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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
vahvisti
18.2.2011 seuraavat lait:
Laki kansanedustajain eläkelain
muuttamisesta, laki kansanedustajain perhe-eläkelain muuttamisesta,
laki kansaneläkelain 6 §:n muuttamisesta, laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja laki vammaisetuuksista
21.2.2011/22

annetun lain 9 §:n muuttamisesta
(LA 115/2010 vp). Kansanedustajain
eläkelain säännöksiä muutetaan siten,
että jatkossa ennen varsinaista vanhuuseläkeikää maksettavan niin sanotun sopeutumiseläkkeen sijaan maksetaan alle 59-vuotiaille kansanedustajille sopeutumisrahaa edustajantoimen kestosta riippuen enintään
yhden-kolmen vuoden ajan edustajantoimen päättymisestä. Lait tulevat
voimaan 1.3.2011. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 09 160
34945)
Laki riistavahinkolain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta (LA 121/2010
vp). Riistavahinkolakia muutetaan
siten, että hirvivahinkojen korvausta
ei ole kytketty taimikon kehitysvaiheeseen. Laki tulee voimaan
1.3.2011. (MMM osastopäällikkö
Pentti Lähteenoja 09 160 53360)
Riistahallintolaki, laki metsästyslain
muuttamisesta, laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun
lain muuttamisesta ja laki maaseutuelinkeinojen
valituslautakunnasta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
(HE 237/2010 vp). Suomen riistakeskus muodostetaan yhdistämällä
metsästyslaissa säädetyt Metsästäjäin keskusjärjestö ja riistanhoitopiirit yhdeksi organisaatioksi. Julkiset
hallintotehtävät eriytetään Suomen
riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikön alaisuuteen. Metsäs-

tyslakia muutetaan tarvittavilta osin.
Lait tulevat voimaan 1.3.2011. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että riistanhoitomaksuista kertyvistä varoista nykyistä suurempi
osuus osoitetaan riistanhoitoyhdistysten menoihin. (MMM neuvotteleva
virkamies Sami Niemi 09 160 53374)
Laki Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 301/2010
vp). Kehittämiskeskus voi kilpailuttaa julkisista hankinnoista annetun
lain säännöksiä noudattaen tavaranja palveluntuottajat niiden pienten ja
keskisuurten yritysten puolesta, jotka
saavat kehittämiskeskukselta rahoitusta tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotoimintaan. Muutoksen myötä
kehittämiskeskukselta rahoitusta yli
puolet hankinnan arvosta saanut pieni tai keskisuuri yritys voi valita suoraan hankinnan toteuttajaksi toimittajan, jonka kehittämiskeskus on kilpailuttanut. Lisäksi lakiin tehdään kehittämiskeskuksen hallitusta koskevia muutoksia. Muutoksen myötä
hallituksesta käytetään nimitystä johtokunta ja sen toimikausi lyhenee kolmeen vuoteen. Laki tulee voimaan
1.3.2011. (TEM erityisasiantuntija
Tuija Ypyä 010 60 62115)
Laki työttömyysturvalain 11 luvun
muuttamisesta (HE 316/2010 vp).
Työttömyysturvalakiin lisätään määrä13
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aika, jossa työttömyysetuutta koskevat
hakemukset tulee käsitellä. Työttömyysetuutta koskeva päätös tulee
antaa 30 kalenteripäivän kuluessa
hakemuksen saapumisesta. Jos päätöstä ei hakemuksen puutteellisuuden vuoksi voida antaa määräajassa,
päätös tulee tällaisessa tapauksessa
antaa viimeistään kahden viikon
kuluttua siitä, kun työttömyyskassalla
tai Kansaneläkelaitoksella on käytettävissään asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Laki tulee voimaan
1.3.2011. (STM hallitusneuvos Esko
Salo 09 160 73180)
Tasavallan presidentti hyväksyi
SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa
koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon
vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian,
Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn
sopimuksen ja vahvisti lain SSDRohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon
vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian,
Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 267/2010 vp). Sopimuksessa sovitaan yleisistä periaatteista
ohjelmistoradioteknologian tutkimusja kehittämishankkeita koskevan tiedonvaihdon käynnistämisessä, toteuttamisessa ja hallinnoinnissa. Lain
voimaantulosta säädetään tasavallan
presidentin asetuksella. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 09 160
88126)
Tasavallan presidentti hyväksyi
Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
ja vahvisti lain Montserratin kanssa
veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 289/2010 vp). Montserratin kanssa veroasioita koskevista
tiedoista tehdyn sopimus mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtamisen. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies
Anders Colliander 09 160 33163)
Tasavallan presidentti hyväksyi
Liechtensteinin kanssa veroasioita
koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn
sopimuksen ja vahvisti lain Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 327/2010 vp). Liechten-
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steinin kanssa veroasioita koskevasta
tiedonvaihdosta tehdyn sopimus
mahdollistaa verotusta koskevien
tietojen vaihtamisen. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva
virkamies Anders Colliander 09 160
33163)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
18.2.2011 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen
tuesta opetussektoriohjelmalle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan
3.3.2011. Asetus tulee voimaan
3.3.2011. (UM lähetystöneuvos Janne
Jokinen 09 160 56396)
Tasavallan presidentin asetus vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetuksella siirretään Kansaneläkelaitokselle Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle kuuluvat vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun
järjestämistä ja myöntämistä koskevat hallintotehtävät siten kuin osapuolet tarkemmin sopivat. Sopimuksella on tarkoitus määrätä muun
muassa maakunnan korvausvastuusta Kansaneläkelaitokselle vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta
aiheutuvista kuluista sekä tulkkauspalveluasioiden käsittelystä johtuvista
hallinnollisista kustannuksista. Asetus tulee voimaan 1.3.2011. (OM
lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren
09 160 67745)
Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalista.
Asetuksella
ajantasaistetaan ja tehostetaan mitaliehdotusten käsittelyprosessia sekä
tarkistetaan hengenpelastusmitalilautakunnan toimintaa koskevat
säännökset. Asetuksella kumotaan
voimassa oleva asetus hengenpelastusmitalista (487/1978). Asetus tulee
voimaan 1.3.2011. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 071
878 8419)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
päätti
18.2.2011 seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: 1) Maa-

kuntalaki vaalirahoituksesta, 2) Maakuntalaki maakuntapäivien jäsenten
vaalista ja kunnallisvaaleista annetun
maakuntalain muuttamisesta, 3) Maakuntalaki maatalousyrittäjien lomituspalvelusta annetun maakuntalain
muuttamisesta ja 4) Maakuntalaki
vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa.
(OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160 67745)
Ahvenanmaan
maakuntapäivien
suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys
Eduskunnalle postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen
hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta (HE 216/2010
vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten
Palmgren 09 160 67745)
Tasavallan
presidentti
myönsi
Suomen Punaisen Ristin hopeisen
ansiomitalin 150 henkilölle ja pronssisen ansiomitalin 197 henkilölle.
(SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka
Hautamäki 071 878 8419)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
18.2.2011 seuraavat nimitysasiat:
Hovioikeudenneuvos Eeva Matilda
Perho Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2011
lukien, käräjätuomari Merja Sinikka
Lahti Helsingin käräjäoikeuden
ensiksi täytettävään käräjätuomarin
virkaan ja käräjätuomari Airi Marjatta
Jousila toiseksi täytettävään virkaan
1.3.2011 lukien, käräjätuomari Säde
Riitta Suojanen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan,
hovioikeudenneuvos Pirjo Tuulikki
Pohjalainen Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.4.2011 lukien, määräaikainen hallitusneuvos,
hovioikeudenneuvos
Pekka Martti Juhani Pärnänen EteläSavon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2011 lukien, käräjätuomari Timo Tapani Pirttijärvi
Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2011 lukien,
käräjätuomari Pekka Tapio Määttä
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan ja hallintooikeustuomari Pirjo Inkeri Jalonen
Oulun hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin virkaan 1.3.2011
lukien. (OM hallitusneuvos Anne
Hallavainio 09 160 67535)
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Määräaikainen käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja Leena Anneli
Kinnunen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2011
lukien, määräaikainen käräjätuomari,
viskaali Rita Kaarina Melartin Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.3.2011 lukien ja käräjätuomari
Senja Kyllikki Vasama toiseksi täytettävään virkaan 1.5.2011 lukien,
määräaikainen
hallinto-oikeustuomari Petri Heikki Tapani Saukko
Kuopion hallinto-oikeuden ensiksi
täytettävään hallinto-oikeustuomarin
virkaan 1.3.2011 lukien ja määräaikainen
hallinto-oikeustuomari,
hallinto-oikeussihteeri Jukka Olli
Korolainen toiseksi täytettävään virkaan 1.6.2011 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Anna
Katriina Rapo Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.3.2011 lukien. (OM hallitusneuvos
Anne Hallavainio 09 160 67535)

VA LT I O N E U V O S T O
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 17.2.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetukseen tehdään
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan tehtyjä muutoksia
vastaavat muutokset. Lisäksi asetuksesta poistetaan korvattavista kustannuksista vastikkeetta tehty työ sekä
muutetaan alkuperäiskasvien viljelyä
koskevan erityistukisopimuksen ehtoja. Peltoalan tukikelpoisuuden
vaihtamista voivat hakea kaikki viljelijät, joilla on voimassa oleva sitoumus. Luonnonmukaisessa tuotannossa koko sopimusala voi olla nurmea,
jos sato käytetään pääosin paitsi tilan
oman karjan rehuksi myös toisen
luonnonmukaisen kotieläintilan karjan rehuksi. Lisäksi asetukseen tehdään teknisluonteisia täsmennyksiä.
Asetus tulee voimaan 23.2.2011.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 09 160 52229)
Valtioneuvoston asetus eläinten
hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008–
2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 19 §:n muuttamisesta.

21.2.2011/22

Asetukseen lisätään Manner-Suomen
maaseudun
kehittämisohjelmaan
2007–2013 tehdyn muutoksen mukaisesti lisäehdosta maksetun tuen
palauttamisvaatimus, jos lisäehdosta
luovutaan. Lisäksi asetusta muutetaan siten, että sitoumus katsotaan
päättyneeksi, jos sitoumuksen tehnyt
viljelijä luopuu kotieläintuotannosta
tai tuotantoeläinten vähimmäismäärä
ei enää täyty. Asetus tulee voimaan
23.2.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160
52229)
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina
2008–2013 annetun valtioneuvoston
asetuksen 14 §:n ja liitteen muuttamisesta. Asetukseen tehdään korvattavia kustannuksia koskevia muutoksia. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1698/2005 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen
(EY) N:o 1974/2006 54 artiklan
2 kohdan perusteella vastikkeetta
tehtyä työtä ei enää hyväksytä korvattavaksi kustannukseksi. Asetus
tulee voimaan 23.2.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
09 160 52229)
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen III muuttamisesta. Asetuksen huumausainelistan liitteeseen III lisätään mefedroni.
Huumausaineiksi määritellään huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan sellaiset
aineet, joiden valvontaan ottamisesta
on päätetty uusia psykoaktiivisia
aineita koskevasta tietojenvaihdosta,
riskienarvioinnista ja valvonnasta
annetun neuvoston päätöksen 2005/
387/YOS mukaisesti. Euroopan unionin neuvosto on edellä mainitun päätöksen nojalla 2.12.2010 päättänyt,
että jäsenvaltioiden on otettava
huumausainevalvontaan mefedroniniminen aine. (Neuvoston päätös
2010/759/EU). Asetus tulee voimaan
23.2.2011. (STM hallitusneuvos Ismo
Tuominen 09 160 73787)
Valtioneuvoston asetus velvollisuudesta antaa tietoja työpaikan terveysvaaroista annetun valtioneuvoston
päätöksen kumoamisesta ja valtioneuvoston asetus työturvallisuuslain
soveltamisesta torjunta-aineen käsit-

telyyn ja levitykseen metsätöissä
annetun valtioneuvoston päätöksen
kumoamisesta. Valtioneuvoston päätökset (210/1987) ja (538/1989) ovat
menettäneet merkityksensä, joten ne
kumotaan. Asetukset tulevat voimaan 1.3.2011. (STM neuvotteleva
virkamies Antti Posio 09 160 72420)
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
17.2.2011 seuraavat päätökset:
Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä pääministeri Mari Kiviniemen ja ministereiden Jyrki
Katainen, Mauri Pekkarinen, Stefan
Wallin, Sirkka-Liisa Anttila, Tuija
Brax, Anu Vehviläinen, Anne Holmlund, Astrid Thors, Jan Vapaavuori,
Alexander Stubb, Anni Sinnemäki ja
Juha Rehula sidonnaisuuksista.
(VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160 24026)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston elintarviketurvallisuudesta antaman selonteon johdosta
pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään
sisältyvistä lausumista aiheutuviin
toimenpiteisiin. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että
hallitus huolehtii riskien hallinnan
parantamiseksi elintarvikevalvonnan
ja tullin sekä erityisesti tullilaboratorion resurssien turvaamisesta, ja että
samalla valvonnan keskittämistä valtiolle jatketaan. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää ruokaturvallisuuden parantamiseksi elintarvikkeiden jäljitettävyyden selkeyttämistä siten, että alkuperämerkinnät
sisältyvät jatkossa kaikkiin elintarviketuotteisiin. (MMM elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi
09 160 52211)
Päätös myöntää toimiluvat valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavaan
radiotoimintaan ja paikalliseen tai
alueelliseen radiotoimintaan analogisissa lähetysverkoissa. Päätöksellä
myönnetään kymmenen valtakunnallista, kaksi suurimpien kaupunkien
sekä 54 alueellista ja paikallista toimilupaa. Luvat ovat voimassa vuoden 2012 alusta vuoden 2019 loppuun. Valtakunnallisista kanavista
nykyiset asemat jatkavat entisillä
taajuuskokonaisuuksillaan. Luvan
saajat ovat Nova, The Voice, Radio
Energy, Radio Rock, SuomiPOP,
Radio Aalto, Rondo FM, Radio Dei
ja Sputnik. (LVM viestintäneuvos
Asta Virtaniemi 09 160 28626)
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Päätös määrätä opetusneuvos Jukka
Lehtinen varajäsenenään hallitusneuvos Merja Leinonen opetus- ja
kulttuuriministeriöstä, neuvotteleva
virkamies Merja Söderholm varajäsenenään hallitussihteeri Virva
Walo sosiaali- ja terveysministeriöstä ja liikenne- ja viestintäministeriön
jäsenen varajäsen erityisasiantuntija
Tero Jokilehto Liikenneturvan hallitukseen vuosiksi 2011 ja 2012.
(LVM neuvotteleva virkamies Merja
Nikkinen 09 160 28555)
Päätös nimittää Anita Sorvoja lääkärijäseneksi ja Aki Vuokko lääkärijäsen
Kristiina Mukalan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi
työttömyysturvan
muutoksenhakulautakuntaan 17.2.
2011 lukien lautakunnan 31.12.2015
päättyväksi toimikaudeksi. (STM
johtaja Heikki Palm 09 160 73919)
Päätös myöntää lainsäädäntöneuvos
Tuomo Antilalle ero Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden
lautakunnan jäsenyydestä ja määrätä
hänen tilalleen lainsäädäntöneuvos
Salla Lötjönen ja varajäseneksi Lötjösen tilalle tutkija Laura Määttänen
1.3.2011
lukien
lautakunnan
30.4.2015 päättyväksi toimikaudeksi.
(STM hallitusneuvos Raimo Salonen
09 160 73805)
Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön matemaatikko Pirjo
Moilanen valtioneuvoston esittelijäksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 09 160 73792)
Päätös myöntää Ville Kopralle ero
sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan vakuutettujen olosuhteiden
tuntemusta edustavan jäsenen sekä
Katja Veirtolle vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavan
varajäsenen tehtävistä ja määrätä
heidän tilalleen ekonomisti Ilkka
Kaukoranta jäseneksi ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen varajäseneksi neuvottelukunnan
12.3.2013 päättyväksi toimikaudeksi.
(STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 09 160 73259)
Päätös asettaa biotekniikan neuvottelukunta toimikaudeksi 17.2.2011–
31.12.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (johtaja
Jari Keinänen) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä
ympäristöministeriö (ylitarkastaja
Marja Ruohonen-Lehto Suomen ympäristökeskus); jäsenet: neuvotteleva
virkamies Anneli Törrönen sosiaali-
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ja terveysministeriö (tutkimusprofessori Outi Vaarala Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), kaupallinen neuvos
Leena Mannonen maa- ja metsätalousministeriö (erikoistutkija Vesa
Joutsjoki Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT), neuvotteleva virkamies Tero Kuitunen työ- ja
elinkeinoministeriö (teknologiapäällikkö Niklas von Weymarn Valtion
teknillinen tutkimuskeskus VTT),
opetusneuvos Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriö (tiedeasiantuntija Timo Sareneva Suomen
Akatemia), professori, ylilääkäri Ari
Ristimäki (ylilääkäri Kristiina Aittomäki) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, professori, laitoksen
johtaja Mikko Lammi (professori
Elina Oksanen) Itä-Suomen yliopisto,
erikoistutkija Marko Ahteensuu
Turun yliopisto (filosofian tohtori
Kristiina Lindström Natur och Miljö
r.f.), akatemiaprofessori Lauri Aaltonen Biomedicum Helsinki (sosiaalija terveyspoliittinen asiantuntija
Riitta Koivuneva Suomen Diabetesliitto ry), asiamies Carmela KantorAaltonen Suomen Bioteollisuus ry
(toimitusjohtaja Timo Veromaa Biotie Therapies Oy), toimitusjohtaja
Saara Hassinen Salwe Oy (tutkimusjohtaja Tuula Romppainen Orion
Diagnostica Oy), viestintäpäällikkö
Annakaisa Tavast Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (professori, ylilääkäri Olli Carpén VarsinaisSuomen sairaanhoitopiiri), pääsihteeri Jyrki Konola (elintarvikeasiantuntija Annikka Marniemi) Suomen
Kuluttajaliitto ry ja asiantuntija Leena
Suojala (metsäasiantuntija Lea Jylhä)
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 09 160
73860)
Periaatepäätös vesienhoidon toteutusohjelmasta vuosille 2010–2015
vuoteen 2015 ulottuvien vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi.
Toteutusohjelmassa käsitellään vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanon edellytyksiä, kuten rahoitustarpeiden arvioita, ohjauskeinoja ja niiden kehittämistarpeita sekä määritellään toimenpiteiden vastuutahot ja
aikataulut. Toteutusohjelmalla luodaan myös valmiuksia kauden 2016–
2021 vesienhoitosuunnitelmien valmistelulle. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (YM neuvotteleva virkamies Hannele Nyroos 050 572
6358)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
17.2.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 60/2010
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen). Komission
ehdotus asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.
Esitys sisältää ehdotuksen vuoden
2011 erinäisistä muutoksista. (STM
hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola
09 160 74200)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 61/2010
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Nagoyan pöytäkirja). Biologista monimuotoisuutta
koskevaan yleissopimukseen (SopS
78/1994) liittyvät pöytäkirjaneuvottelut geenivarojen saatavuudesta ja
niiden käytöstä saatavien hyötyjen
oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta
jaosta saatiin päätökseen 29.10.2010
Nagoyassa pidetyn yleissopimuksen
10. osapuolikokouksen yhteydessä.
Pöytäkirja sääntelee kokonaisvaltaisesti geenivarojen hyödyntämistä
koskevia eri vaiheita geenivarojen
saatavuudesta hyötyjen jakoon. Teknisen tarkastuksen jälkeen pöytäkirja
avattiin allekirjoitettavaksi 2.2.2011
YK:n päämajassa New Yorkissa.
Pöytäkirja on avoinna allekirjoitettavaksi 1.2.2012 asti. Komissio teki
11.2.2011 ehdotuksen (KOM (2011)
49 lopullinen), jossa se ehdottaa pöytäkirjan allekirjoittamista EU:n puolesta. (YM neuvotteleva virkamies
Marina Weissenberg 050 307 0806)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 17.2.2011 seuraavat nimitysasiat:
Erityisasiantuntija,
oikeustieteen
kandidaatti Kaisa Tiusanen oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.3.2011 lukien. (OM
johtaja Johanna Suurpää 09 160
67800)
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, metsänhoitaja Marjukka
Mähönen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.3.2011–30.9.2012, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160 53331)
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Filosofian maisteri Jaana Marjatta
Avolahti työ- ja elinkeinoministeriön
neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2011–
31.8.2013, kuitenkin enintään Kim
Mikael Fyhrin virkavapauden ajaksi.
(TEM neuvotteleva virkamies Tuula
Pyykönen 010 60 63554)
Oikeustieteen maisteri Kirsi Ruuhonen sosiaali- ja terveysministeriön
hallitussihteerin virkaan 1.3.2011 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari
Välimäki 09 160 73763)
Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva
virkamies Ulla-Riitta Soverille palkatonta virkavapautta ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen
virasta 1.9.2011–31.8.2013. (YM
hallitussihteeri Heidi Sederholm
040 014 3898)
Hallitussihteeri, oikeustieteen kandidaatti Elise Sahivirta ympäristöministeriön hallitussihteerin virkaan
1.3.2011 lukien. (YM hallitussihteeri
Heidi Sederholm 040 014 3898)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.2.2011
seuraavia asioita:
Vuoden 2011 talousarvion momentin
28.80.31 (Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle) 15 miljoonan
euron arviomäärärahan ylittäminen
4 770 000 eurolla. Ahvenanmaan
valtuuskunta on 15.12.2010 tekemällään päätöksellä vahvistanut vuoden
2009 Ahvenanmaalle kuuluvan verohyvityksen 19 767 938 euroksi, joka
on Ahvenanmaan itsehallintolain
49 §:n mukaan maksettava valtion
varoista Ahvenanmaan maakunnalle.
(VM budjettineuvos Petri Syrjänen
09 160 33043)
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Valtiolle, kunnille ja
seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen
verotuksen päättymistä maksettujen
verojen tilityksissä vuoden alusta
noudatettavat jako-osuudet vahvistetaan. Samalla vahvistetaan myös ne
laskentaperusteet, joita noudatetaan
yksittäisten kuntien ja seurakuntien
jako-osuuksia laskettaessa. Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tar-
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koitettua takuutilitystä verovuodelta
2011 suoritettavissa verontilityslain
5 §:n mukaisissa tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät vahvistetaan. Asetus tulee voimaan 18.2.2011. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus
09 160 33149)
Päätös varojen suuntaamisesta metsäluonnonhoidon edistämiseen vuonna
2011. Päätöksellä osoitetaan metsäkeskuksille vuoden 2011 talousarvion
momentilta 30.60.45 (Metsäluonnon
hoidon edistäminen) 10 825 000 euroa käytettäväksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain
(1094/1996) 19 §:ssä tarkoitetun ympäristötuen maksamiseen ja 20 §:ssä
tarkoitetuista metsäluonnon hoitohankkeista aiheutuvien menojen
maksamiseen. Lisäksi päätöksellä
varataan vuoden 2011 talousarvion
momentilta 30.60.45 (Metsäluonnon
hoidon edistäminen) 500 000 euroa
ja vastaavalta momentilta vuodelta
2009 siirtyneitä varoja 52 748 euroa
ja vuodelta 2010 siirtyneitä varoja
86 281 euroa, yhteensä 639 029 euroa käytettäväksi valtakunnallisiin
metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä
tukeviin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön erillisillä päätöksillä. (MMM metsäneuvos Marja
Hilska-Aaltonen 09 160 52415)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 18.2.2011

Korkean tason kesätävän kehityksen paneeli
Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 18. helmikuuta
tasavallan presidentti Tarja Halonen
informoi valiokuntaa YK:n pääsihteerin asettaman korkean tason
kestävän kehityksen paneelin toiminnasta 24.–25.2.2011 Kapkaupungissa
järjestettävän kokouksen alla. Presidentti Halonen toimii rinnakkaispuheenjohtajana paneelissa, jonka
tehtävänä on edistää laaja-alaisen

kestävän kehityksen globaaleja tavoitteita. Paneeli käsittelee helmikuun
kokouksessaan asettamiensa työryhmien raportteja ja keskustelee saamansa tehtävän toimeenpanosta.
Tasavallan presidentti tapasi Davosissa tammikuussa työryhmien vetäjinä toimivia paneelin jäseniä, toisen
rinnakkaispuheenjohtajan,
EteläAfrikan presidentti Jacob Zuman,
YK:n pääsihteerin sekä joukon YKjärjestöjen ja -ohjelmien johtajia.
Davosin Maailman talousfoorumissa
tasavallan presidentti osallistui kestävää kehitystä käsitelleeseen paneelin yhdessä YK:n pääsihteerin ja monien suuryritysten johtajien kanssa.
Lisätietoja: YK:n pääsihteerin korkean
tason kestävän kehityksen paneeli:
ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläinen,
p. 09 160 56033, ulkoasiainministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Selvitys EU-oikeudellisten asioiden
käsittelystä
luovutettiin
16.2.2011 eurooppaministeri Astrid
Thorsille. Työryhmän mukaan Suomen EU-kantoihin vaikuttavat keskeiset oikeudelliset kysymykset olisi
tunnistettava nykyistä aikaisemmin
ja otettava tiiviimmin osaksi valtioneuvoston valmistelua. EU-oikeudellisista kysymyksistä ja EU-asioiden sisältövalmistelusta vastaavien
tahojen yhteistyötä olisi syytä tiivistää ja toimijoiden tehtäviä selkeyttää
päällekkäisen työn minimoimiseksi.
EU-oikeudellisen asiantuntemuksen
vahvistamiseksi tulisi kehittää koulutusta EU-asioita hoitaville virkamiehille. Selvitys on osoitteessa
http://www.vnk.fi/julkaisukansio/
2010/j22-selvitys-eu-oikeudellisten/
PDF/fi.pdf. Lisätietoja antavat EUasioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara, p. 09 160 22182, valtioneuvoston kanslia ja suurlähettiläs Alec
Aalto, p. 050 464 7119.
Oikeusministeriö julkisti 11.2.2011
palkan ulosmittauksen kehittämistä
pohtineen työryhmän mietinnön.
Työryhmä haluaisi muuttaa suurituloisimpien velallisten palkan ulosmittausta. Palkankorotus saattaa
nykyisin johtaa tilanteeseen, jossa
ulosmitattavan tulon määrä kasvaa
enemmän kuin velallisen saama tulonlisäys. Tällöin velalliselle käteen
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jäävä osuus palkasta saattaa olla
pienempi palkankorotuksen jälkeen.
Työryhmän ehdotus koskisi vain
ankarinta ulosmittausluokkaa eli
suurituloisimpia velallisia, joiden
nettotulo on enemmän kuin 2 508 euroa kuukaudessa (jos elatuksen
varassa ei ole lapsia tai puolisoa).
Pienemmissä tuloluokissa samaa ongelmaa ei ole. Muutoksen tarkoituksena ei työryhmän mukaan ole helpottaa suurituloisten ulosmittausta,
vaan poistaa ulosmittauksessa ollut
epäkohta. Mietintö on osoitteessa
http://www.om.fi/Etusivu/12906099
68799. Lisätietoja antaa hallitussihteeri Riina Haarala, p. 09 160
67594, oikeusministeriö.
Soiden ja turvemaiden kansallista
strategiaa valmistellut työryhmä
luovutti 16.2.2011 ehdotuksensa
maa- ja metsätalousministeri SirkkaLiisa Anttilalle. Työryhmän mukaan
kestävällä ja vastuullisella käytöllä
sovitetaan yhteen soiden ja turvemaiden käytön eri tavoitteet siten, että
soiden käytöstä ja suojelusta saadaan
merkittävä yhteiskunnallinen, taloudellinen ja ekologinen hyöty. Strategia kattaa maa- ja metsätalouden,
turvetuotannon, energia- ja ympäristöturpeen käytön sekä moni- ja virkistyskäytön. Kestävän käytön edellytyksenä on työryhmän mukaan
haitallisten
ympäristövaikutusten

vähentäminen. Strategiassa työryhmä esittää kestävän ja vastuullisen käytön edistämiseksi sekä toimialakohtaisia että soiden ristiriitaisia
käyttötavoitteita
yhteensovittavia
keinoja. Raportti on osoitteessa http://
www.mmm.fi/attachments/ymparisto/suojaturvemaat/5wXEXk8I7/
Suostrategia_nettiin.pdf. Lisätietoja
antavat ympäristöjohtaja Veikko
Marttila, p. 040 513 2119, maa- ja
metsätalousministeriö ja luonnonsuojeluvalvoja Pekka Salminen, p.
0400 143 931, ympäristöministeriö.
Sähköautoselvitys
luovutettiin
16.2.2011 liikenneministeri Anu
Vehviläiselle. Selvityksen mukaan
sähköautojen käyttöönotolle olisi
luotava edellytykset jo nyt, vaikka
niillä voidaan alentaa liikenteen hiilidioksidipäästöjä vasta vuoden 2030
vaiheilla. Sähköautojen laajamittainen käyttöönotto edellyttää julkisen
latausverkon rakentamista. Sähköautoilla ei selvityksen mukaan kuitenkaan ratkaista henkilöautoliikenteen perusongelmia eli liikennemäärien jatkuvaa kasvua ja ruuhkautumista. Selvitykseen on listattu joukko
toimenpidesuosituksia sähköauton
käyttöönoton
vauhdittamiseksi.
Selvitys on osoitteessa http://
www.lvm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=1551284&name=
DLFE-11701.pdf&title=Julkaisu-

ja%2012-2011. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Mikael Nyberg, p. 09
160 28553, liikenne- ja viestintäministeriö ja tutkimusprofessori
Nils-Olof Nylund, p. 020 722 5518,
Teknologian tutkimuskeskus VTT.
Kotimaista kaivosrahoitusta pohtineen selvitysmies Tom Niemen
raportti luovutettiin 11.2.2011 elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle.
Selvitysmies esittää, että valtio perustaisi sijoitusyhtiön, joka sijoittaisi
varoja sekä aikaisen vaiheen kaivosalan projekteihin että kypsiin yrityksiin. Toiminnan riittävyyden kannalta
valtion olisi sijoitettava yhtiöön
vähintään 100-200 miljoonaa euroa.
Sijoitusyhtiön vaihtoehdoksi selvitysmies esittää valtion perustamaa
kaivosrahastoa, joka keskittyisi aikaisen vaiheen projekteihin, joihin rahoituksen saaminen on yrittäjille vaikeinta. Selvitysmies suosittelee raportissaan myös muita toimia kaivosalan kehittämiseksi. Raportti on
osoitteessa http://www.tem.fi/files/
29240/Selvitysmiesraportti_9.2,
2011.pdf. Lisätietoja antavat kaivosylitarkastaja Pekka Suomela, p. 010
60 63727, työ- ja elinkeinoministeriö
ja diplomi-insinööri Tom Niemi, p.
0400 264 582.

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.
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