytössä
vuoden 2011 loppuun. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 010 60
64938)
Suomen Vientiluotto Oy:lle viennin
jälleenrahoittamiseksi myönnetyn
lainan ehtojen muuttaminen. Työ- ja
elinkeinoministeriö voi muuttaa
Suomen Vientiluotto Oy:lle vuoden
2009 lisätalousarvion momentilla
32.30.80 (Lainat Suomen Vientiluotto
Oy:n jälleenrahoitustoimintaan) olevasta enintään 2,5 miljardin euron
valtuudesta 25.3.2009 viennin jälleenrahoitustoimintaan myönnetyn
enintään 1 miljardin euron lainan
ehtoja. Lainan ehtoja on muutettu
2.9.2009, 29.12.2009 ja 20.10.2010.
Jälleenrahoitusluottojen myöntämisvaltuutta on jatkettu vuoden 2010
talousarviossa vuonna 2009 käyttämättä jääneen valtuuden osalta ja
vuoden 2011 talousarviossa vuonna
2010 käyttämättä jääneen valtuuden
osalta siten, että myöntämispäätöksiä
saa tehdä vuonna 2011 niiden hankkeiden osalta, jotka on saatettu vireille 30.6.2011 mennessä. Vuonna 2009
Suomen Vientiluotto Oy:lle myönnetystä 1 miljardin euron lainasta on
käytetty yhteensä 356,9 miljoonaa
euroa ja käyttämättä 643,1 miljoonaa
euroa. Talousarvion selvitysosan
mukaan vuonna 2011 arvioidaan
nostettavan vuonna 2010 myönnettyjä
lainoja yhteensä 500 miljoonalla eurolla. (TEM teollisuusneuvos EevaLiisa Virkkunen 010 60 62672)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLINNON JA ALUEKEHITTÄMISEN
MINISTERITYÖRYHMÄ

Halke käsitteli kuntalakikomitean
asettamista
Hallinnon ja aluekehittämisen ministerityöryhmä käsitteli torstaina 10.
helmikuuta hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllin johdolla kuntalakityöryhmän raporttia sekä kuntalain
kokonaisuudistusta valmistelevan
parlamentaarisen komitean asettamista.
Halke puolsi komitean asettamista
äänestyksen jälkeen äänin 4–2.
Parlamentaarisen komitean toimikausi kestäisi toukokuun loppuun
2013 saakka. Komiteassa olisivat
jäsenet eduskuntapuolueista, Suomen
Kuntaliitosta sekä kunnista. Kuntaedustajia valittaessa otetaan huomioon kunnan koko, maantieteellinen edustavuus ja kieli. Pysyvinä
asiantuntijajäseninä toimisivat valtiovarainministeriön, oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön,
sosiaali- ja terveysministeriön, työja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Suomen Kuntaliiton
sekä tutkimuksen edustajat.
Komitean tehtävänä on valmistella
luonnos hallituksen esitykseksi kuntalaiksi. Komitean työskentelyn pohjana on kuntalain kokonaisuudistusta
kartoittaneen virkamiestyöryhmän 4.
helmikuuta ministeri Töllille luovuttama raportti. Tarkoituksena on, että
uusi kuntalaki tulisi voimaan vuoden
2016 alusta ja sitä sovellettaisiin
vuonna 2017 alkavasta vaalikaudesta
lukien.
Kuntalakityöryhmän raportti löytyy
kokonaisuudessaan
osoitteesta
www.vm.fi/julkaisut.
Lisätietoja: ministeri Töllin valtiosihteeri Juha Luukko p. 0400 567
829, ministeri Töllin erityisavustaja
Timo Portaankorva p. 040 590 7956,
kuntalakityöryhmän puheenjohtaja,
ylijohtaja Päivi Laajala, p. 09 160
32200 tai 040 482 7046 ja hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, p. 09 160
32220 tai 050 430 8113, valtiovarainministeriö
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Hallituksen
tasa-arvo-ohjelma
edistänyt tasa-arvotietoisuutta
Hallituksen
tasa-arvo-ohjelman
2008–2011 loppuraportointi on valmistumassa. Pääosa ohjelman toimenpiteistä on toteutunut hyvin tai kohtuullisesti. Hyvää kehitystä on tapahtunut erityisesti ministeriöiden tasaarvotyössä. Opetussektorilla, on edistetty tasa-arvotietoisuutta mm. opettajainkoulutuksessa, oppimateriaaleissa ja opetussuunnitelmatyössä.
Naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan vastaista työtä on vahvistettu vastuuministeriöissä sekä valmisteltu kesäkuussa 2010 hyväksytty
naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma. Hitaimmin edenneet toimet liittyvät suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, mm. palkkaerojen kaventamiseen sekä työn ja
perhe-elämän yhteensovittamiseen.
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008–
2011 hyväksyttiin valtioneuvoston
periaatepäätöksenä 17.7.2008. Ohjelmassa on kahdeksan temaattista kokonaisuutta, joiden sisällä on yhteensä
31 toimenpidettä. Teemat ovat: sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, palkkaerojen kaventaminen,
naisten urakehityksen edistäminen ja
naisjohtajuus, työn ja perhe-elämän
yhteensovittaminen, tasa-arvotietoisuuden lisääminen kouluissa ja
segregaation lieventäminen, naisiin
kohdistuvan väkivallan vähentäminen, tasa-arvoselonteko ja tasa-arvotyön resurssit sekä media ja tasaarvo. Toimenpiteet konkretisoivat
hallitusohjelman tasa-arvotavoitteita.
Hallitus käsitteli tasa-arvo-ohjelman
loppuraporttia iltakoulussaan keskiviikkona 9. helmikuuta. Loppuraportin on koonnut sosiaali- ja terveysministeriön asettama, ministeriöiden
yhteinen seurantatyöryhmä, joka on
myös tukenut ja seurannut ohjelman
toteuttamista.
Lisätietoja: erityisavustaja Susanna
Korpivaara, p. 0400 322 432, johtaja
Tarja
Heinilä-Hannikainen,
p.
09 160 74494, 050 537 8706 sekä
ylitarkastaja Annamari Asikainen, p.
09 160 73837, 050 512 5617, sosiaalija terveysministeriö
Yritysten hallinnollisen taakan
keventäminen hallituksen iltakoulussa
Hallituksen iltakoulussa käsiteltiin
keskiviikkona 9. helmikuuta yritys-

ten hallinnollisen taakan vähentämistoimien etenemistä. Valtioneuvosto
hyväksyi maaliskuussa 2009 periaatepäätöksen kansalliseksi toimintaohjelmaksi yritysten hallinnollisen
taakan vähentämiseksi. Tavoitteena
on, että yritysten hallinnollista taakkaa vähennetään neljänneksellä vuoden 2012 loppuun mennessä. EUlainsäädännön osalta on EU:ssa asetettu vastaava tavoite.
Hallituksen toimintaohjelman painopistealoina ovat verotus, työnantajana
toimiminen, taloushallinnon raportointi, tilastointi, ympäristölupamenettelyt, maataloustukiin liittyvät
menettelyt, elintarviketurvallisuus ja
laatu sekä julkiset hankinnat. Yritysten sähköisen asioinnin kehittäminen
on poikkihallinnollinen painopiste.
Lisäksi taakan vähentämistoimia
kohdennetaan muilla aloilla sellaisiin tiedonantovelvoitteisiin ja menettelytapoihin, jotka ovat turhia,
vanhentuneita tai raskaita tietyn toimialan yrityksille.
Toimintaohjelman painopistealoilla
on tehty yritysten näkemyksiin perustuvat taakan lähtötasoselvitykset.
Niiden mukaan yrityksiin kohdistuva
kokonaistaakka on hieman alle kaksi
miljardia euroa vuodessa. Tämä on
noin 1,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kolme selvästi raskainta
aluetta ovat työnantajana toimiminen,
verotus ja taloushallinnon raportointi. Neljänneksi merkittävin taakka
yrityksille aiheutuu ympäristöluvista
ja niihin liittyvästä valvonnasta.
Yritysten hallinnollisen taakan keventämisellä on myönteisiä vaikutuksia kansantalouteen. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT)
arvion mukaan taakan keventäminen
hallituksen tavoitteen mukaisesti
neljänneksellä kasvattaisi bruttokansantuotteen tasoa 0,35 prosenttia
vuoteen 2025 mennessä. Taakan
vähentyminen parantaa yritysten
tuottavuutta ja kilpailukykyä. Eniten
BKT:n kasvuun vaikuttaa viennin
lisääntyminen, joka johtuu hintakilpailukyvyn paranemisesta.
Lisätietoja: valtiosihteeri Katariina
Poskiparta, p. 010 60 48014 ja lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, p. 050
396 0096, työ- ja elinkeinoministeriö
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 4.2.2011
prosessityöryhmän mietinnön. Työryhmä ehdottaa hallintolainkäyttölain korvaamista uudella lailla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Nykyiset säännökset toimivat työryhmän mukaan pääosin hyvin eikä suuria muutostarpeita ole. Työryhmän
ehdottamilla täsmennyksillä voitaisiin kuitenkin yhdenmukaistaa hallintotuomioistuinten menettelytapoja
ja selkeyttää prosessia myös hallintotuomioistuinten asiakkaille. Ehdotuksen mukaan yleisestä valitusoikeudesta säädettäisiin nykyistä kattavammin. Päätöksen tehneen viranomaisen velvollisuuksia oikeudenkäynnin osapuolena täsmennettäisiin. Myös suullista käsittelyä ja muita asian selvittämistä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Todistelua
koskevia säännöksiä selkeytettäisiin.
Mietintö on osoitteessa http://
www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkisto/Mietintojajalausuntoja2011/1290609918786. Lisätietoja antavat professori Olli Mäenpää,
p. 09 191 22480, Helsingin yliopisto
ja lainsäädäntöneuvos Arja Manner,
p. 09 160 67692, oikeusministeriö.
Kuntalain
kokonaisuudistusta
kartoittanut työryhmä luovutti
4.2.2011 selvityksensä hallinto- ja
kuntaministeri Tapani Töllille. Työryhmän tuli kartoittaa kuntalain
uudistustarpeet sekä laatia kartoituksen perusteella selvitys uudistustarpeista myöhemmin asetettavan parlamentaarisen komitean työn pohjaksi.
Työryhmä katsoo, että kuntalain
tulee jatkossakin olla kunnan hallintoa ja taloutta koskeva yleislaki, jolla
vähennetään
erityislainsäädännön
tarvetta. Kunnissa ja niiden toimintaympäristössä tapahtunut voimakas
muutos edellyttää työryhmän mukaan kunnan aseman ja toiminnan
kokonaistarkastelua. Kuntalain uudistamisessa on keskeistä tietää, millaisiin kunta- ja palvelurakenteisiin
kuntalakia luodaan ja miten kuntalailla halutaan ohjata kunnan toimintaa ja talouden hoitoa toimintaympäristön muuttuessa. Selvitys on osoitteessa
http://www.vm.fi/vm/fi/
04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20110203Selvit/
Kuntalaki_tyoeryhmaeselvitys_INF
OON.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Päivi Laajala, p. 09 160 32200 ja
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hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, p. 09
160 32220, valtiovarainministeriö.
Julkisin varoin tuotettujen sähköisten tietoaineistojen ja tietovarantojen hyödyntämisen tehostamista kartoittanut työryhmä luovutti 8.2.2011 ehdotuksensa opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmä katsoo, että julkisesti rahoitettujen tietoaineistojen hyödynnettävyyttä tulisi lisätä. Työryhmän mukaan aineistojen avoimuudella tuetaan suomalaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Selvityksen mukaan
osa julkisesti rahoitetuista tietoaineistoista on tällä hetkellä vaikeasti
hyödynnettävissä. Tietoaineistojen
varastointi ja organisointi on hajanaista. Lisäksi lainsäädäntö on epäselvä ja tietoaineistojen käyttöehdot
sekä maksukäytännöt sekavia. Työryhmä ehdottaa lainsäädännön kehittämistä siten, että se tukisi tietoaineistojen saatavuutta ja hyödyntämistä tutkimuksessa ja päätöksenteossa maksutta. Lisäksi tulisi huomioida tietosuojakysymykset niin,
etteivät ne estä laadukasta tutkimusta. Raportti on osoitteessa http://
www.minedu.fi/export/sites/default/
OPM/Julkaisut/2011/liitteet/okm
04.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat
kansleri Ilkka Niiniluoto, p. 09 191
22206, Helsingin yliopisto ja erikoistutkija Markku Suvanen, p. 09 160
77397, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Selvitysmiehet Pasi Holm ja Markku
Ollikainen luovuttivat 4.2.2011
uraaniveron käyttöönottoa koskevan selvityksensä elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Selvitysmiesten mukaan Suomeen on mahdollista
luoda uraaniveromalli, joka ei vaaranna tulevien voimalaitosinvestointien kannattavuutta eikä ratkaisevasti
vähennä ilmastopoliittisia kannustimia hiilivapaaseen energiantuotantoon. Verosta aiheutuvaa energiakustannusten nousua voitaisiin kompensoida alentamalla teollisuuden sähköveroa. Holm ja Ollikainen esittelevät kaksi veromallia, jotka voidaan
säätää niin, että valtion saama uraaniveron tuotto olisi vuodessa noin
100 miljoonaa euroa. Malleissa EU:n
ilmastopolitiikan ydinvoimalle luoma windfall-voitto jaettaisiin valtion
ja ydinvoimayhtiöiden kesken. Yli
puolet voitosta jäisi edelleen yhtiöille. Valtiolle siitä verotettaisiin mallista riippuen 43–45 %. Selvitys on
osoitteessa http://www.tem.fi/files/
29175/uraaniveron_kayttoonotto_

suomessa.pdf. Lisätietoja antavat
toimitusjohtaja Pasi Holm, p. 050
374 7462, Pellervon taloustutkimus,
professori Markku Ollikainen, p. 09
191 58065, Helsingin yliopisto ja yliinsinööri Jorma Aurela, p. 050 592
2109, työ- ja elinkeinoministeriö.
Varatuomari Juhani Salonius luovutti
10.2.2011 samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointiraporttinsa
tasa-arvoasioista vastaavalle ministeri Stefan Wallinille ja ohjelman
puheenjohtaja Pentti Arajärvelle.
Juhani Saloniuksen mukaan työmarkkinajärjestöt ja työpaikoilla osapuolet ovat avainasemassa palkkatasa-arvoon pääsyssä. Samapalkkaisuustavoitteen saavuttaminen on
vahvasti sidoksissa sopimuspolitiikkaan. Järjestöt voisivat tehokkaasti
edistää ja ohjata työpaikkojen palkkausta ja tasa-arvotyötä. Niiden tulisi
tukea työpaikkoja tasa-arvosuunnittelussa ja palkkakartoitusten teossa.
Saloniuksen mukaan segregaatiota,
koulutusalojen ja ammattien jakautumista sukupuolen mukaan, tulisi
edelleen vähentää - oli sillä välittömiä palkkavaikutuksia tai ei. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitteluvelvoite tulisi laajentaa koskemaan myös
perusopetusta. Arvioinnin mukaan
palkkaero on viime vuosina hieman
kaventunut, mutta vauhti on liian hidas suhteessa ohjelman tavoitteeseen. Raportti on osoitteessa http://
www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=2872962&
name=DLFE-14657.pdf. Lisätietoja
antaa projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, p. 09 160 73170,
sosiaali- ja terveysministeriö.
Osatyökykyisten
työllistymisen
esteitä selvittänyt selvityshenkilö
Markku Lehto luovutti 9.2.2011 selvityksensä sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulalle. Lehdon mukaan
valtion, työmarkkinajärjestöjen, kuntien ja järjestöjen on sitouduttava pitkäjänteiseen ja järjestelmälliseen uudistustyöhön osatyökykyisten työllistämiseksi. Suurimpina esteinä osatyökykyisten työllistymiselle Lehto
pitää ennakkoluuloja sekä luottamuksen ja tiedon puutetta. Selvityshenkilö Lehdon ensisijainen ehdotus
on, että keskeiset toimijat arvioivat,
millaisen painon ne antavat osatyökykyisten työllistymiselle. Jos osatyökykyisten työllistäminen arvioidaan tärkeäksi, olisi käynnistettävä
usean vuoden kestävä kattava toimintaohjelma, joka vakiinnuttaisi
osatyökykyisille luontevan aseman
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työmarkkinoilla. Tavoitteena olisi,
että osatyökykyiset eivät olisi "vaikeasti työllistettäviä", vaan tarjoaisivat uusia mahdollisuuksia erilaistuvilla työmarkkinoilla. Selvitys on
osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=
2872962&name=DLFE-14649.pdf.
Lisätietoja antaa selvityshenkilö
Markku Lehto, p. 050 555 1333.
Valtiovallan rooli 2010-luvun
asuntomarkkinoilla
-työryhmä
luovutti 10.2.2011 raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Työ-

ryhmän mukaan Helsingin seudun
krooninen asuntopula ja asumisen
kalleus ovat muodostumassa koko
maan talouskasvun tulpaksi. Työryhmä katsoo, että seutu tarvitsee toimiakseen lisää palvelusektorin työvoimaa, jonka saatavuus riippuu
mahdollisuuksista kohtuuhintaiseen
asumiseen. Valtion olisikin pyrittävä
parantamaan
pääkaupunkiseudun
asuntomarkkinoiden toimivuutta kaikin mahdollisin keinoin. Työryhmä
esittää raportissaan lukuisia muun
muassa maapolitiikkaan, kaavoituk-

seen, kilpailun edistämiseen ja valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyviä toimenpide-ehdotuksia, joilla
voitaisiin edistää asuntomarkkinoiden parempaa toimivuutta erityisesti
uudistuotannon kautta. Raportti on
osoitteessa http://www.ymparisto.fi/
download.asp?contentid=124627&
lan=fi. Lisätietoja antavat työryhmän
puheenjohtaja Esa Swanljung, p. 010
680 6710, TELA ry ja pääsuunnittelija Tommi Laanti, p. 0400 143 868,
ympäristöministeriö.

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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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
11.2.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 336/2010 vp)
laiksi kotoutumisen edistämisestä
annetun lain 45 §:n muuttamisesta.
14.2.2011/19

Kotoutumisen edistämisestä annetun
lain muutos koskee valtion kunnalle
maksaman laskennallisen korvauksen korvausaikaa. Valtio maksaa
kunnalle laskennallista korvausta
pääsääntöisesti kolmen vuoden ajalta. Ulkomaalaislaissa tarkoitetussa
pakolaiskiintiössä Suomeen otetuista
henkilöistä laskennallista korvausta
maksetaan kuitenkin neljän vuoden
ajalta. Laskennallisten korvausten
korvausaikaa pidennetään 1.9.2011
lukien vuodella vain pakolaiskiintiössä otettujen henkilöiden osalta,
koska eduskunta ei myöntänyt lisärahoitusta laskennallisten korvausten
korvausajan pidentämiseksi kaikkien
kotoutumisen edistämisestä annetun
lain 2 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden osalta. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.9.2011. (SM ylitarkastaja JuhaPekka Suomi 071 878 8642)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
vahvisti
11.2.2011 seuraavat lait:
Laki holhoustoimesta annetun lain
muuttamisesta ja laki holhoustoimen
edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 203/2010 vp). Holhoustoimesta annetun lain säännöksiä muutetaan siten, että lisätään holhousviranomaisen mahdollisuuksia myön-

tää poikkeuksia tai helpotuksia edunvalvojan velvollisuudesta antaa vuositili. Lisäksi edunvalvojan tekemän
tilin tarkastamista koskevien säännöksiä täsmennetään. Päämiehen
kuulemista koskevia säännöksiä tarkennetaan lupa-asioiden käsittelyn ja
edunvalvonnan tarvetta koskevien
määräaikaisselvitysten yhteydessä.
Edunvalvontapalkkiosta vapautumisen tulo- ja varallisuusrajoista säädetään lailla. Lisäksi tehdään muutoksia asetuksenantovaltuutuksia koskeviin säännöksiin. Holhoustoimen
edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annettua lakia muutetaan tarkentamalla säännöstä, joka koskee
yleisen edunvalvojan esteellisyyttä.
Lait tulevat voimaan 1.5.2011. Lain
holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta 44 §:n 3 ja 4 momentti
tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2013.
(OM lainsäädäntöneuvos Salla Lötjönen 09 160 67703)
Laki kirkkolain muuttamisesta (HE
292/2010 vp). Muutoksenhakua
kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston alistettavassa asiassa tekemään päätökseen selkeytetään oikaisuvaatimuksen käyttöä rajoittamalla.
Lisäksi selkeytetään päätöksen tiedoksiantoa koskevan säännöksen
sanamuotoa. Laki tulee voimaan
1.3.2011. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 09 160 77903)
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Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen
välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä (HE 299/2010 vp). Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä
tasapainoa varmistava määräaikainen tehoreservijärjestelmä korvataan
pysyvällä järjestelmällä. Järjestelmää kehitetään. Tehoreservin tarve
arvioidaan vähintään neljän vuoden
välein. Tehoreservin hankkimiseksi
järjestettävässä
tarjouskilpailussa
voidaan järjestelmään tarjota Suomen
voimajärjestelmään liitettyjä voimalaitosyksiköitä ja myöhemmin myös
sähkönkulutuksen joustoon kykeneviä kohteita. Järjestelmään kuuluvat
yksiköt pidetään talvikaudella 1.12.–
28.2. enintään 12 tunnin käyttövalmiudessa. Niiden tuottama sähkö ja
sitä korvaava kulutuksen jousto tarjotaan markkinoille järjestelmän
sääntöjen mukaisesti. Järjestelmän
kustannukset rahoitetaan sähkönkulutukselle kohdistettavilla erillisillä
maksuilla, joita järjestelmävastaava
kantaverkonhaltija perii siirtopalveluiden käyttäjiltä. Laki tulee voimaan 1.3.2011. (TEM neuvotteleva
virkamies Arto Rajala 010 60 64828)
Laki Geologian tutkimuskeskuksesta
(HE 249/2010 vp). Laki Geologian
tutkimuskeskuksesta sisältää keskeiset säännökset tutkimuskeskuksen
organisatorisesta asemasta, toiminnan tavoitteista, tehtävistä, johtamisesta ja asioiden ratkaisemisesta.
Tutkimuskeskuksen organisaatiota
tai tehtäviä ei muuteta. Johtamisen
tehostamiseksi selkeytetään johtokunnan ja pääjohtajan rooleja. Johtokunnan toimikausi lyhenee neljästä
vuodesta kolmeen vuoteen eikä johtokunnan jäseniksi voida nimittää
tutkimuskeskuksen henkilökuntaan
kuuluvia. Pääjohtaja toimii johtokunnassa ratkaistavien asioiden esittelijänä ja henkilöstön edustajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan
kokouksissa. Laki tulee voimaan
28.2.2011. (TEM ylitarkastaja Päivi
Marttila 010 60 64111)
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (HE 308/2010
vp). Lailla mahdollistetaan siirtymäajan jälkeen Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevien organisaatioiden
rekisteröiminen EMAS-järjestelmään
Suomessa, samoin kuin Suomessa
sertifioitujen ympäristöjärjestelmien
tunnustaminen osaksi EMAS-järjestelmää. Laki tulee voimaan 16.2.2011.
Lain 8 §:n 3 momentti ja 12 § tulevat
voimaan 31.1.2012. (YM ympäristö-
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neuvos Jarmo Muurman 050 365
8872)
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja
laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain
1 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 256/
2010 vp). Lakia rakennuksen energiatodistuksesta muutetaan siten, että
energiatodistus velvoitetaan laittamaan nähtäville pinta-alaltaan yli
1 000 neliömetrin tiloissa, joissa
viranomainen tarjoaa julkisia palveluja. Lisäksi muutetaan lakia rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden
energiatehokkuuden
tarkastamisesta. Pakollinen kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastus tulee tehdä vähintään kerran
viidessä vuodessa. Laki tulee voimaan 1.3.2011. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari 040 014 3866)
Laki maankäyttö- ja rakennuslain
muuttamisesta (HE 141/2010 vp).
Yleiskaavan käyttömahdollisuuksia
tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa
laajennetaan siten, että tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntäminen
voi aiempaa useammin perustua suoraan yleiskaavaan. Rantarakentamisen poikkeamispäätösten ratkaisutoimivaltaa siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta kunnille.
Laki tulee voimaan 1.4.2011. (YM
ylitarkastaja Katri Nuuja 040 014
3955)
Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen
välillä taloudellisesta yhteistyöstä ja
vahvisti lain Suomen Tasavallan ja
Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (HE 250/2010 vp). Sopimus säilyttää perustan Suomen ja Intian välisen
taloudellisen yhteistyön kehittämiselle ja mahdollistaa kauppaan liittyvien kysymysten käsittelyn kahdenvälisesti. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Sanna Halinen-Kaira 09 160 56359)
Tasavallan presidentti hyväksyi CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
talouskumppanuussopimuksen
ja
vahvisti lain CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden välillä tehdyn talouskumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 142/2010

vp). Sopimuksen keskeinen tarkoitus
on purkaa vuonna 2000 allekirjoitetun ja vuonna 2005 tarkistetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
välisen niin sanotun Cotonoun sopimuksen mukainen CARIFORUMsuosituimmuusasema
valtioiden
Euroopan unionin markkinoilla, koska suosituimmuusaseman mahdollistamat kauppajärjestelyt tulivat Maailman kauppajärjestön sääntöjen vastaisiksi vuoden 2008 alusta alkaen.
Sopimuksella korvataan Cotonoun
sopimuksen kauppaa koskevat määräykset ja vapautetaan vastavuoroisesti ja asteittaisesti CARIFORUMvaltioiden ja Euroopan unionin välistä
kauppaa. Kehitysyhteistyöllä on sopimuksessa merkittävä rooli. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan
presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Timo Olkkonen 09 160
56283)
Tasavallan presidentti hyväksyi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan
torjumista koskevan lisäpöytäkirjan,
päätti ilmoituksen antamisesta ja
vahvisti lain ampuma-aselain muuttamisesta, lain rikoslain 41 luvun
1 §:n muuttamisesta, lain poliisilain
35 ja 36 §:n muuttamisesta, lain asevelvollisuuslain muuttamisesta ja
lain lisäpöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 106/2009
vp). Lisäpöytäkirjan hyväksymisen
yhteydessä annettu ilmoitus: "Suomessa lisäpöytäkirjan 13 artiklan 2
kohdassa tarkoitettuna kansallisena
yhteyspisteenä lisäpöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toimii
Poliisihallitus." Laki ampuma-aselain muuttamisesta, laki rikoslain 41
luvun 1 §:n muuttamisesta, laki poliisilain 35 ja 36 §:n muuttamisesta ja
laki asevelvollisuuslain muuttamisesta tulee voimaan 13.6.2011. Lain
lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta voimaantulosta säädetään
tasavallan presidentin asetuksella.
Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta
edellyttää hallituksen edistävän käytettävissä olevilla eri keinoilla riittävän kattavan ampumarataverkoston
toteuttamista. 2) Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että
ampuma-aserekisterin uudistaminen
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toteutetaan kiireellisenä, niin nopeasti kuin se on teknisesti käytännössä
mahdollista suorittaa ja että uudistamistyöhön varataan sen edellyttämä
riittävä rahoitus. (SM projektipäällikkö Mika Lehtonen 071 878 1843)
Tasavallan presidentti hyväksyi
Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja
vahvisti lain Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 288/2010 vp). Liberian
kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) laatimille kahdenkeskisille
mallisopimuksille. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva
virkamies Anders Colliander 09 160
33163)
Tasavallan presidentti ratifioi kansainvälisen uusiutuvan energian viraston
(IRENA) perussäännön ja vahvisti
lain kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 171/2010
vp). Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (International Renewable Energy Agency, IRENA)
perustamiskonferenssi järjestettiin
Bonnissa 26.1.2009. Virasto edistää
uusiutuvan energian käyttöönottoa ja
kestävää käyttöä. Samalla se edistää
ympäristönsuojelua
vähentämällä
luonnonvarojen kohdistuvia paineita,
metsien hävitystä, aavikoitumista ja
biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 010 60 64131)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 11.2.2011
seuraavat kansainväliset asiat:
Suurlähettiläs Kai Sauerin tai hänen
estyneenä ollessaan lähetystöneuvos
Päivi Alatalon valtuuttaminen allekirjoittamaan Indonesian tasavallan
hallituksen kanssa yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa tehty sopimus sekä sanotun
sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Johan Schalin 09 160
56308)
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Tasavallan presidentti päätti 11.2.2011
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti ratkaisi yhden
armonanomusasian. (OM vanhempi
hallitussihteeri Eva Tams 09 160
67625)
Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2009 verohyvitystä koskevan
päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan
itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 15.12.2010 vahvistanut
Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2009 verohyvityksen.
Verohyvityksen määrä on 19 767 938
euroa. (VM alivaltiosihteeri Martti
Hetemäki 09 160 33091)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 11.2.2011
seuraavat nimitysasiat:
Alivaltiosihteeri Ritva Koukku-Ronde ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2011 lukien.
(UM
henkilöstöjohtaja
Pirkko
Hämäläinen 09 160 55401)
Managuan suurlähetystön päällikön,
ulkoasiainneuvos Eija Rotisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 30.6.2011, ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Risto Veltheimin tehtävän päättyminen, Brysselin suurlähetystön sekä PohjoisAtlantin liitossa olevan erityisedustuston päällikön, ulkoasiainneuvos
Aapo Pölhön edustuston päällikön
tehtävien päättyminen, Dar es Salaamin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Juhani Toivosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2011. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)
Ulkoasiainneuvos Ritva KoukkuRonde Washingtonissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Hannele Voionmaa
Algerissa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Per-Mikael Engberg Brysselissä
olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Pia Rantala-Engberg Brysselissä PohjoisAtlantin liitossa olevan erityisedustuston päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Leena-Kaisa Mikkola Tel
Avivissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos
Asko Luukkainen Katmandussa olevan suurlähetystön päällikön tehtä-

vään ja ulkoasiainneuvos Sinikka
Antila Dar es Salaamissa olevan
suurlähetystön päällikön tehtävään
1.9.2011 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160
55401)

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 10.2.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun
lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta ja valtioneuvoston asetus lastensuojelulain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta.
Lait liittyvät toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun
liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamiseen Suomessa. Laki (436/2009) ja laki (437/
2009) tulevat voimaan 1.3.2011.
Asetukset tulevat voimaan 1.3.2011.
(OM lainsäädäntöneuvos Markku
Helin 09 160 67665)
Valtioneuvoston asetus holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta
annetun lain voimaantulosta, valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta ja
valtioneuvoston asetus eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain III osan
kumoamisesta annetun lain voimaantulosta. Lait liittyvät aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamiseen
Suomessa. Laki (780/2010), laki
(781/2010) ja laki (782/2010) tulevat
voimaan 1.3.2011. Asetukset tulevat
voimaan 1.3.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 09 160
67665)
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien
jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään Suomen ja
Venäjän välisellä maarajalla olevia
tilapäisiä rajanylityspaikkoja koskevat muutokset. Asetuksen 5 §:n 2
momentista poistetaan Karikankaan,
Kivipuron, Kokkojärven, Onkamon,
Puitsin, Rajakankaan, Ruhovaaran,
Uukuniemen, Valkeavaaran ja Virta-
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niemen tilapäiset rajanylityspaikat.
Jatkossa tilapäiset rajanylityspaikat
ovat Haapovaara (Ilomantsi), Inari
(Lieksa), Karttimo (Suomussalmi),
Kurvinen (Kuusamo), Leminaho
(Ilomantsi) ja Parikkala. Muutos perustuu Rajavartiolaitoksen päällikön
ja Venäjän rajavartiopalvelun johtajan marraskuussa 2010 allekirjoittamaan uuteen pöytäkirjaan Suomen ja
Venäjän rajalla olevista tilapäisistä
rajanylityspaikoista. Asetus tulee
voimaan 1.4.2011. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 071 872
1602)
Valtioneuvoston asetus Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset
koulutuskeskuksen johtokunnan kokoonpanosta, asettamisesta ja asioiden käsittelystä. Asetus tulee voimaan 25.2.2011. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 09 160 77265)
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
10.2.2011 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa
käsittelevän toimikunnan (CSW) 55.
istuntoon 22.2.–4.3.2011 New Yorkissa sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle
tarvittavat asiaintuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin ja varapuheenjohtaja suurlähettiläs Jarmo
Viinanen
ulkoasiainministeriöstä.
Valtuuskunnan jäsenet: suurlähettiläs
Jorma Paukku ulkoasiainministeriö,
yksikön päällikkö Sofie From-Emmesberger ulkoasiainministeriö, ministeri, pysyvän edustajan sijainen
Janne Taalas ulkoasiainministeriö,
hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen sosiaali- ja terveysminiteriö, ministerineuvos Erik Lundberg ulkoasiainministeriö, ylitarkastaja Hanna
Onwen-Huma sosiaali- ja terveysminiteriö, pääsihteeri Hannele Varsa,
tasa-arvoasiain
neuvottelukunta
(TANE), pääsihteeri Tanja Auvinen
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS
ry, neuvonantaja Päivi Kannisto ulkoasiainministeriö, varapuheenjohtaja Elina Laavi Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry, neuvottelukunnan jäsen Seija Turtiainen tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE), nuorisodelegaatti Hanna Grekula, lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka
ulkoasiainministeriö, ulkoasiainsihteeri Ann-Mari Fröberg ulkoasiain-
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ministeriö ja avustaja Mika Mickelsson ulkoasiainministeriö. (UM lähetystöneuvos Sofie From-Emmesberger 09 160 56551)
Päätös asettaa Suomen Unesco-toimikunta nelivuotiskaudeksi 2011–
2014. Kokoonpano: puheenjohtaja:
professori Tapio Markkanen; jäsenet:
tutkimuspäällikkö Timo Cantell
Helsingin kaupungin tietokeskus,
opetusneuvos Irmeli Halinen Opetushallitus , ohjelmistoalueen johtaja
Olli-Pekka Heinonen Yleisradio Oy,
johtaja Gunvor Kronman Hanasaari
– ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, toiminnanjohtaja Helena
Laukko Suomen YK-liitto, kansainvälisten asioiden päällikkö Jarkko
Lehikoinen Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, johtaja Johanna
Maula Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa, pääjohtaja Jussi Nuorteva Kansallisarkisto, kansainvälisten asiain päällikkö Irina Piippo Tieteellisten seurain valtuuskunta, asiamies, puheenjohtaja Juha Rekola
Suomen Journalistiliitto ja professori
emerita Rauni Räsänen Oulun yliopisto. (OKM hallitusneuvos Satu
Paasilehto 09 160 77248)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston selonteosta ruokapolitiikasta pöytäkirjaan ja ryhtyä
kirjelmään sisältyvistä kannanotoista
aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; 1. Hallitus huolehtii alkutuotannon kannattavuuden
ja alkutuottajien aseman parantamisesta markkinoilla, mikä turvaa kotimaisen elintarviketuotannon ja
maamme peltoalan säilymisen tuotannossa. 2. Hallitus huolehtii elintarvikkeiden jäljitettävyysjärjestelmien kehittämisestä siten, että jatkossa ruoan raaka-aineiden alkuperä
ja tuotantotapa käyvät aina ilmi tuotteiden myynnin yhteydessä. 3. Hallitus edistää lähi- ja luomuruoan käyttöä julkisissa ruokapalveluissa mahdollistamalla julkisissa hankinnoissa
yksiselitteisinä
laatukriteereinä
muun ohella tuoreuden, lisäaineettomuuden ja lyhyen kuljetusmatkan. 4.
Hallitus lisää huoltovarmuutta sekä
selkeyttää ruokapolitiikan hallintoa
ja edistää koordinaatiota eri hallinnonalojen välillä. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 09 160 53341)
Päätös myöntää Herrfors Nät-Verkko
Oy Ab:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kokkolan kaupungissa sekä
Kruunupyyn, Kaustisen ja Vetelin
kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen

alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (VentusnevaEmet-Veteli). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
10.2.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 59/2010
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätökseksi julkisesti
säännellyn palvelun käyttöehdoista
Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä (PRS-palvelu). Päätösehdotuksessa määritellään PRS-palvelun käyttöehdot ja
hallinnointisäännöt sekä täsmennetään käytön pääperiaatteet, eri hallinnointi- ja valvontaelinten toimet,
vastaanottimien valmistusta ja turvallisuutta koskevat ehdot sekä viennin valvontajärjestelmä. (LVM liikenneneuvos Seppo Öörni 09 160
28545)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 10.2.2011 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvokset Hannele Voionmaa, Leena-Kaisa Mikkola ja Asko
Luukkainen
ulkoasiainhallinnon
ulkoasiainneuvoksen
virkoihin
1.9.2011 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160
55401)
Oikeustieteen tohtori Marko Viitanen sisäasiainministeriön oikeusyksikön lainsäädäntöjohtajan virkaan
1.3.2011 lukien. (SM kansliapäällikkö
Ritva Viljanen 071 878 8203)
Oikeustieteen kandidaatti Sami Kivivasara valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.3.2011 lukien. (VM hallitusneuvos
Tarja Hyvönen 09 160 32231)
Valtioneuvosto myönsi Päivi Antikaiselle palkatonta virkavapautta
liikenne- ja viestintäministeriön
neuvottelevan virkamiehen virasta
1.1.2012–31.7.2013. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160
28389)
Oikeustieteen kandidaatti Kreetta
Simola liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.1.2012–31.7.2013, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakituinen haltija neuvotteleva virkamies
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Päivi Antikainen on virkavapaana.
(LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.2.2011
seuraavia asioita:
Pohjois-Savon käräjäoikeuden ja ItäSuomen syyttäjänviraston Kuopion
palvelutoimiston vuokrasopimusten
solmiminen. Oikeusministeriö ja
Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä
vuokrasopimuksia Kuopion palvelutoimiston toimitiloista. Sopimuksen
on määrä tulla voimaan 1.4.2013.
Sopimuksen pituus on 15 vuotta.
Vuokrasopimuksen
solmiminen
johtuu siitä, että käräjäoikeuksien
rakennemuutoksen myötä PohjoisSavon käräjäoikeuden toimintoja
keskitetään Kuopioon. Kanslioiden
yhdistämisien myötä on välttämätöntä järjestää Pohjois-Savon käräjäoikeuden Kuopion kansliaan riittävät
toimitilat siirtyvälle henkilöstölle ja
lisäksi turvata käräjäoikeuden toiminta lisäämällä istuntosalitiloja.
Samassa yhteydessä lisärakennukseen saadaan tilat Itä-Suomen syyttäjänvirastolle, joka niin ikään keskittää toimintojaan Kuopioon. Vuokrasopimukset ovat määrältään 82 788
euroa/kuukausi eli 993 458 euroa/
vuosi. (OM osastopäällikkö Kari
Kiesiläinen 09 160 67532)
Vuoden 2010 talousarvion momentin
26.01.29 (Sisäasiainministeriön hallinnonalan
arvonlisäveromenot)
määrärahan ylittäminen 5 100 000
eurolla. Lisämäärärahatarve aiheutuu erityisesti Rajavartiolaitoksen
investointimenojen ja Hallinnonalan
tietotekniikkakeskuksen (Haltik) toiminnan volyymin kasvusta. (SM
talousjohtaja Jukka Aalto 071 878
8510)
MJK-koulutuskeskus ry:n saaman
perusteettoman edun takaisinperintä.
Opetushallituksen
tarkastamista
MJK-koulutuskeskus ry:n vuosina
2005–2007 valtionosuusrahoituksen
perusteeksi ilmoittamista 2 578 oppisopimuksesta 1 535 oppisopimusta
eivät kokonaisuutena arvioiden täytä
oppisopimuskoulutukselle ja sen
rahoitukselle lainsäädännössä asetettuja edellytyksiä. Tämän vuoksi koulutuskeskukselta peritään virheellisin
perustein saatua valtionosuutta takaisin yhteensä 10 651 103 euroa. (OKM
hallitusneuvos Merja Leinonen
09 160 77265)
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Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä
Maatilatalouden kehittämisrahaston
valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen
eräiden maatalouden rakennetukien
toimeenpanoa varten vuonna 2011.
Vuonna 2011 on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä 511 957 251 euroa. Määrästä
osoitetaan myöntämisvaltuutta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 54 640 000 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) vuoden 2011 väliaikaisessa
käyttösuunnitelmassa kauden 2008–
2013 mukaisiin tukiin varatusta
87 000 000 euron avustusvaroista
osoitetaan
ELY-keskuksille
19 870 000 euroa. MAKERAn vuoden 2011 väliaikaisessa käyttösuunnitelmassa rajatusta 7 000 000 euron
valtiontakausten myöntämisvaltuudesta osoitetaan 2 200 000 euroa.
Päätöksen jälkeen vuonna 2011 on
edelleen käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta vähintään 380 422 251 euroa, valtiontakausten myöntämisvaltuutta vähintään 4 200 000 euroa ja avustusvaroja vähintään 48 130 000 euroa. Sika-,
broileri- ja kalkkuna-alan tuotantorakennusten uudisrakennus- ja laajennusinvestointeja koskevasta vuodelle
2010 ja 2011 asetetusta 33 000 eläinpaikan kiintiöstä, josta vuodelle 2011
on jäänyt käytettäväksi 18 126 eläinpaikkaa, osoitetaan ELY-keskusten
käyttöön 6 500 eläinpaikkaa. Päätöksen jälkeen eläinpaikkakiintiöstä olisi
edelleen käytettävissä 11 626 eläinpaikkaa. (MMM maatalousneuvos
Esko Juvonen 09 160 53345)
Palkkaussopimuksen
tekeminen
Viestintäviraston pääjohtajan Asta
Sihvonen-Punkan kanssa. Sopimuspalkka on 9 927,00 euroa kuukaudessa
1.3.2011 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160
28389)
Finnvera Oyj:n korkotuettomien
investointi- ja käyttöpääomalainojen
ja takausten myöntämisvaltuus vuodelle 2011. Valtioneuvosto on
17.12.1998 antanut Finnvera Oyj:lle
sitoumuksen ns. kotimaiseen toimintaan liittyvien luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta
(muutettu viimeksi 3.2.2011), jonka
mukaan työ- ja elinkeinoministeriö
päättää vuosittain yhtiötä kuultuaan
sitoumuksen piiriin kuuluvien korkotuettomien luottojen ja takausten

yhteisestä myöntämisvaltuudesta, johon sisältyvät luottojen myöntäminen ja takaukset pääomaltaan. Finnvera Oyj:lle myönnetään vuodelle
2011 korkotuettomien investointi- ja
käyttöpääomalainojen ja takausten
myöntämisvaltuutta 700 000 000 euroa. Yritysten rahoituksen saatavuus
helpottui vuoden 2010 aikana selvästi
lamavuoteen 2009 verrattuna. Rahoitusongelmat vähentyivät eniten alle
kymmenen työntekijän mikroyrityksissä. Rahoitusongelmat ovat vähenemisestään huolimatta vielä selvästi
yleisempiä kuin taantumaa edeltäneinä vuosina. Myös rahoituksen ehdot,
kuten vakuusvaatimukset, ovat kiristyneet. Finnvera Oyj:n korkotuettomien lainojen ja takausten kysyntä
pysyy edelleen lamaa edeltävää tasoa
korkeampana. Lisäksi kysyntää lisää
suhdannerahoitus, joka on käytössä
vuoden 2011 loppuun. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 010 60
64938)
Suomen Vientiluotto Oy:lle viennin
jälleenrahoittamiseksi myönnetyn
lainan ehtojen muuttaminen. Työ- ja
elinkeinoministeriö voi muuttaa
Suomen Vientiluotto Oy:lle vuoden
2009 lisätalousarvion momentilla
32.30.80 (Lainat Suomen Vientiluotto
Oy:n jälleenrahoitustoimintaan) olevasta enintään 2,5 miljardin euron
valtuudesta 25.3.2009 viennin jälleenrahoitustoimintaan myönnetyn
enintään 1 miljardin euron lainan
ehtoja. Lainan ehtoja on muutettu
2.9.2009, 29.12.2009 ja 20.10.2010.
Jälleenrahoitusluottojen myöntämisvaltuutta on jatkettu vuoden 2010
talousarviossa vuonna 2009 käyttämättä jääneen valtuuden osalta ja
vuoden 2011 talousarviossa vuonna
2010 käyttämättä jääneen valtuuden
osalta siten, että myöntämispäätöksiä
saa tehdä vuonna 2011 niiden hankkeiden osalta, jotka on saatettu vireille 30.6.2011 mennessä. Vuonna 2009
Suomen Vientiluotto Oy:lle myönnetystä 1 miljardin euron lainasta on
käytetty yhteensä 356,9 miljoonaa
euroa ja käyttämättä 643,1 miljoonaa
euroa. Talousarvion selvitysosan
mukaan vuonna 2011 arvioidaan
nostettavan vuonna 2010 myönnettyjä
lainoja yhteensä 500 miljoonalla eurolla. (TEM teollisuusneuvos EevaLiisa Virkkunen 010 60 62672)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLINNON JA ALUEKEHITTÄMISEN
MINISTERITYÖRYHMÄ

Halke käsitteli kuntalakikomitean
asettamista
Hallinnon ja aluekehittämisen ministerityöryhmä käsitteli torstaina 10.
helmikuuta hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllin johdolla kuntalakityöryhmän raporttia sekä kuntalain
kokonaisuudistusta valmistelevan
parlamentaarisen komitean asettamista.
Halke puolsi komitean asettamista
äänestyksen jälkeen äänin 4–2.
Parlamentaarisen komitean toimikausi kestäisi toukokuun loppuun
2013 saakka. Komiteassa olisivat
jäsenet eduskuntapuolueista, Suomen
Kuntaliitosta sekä kunnista. Kuntaedustajia valittaessa otetaan huomioon kunnan koko, maantieteellinen edustavuus ja kieli. Pysyvinä
asiantuntijajäseninä toimisivat valtiovarainministeriön, oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön,
sosiaali- ja terveysministeriön, työja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Suomen Kuntaliiton
sekä tutkimuksen edustajat.
Komitean tehtävänä on valmistella
luonnos hallituksen esitykseksi kuntalaiksi. Komitean työskentelyn pohjana on kuntalain kokonaisuudistusta
kartoittaneen virkamiestyöryhmän 4.
helmikuuta ministeri Töllille luovuttama raportti. Tarkoituksena on, että
uusi kuntalaki tulisi voimaan vuoden
2016 alusta ja sitä sovellettaisiin
vuonna 2017 alkavasta vaalikaudesta
lukien.
Kuntalakityöryhmän raportti löytyy
kokonaisuudessaan
osoitteesta
www.vm.fi/julkaisut.
Lisätietoja: ministeri Töllin valtiosihteeri Juha Luukko p. 0400 567
829, ministeri Töllin erityisavustaja
Timo Portaankorva p. 040 590 7956,
kuntalakityöryhmän puheenjohtaja,
ylijohtaja Päivi Laajala, p. 09 160
32200 tai 040 482 7046 ja hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, p. 09 160
32220 tai 050 430 8113, valtiovarainministeriö
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Hallituksen
tasa-arvo-ohjelma
edistänyt tasa-arvotietoisuutta
Hallituksen
tasa-arvo-ohjelman
2008–2011 loppuraportointi on valmistumassa. Pääosa ohjelman toimenpiteistä on toteutunut hyvin tai kohtuullisesti. Hyvää kehitystä on tapahtunut erityisesti ministeriöiden tasaarvotyössä. Opetussektorilla, on edistetty tasa-arvotietoisuutta mm. opettajainkoulutuksessa, oppimateriaaleissa ja opetussuunnitelmatyössä.
Naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan vastaista työtä on vahvistettu vastuuministeriöissä sekä valmisteltu kesäkuussa 2010 hyväksytty
naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma. Hitaimmin edenneet toimet liittyvät suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, mm. palkkaerojen kaventamiseen sekä työn ja
perhe-elämän yhteensovittamiseen.
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008–
2011 hyväksyttiin valtioneuvoston
periaatepäätöksenä 17.7.2008. Ohjelmassa on kahdeksan temaattista kokonaisuutta, joiden sisällä on yhteensä
31 toimenpidettä. Teemat ovat: sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, palkkaerojen kaventaminen,
naisten urakehityksen edistäminen ja
naisjohtajuus, työn ja perhe-elämän
yhteensovittaminen, tasa-arvotietoisuuden lisääminen kouluissa ja
segregaation lieventäminen, naisiin
kohdistuvan väkivallan vähentäminen, tasa-arvoselonteko ja tasa-arvotyön resurssit sekä media ja tasaarvo. Toimenpiteet konkretisoivat
hallitusohjelman tasa-arvotavoitteita.
Hallitus käsitteli tasa-arvo-ohjelman
loppuraporttia iltakoulussaan keskiviikkona 9. helmikuuta. Loppuraportin on koonnut sosiaali- ja terveysministeriön asettama, ministeriöiden
yhteinen seurantatyöryhmä, joka on
myös tukenut ja seurannut ohjelman
toteuttamista.
Lisätietoja: erityisavustaja Susanna
Korpivaara, p. 0400 322 432, johtaja
Tarja
Heinilä-Hannikainen,
p.
09 160 74494, 050 537 8706 sekä
ylitarkastaja Annamari Asikainen, p.
09 160 73837, 050 512 5617, sosiaalija terveysministeriö
Yritysten hallinnollisen taakan
keventäminen hallituksen iltakoulussa
Hallituksen iltakoulussa käsiteltiin
keskiviikkona 9. helmikuuta yritys-

ten hallinnollisen taakan vähentämistoimien etenemistä. Valtioneuvosto
hyväksyi maaliskuussa 2009 periaatepäätöksen kansalliseksi toimintaohjelmaksi yritysten hallinnollisen
taakan vähentämiseksi. Tavoitteena
on, että yritysten hallinnollista taakkaa vähennetään neljänneksellä vuoden 2012 loppuun mennessä. EUlainsäädännön osalta on EU:ssa asetettu vastaava tavoite.
Hallituksen toimintaohjelman painopistealoina ovat verotus, työnantajana
toimiminen, taloushallinnon raportointi, tilastointi, ympäristölupamenettelyt, maataloustukiin liittyvät
menettelyt, elintarviketurvallisuus ja
laatu sekä julkiset hankinnat. Yritysten sähköisen asioinnin kehittäminen
on poikkihallinnollinen painopiste.
Lisäksi taakan vähentämistoimia
kohdennetaan muilla aloilla sellaisiin tiedonantovelvoitteisiin ja menettelytapoihin, jotka ovat turhia,
vanhentuneita tai raskaita tietyn toimialan yrityksille.
Toimintaohjelman painopistealoilla
on tehty yritysten näkemyksiin perustuvat taakan lähtötasoselvitykset.
Niiden mukaan yrityksiin kohdistuva
kokonaistaakka on hieman alle kaksi
miljardia euroa vuodessa. Tämä on
noin 1,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kolme selvästi raskainta
aluetta ovat työnantajana toimiminen,
verotus ja taloushallinnon raportointi. Neljänneksi merkittävin taakka
yrityksille aiheutuu ympäristöluvista
ja niihin liittyvästä valvonnasta.
Yritysten hallinnollisen taakan keventämisellä on myönteisiä vaikutuksia kansantalouteen. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT)
arvion mukaan taakan keventäminen
hallituksen tavoitteen mukaisesti
neljänneksellä kasvattaisi bruttokansantuotteen tasoa 0,35 prosenttia
vuoteen 2025 mennessä. Taakan
vähentyminen parantaa yritysten
tuottavuutta ja kilpailukykyä. Eniten
BKT:n kasvuun vaikuttaa viennin
lisääntyminen, joka johtuu hintakilpailukyvyn paranemisesta.
Lisätietoja: valtiosihteeri Katariina
Poskiparta, p. 010 60 48014 ja lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, p. 050
396 0096, työ- ja elinkeinoministeriö
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 4.2.2011
prosessityöryhmän mietinnön. Työryhmä ehdottaa hallintolainkäyttölain korvaamista uudella lailla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Nykyiset säännökset toimivat työryhmän mukaan pääosin hyvin eikä suuria muutostarpeita ole. Työryhmän
ehdottamilla täsmennyksillä voitaisiin kuitenkin yhdenmukaistaa hallintotuomioistuinten menettelytapoja
ja selkeyttää prosessia myös hallintotuomioistuinten asiakkaille. Ehdotuksen mukaan yleisestä valitusoikeudesta säädettäisiin nykyistä kattavammin. Päätöksen tehneen viranomaisen velvollisuuksia oikeudenkäynnin osapuolena täsmennettäisiin. Myös suullista käsittelyä ja muita asian selvittämistä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Todistelua
koskevia säännöksiä selkeytettäisiin.
Mietintö on osoitteessa http://
www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkisto/Mietintojajalausuntoja2011/1290609918786. Lisätietoja antavat professori Olli Mäenpää,
p. 09 191 22480, Helsingin yliopisto
ja lainsäädäntöneuvos Arja Manner,
p. 09 160 67692, oikeusministeriö.
Kuntalain
kokonaisuudistusta
kartoittanut työryhmä luovutti
4.2.2011 selvityksensä hallinto- ja
kuntaministeri Tapani Töllille. Työryhmän tuli kartoittaa kuntalain
uudistustarpeet sekä laatia kartoituksen perusteella selvitys uudistustarpeista myöhemmin asetettavan parlamentaarisen komitean työn pohjaksi.
Työryhmä katsoo, että kuntalain
tulee jatkossakin olla kunnan hallintoa ja taloutta koskeva yleislaki, jolla
vähennetään
erityislainsäädännön
tarvetta. Kunnissa ja niiden toimintaympäristössä tapahtunut voimakas
muutos edellyttää työryhmän mukaan kunnan aseman ja toiminnan
kokonaistarkastelua. Kuntalain uudistamisessa on keskeistä tietää, millaisiin kunta- ja palvelurakenteisiin
kuntalakia luodaan ja miten kuntalailla halutaan ohjata kunnan toimintaa ja talouden hoitoa toimintaympäristön muuttuessa. Selvitys on osoitteessa
http://www.vm.fi/vm/fi/
04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20110203Selvit/
Kuntalaki_tyoeryhmaeselvitys_INF
OON.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Päivi Laajala, p. 09 160 32200 ja
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hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, p. 09
160 32220, valtiovarainministeriö.
Julkisin varoin tuotettujen sähköisten tietoaineistojen ja tietovarantojen hyödyntämisen tehostamista kartoittanut työryhmä luovutti 8.2.2011 ehdotuksensa opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmä katsoo, että julkisesti rahoitettujen tietoaineistojen hyödynnettävyyttä tulisi lisätä. Työryhmän mukaan aineistojen avoimuudella tuetaan suomalaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Selvityksen mukaan
osa julkisesti rahoitetuista tietoaineistoista on tällä hetkellä vaikeasti
hyödynnettävissä. Tietoaineistojen
varastointi ja organisointi on hajanaista. Lisäksi lainsäädäntö on epäselvä ja tietoaineistojen käyttöehdot
sekä maksukäytännöt sekavia. Työryhmä ehdottaa lainsäädännön kehittämistä siten, että se tukisi tietoaineistojen saatavuutta ja hyödyntämistä tutkimuksessa ja päätöksenteossa maksutta. Lisäksi tulisi huomioida tietosuojakysymykset niin,
etteivät ne estä laadukasta tutkimusta. Raportti on osoitteessa http://
www.minedu.fi/export/sites/default/
OPM/Julkaisut/2011/liitteet/okm
04.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat
kansleri Ilkka Niiniluoto, p. 09 191
22206, Helsingin yliopisto ja erikoistutkija Markku Suvanen, p. 09 160
77397, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Selvitysmiehet Pasi Holm ja Markku
Ollikainen luovuttivat 4.2.2011
uraaniveron käyttöönottoa koskevan selvityksensä elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Selvitysmiesten mukaan Suomeen on mahdollista
luoda uraaniveromalli, joka ei vaaranna tulevien voimalaitosinvestointien kannattavuutta eikä ratkaisevasti
vähennä ilmastopoliittisia kannustimia hiilivapaaseen energiantuotantoon. Verosta aiheutuvaa energiakustannusten nousua voitaisiin kompensoida alentamalla teollisuuden sähköveroa. Holm ja Ollikainen esittelevät kaksi veromallia, jotka voidaan
säätää niin, että valtion saama uraaniveron tuotto olisi vuodessa noin
100 miljoonaa euroa. Malleissa EU:n
ilmastopolitiikan ydinvoimalle luoma windfall-voitto jaettaisiin valtion
ja ydinvoimayhtiöiden kesken. Yli
puolet voitosta jäisi edelleen yhtiöille. Valtiolle siitä verotettaisiin mallista riippuen 43–45 %. Selvitys on
osoitteessa http://www.tem.fi/files/
29175/uraaniveron_kayttoonotto_

suomessa.pdf. Lisätietoja antavat
toimitusjohtaja Pasi Holm, p. 050
374 7462, Pellervon taloustutkimus,
professori Markku Ollikainen, p. 09
191 58065, Helsingin yliopisto ja yliinsinööri Jorma Aurela, p. 050 592
2109, työ- ja elinkeinoministeriö.
Varatuomari Juhani Salonius luovutti
10.2.2011 samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointiraporttinsa
tasa-arvoasioista vastaavalle ministeri Stefan Wallinille ja ohjelman
puheenjohtaja Pentti Arajärvelle.
Juhani Saloniuksen mukaan työmarkkinajärjestöt ja työpaikoilla osapuolet ovat avainasemassa palkkatasa-arvoon pääsyssä. Samapalkkaisuustavoitteen saavuttaminen on
vahvasti sidoksissa sopimuspolitiikkaan. Järjestöt voisivat tehokkaasti
edistää ja ohjata työpaikkojen palkkausta ja tasa-arvotyötä. Niiden tulisi
tukea työpaikkoja tasa-arvosuunnittelussa ja palkkakartoitusten teossa.
Saloniuksen mukaan segregaatiota,
koulutusalojen ja ammattien jakautumista sukupuolen mukaan, tulisi
edelleen vähentää - oli sillä välittömiä palkkavaikutuksia tai ei. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitteluvelvoite tulisi laajentaa koskemaan myös
perusopetusta. Arvioinnin mukaan
palkkaero on viime vuosina hieman
kaventunut, mutta vauhti on liian hidas suhteessa ohjelman tavoitteeseen. Raportti on osoitteessa http://
www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=2872962&
name=DLFE-14657.pdf. Lisätietoja
antaa projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, p. 09 160 73170,
sosiaali- ja terveysministeriö.
Osatyökykyisten
työllistymisen
esteitä selvittänyt selvityshenkilö
Markku Lehto luovutti 9.2.2011 selvityksensä sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulalle. Lehdon mukaan
valtion, työmarkkinajärjestöjen, kuntien ja järjestöjen on sitouduttava pitkäjänteiseen ja järjestelmälliseen uudistustyöhön osatyökykyisten työllistämiseksi. Suurimpina esteinä osatyökykyisten työllistymiselle Lehto
pitää ennakkoluuloja sekä luottamuksen ja tiedon puutetta. Selvityshenkilö Lehdon ensisijainen ehdotus
on, että keskeiset toimijat arvioivat,
millaisen painon ne antavat osatyökykyisten työllistymiselle. Jos osatyökykyisten työllistäminen arvioidaan tärkeäksi, olisi käynnistettävä
usean vuoden kestävä kattava toimintaohjelma, joka vakiinnuttaisi
osatyökykyisille luontevan aseman
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työmarkkinoilla. Tavoitteena olisi,
että osatyökykyiset eivät olisi "vaikeasti työllistettäviä", vaan tarjoaisivat uusia mahdollisuuksia erilaistuvilla työmarkkinoilla. Selvitys on
osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=
2872962&name=DLFE-14649.pdf.
Lisätietoja antaa selvityshenkilö
Markku Lehto, p. 050 555 1333.
Valtiovallan rooli 2010-luvun
asuntomarkkinoilla
-työryhmä
luovutti 10.2.2011 raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Työ-

ryhmän mukaan Helsingin seudun
krooninen asuntopula ja asumisen
kalleus ovat muodostumassa koko
maan talouskasvun tulpaksi. Työryhmä katsoo, että seutu tarvitsee toimiakseen lisää palvelusektorin työvoimaa, jonka saatavuus riippuu
mahdollisuuksista kohtuuhintaiseen
asumiseen. Valtion olisikin pyrittävä
parantamaan
pääkaupunkiseudun
asuntomarkkinoiden toimivuutta kaikin mahdollisin keinoin. Työryhmä
esittää raportissaan lukuisia muun
muassa maapolitiikkaan, kaavoituk-

seen, kilpailun edistämiseen ja valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyviä toimenpide-ehdotuksia, joilla
voitaisiin edistää asuntomarkkinoiden parempaa toimivuutta erityisesti
uudistuotannon kautta. Raportti on
osoitteessa http://www.ymparisto.fi/
download.asp?contentid=124627&
lan=fi. Lisätietoja antavat työryhmän
puheenjohtaja Esa Swanljung, p. 010
680 6710, TELA ry ja pääsuunnittelija Tommi Laanti, p. 0400 143 868,
ympäristöministeriö.
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