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Valtioneuvosto antoi 24.2.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista.
Asetuksessa säädetään poikkeuslupiin otettavista ehdoista, poikkeuslupien voimassaoloajoista, kannanhoidollisista metsästysajoista sekä
karhun kiintiömetsästyksestä poronhoitoalueella. Asetuksella pannaan
täytäntöön luontotyyppien sekä
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston
direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun
28.2.2011/25

parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/147/EY velvoitteita siltä osin
kuin niistä ei ole säädetty metsästyslaissa.
Asetus tulee voimaan
1.3.2011. (MMM apulaisosastopäällikkö Christian Krogell 09 160
53373)
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta. Asetuksella
annetaan tarkempia säännöksiä
pyyntiluvista, rauhoitusajoista, pyyntivälineistä ja pyyntimenetelmistä sekä saaliin ilmoittamisesta. Metsästysasetuksesta kumotaan riistanhoitopiirejä ja riistanhoitoyhdistyksiä koskeva sääntely, koska riistanhoitopiirien toiminta siirretään Suomen riistakeskukseen sekä rauhoituksesta poikkeamista koskeva sääntely, joka siirtyy osittain metsästyslakiin sekä
erikseen annettavaan valtioneuvoston asetukseen metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista. Lisäksi
metsästysasetuksesta kumotaan riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain nojalla annetut
säännökset. Asetus tulee voimaan
1.3.2011. (MMM apulaisosastopäällikkö Christian Krogell 09 160
53373)
Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta. Asetuksessa säädetään tarkemmin Suomen riistakeskuksen ja
riistanhoitoyhdistysten elinten tehtävistä, päätösvaltaisuudesta ja toimi-

kaudesta sekä riistanhoitomaksusta
kerättävien varojen käytöstä. Asetus
tulee voimaan 1.3.2011. (MMM apulaisosastopäällikkö Christian Krogell
09 160 53373)
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä
annetun valtioneuvoston asetuksen 6
ja 9 a §:n muuttamisesta. Asetuksella
täsmennetään
tilatukioikeuksien
myöntämistä kansallisesta varannosta
LUEL-viljelemättömyyssitoumuksen
perusteella ottamalla huomioon luopumiseläkelain (16/1974) muutokset. Lisäksi poistetaan aikarajoite
varantohakemuksen
jättämiselle,
kun tilatukioikeuksia haetaan viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen
perusteella. Asetus tulee voimaan
2.3.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen
muuttamisesta ja valtioneuvoston
asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä
satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Maissa työskentelevän henkilön,
jonka työtehtävät liittyvät vaarallisten aineiden kuljetuksiin kappaletavarana aluksessa, koulutusta koskevat vaatimukset harmonisoidaan
kansainvälisten vaatimusten kanssa.
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Asetukset tulevat voimaan 1.3.2011.
(LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 09 160 28563)
Valtioneuvoston asetus Geologian
tutkimuskeskuksesta. Asetuksessa
säädetään tutkimuskeskuksen tehtävistä, henkilöstöstä, johtokunnan
tehtävistä, johtokunnan päätösvaltaisuudesta ja asioiden ratkaisemisesta,
johtajien ja tutkimusprofessorien
kelpoisuusvaatimuksista ja pääjohtajan sijaisen määräämisestä. Asetus
tulee voimaan 28.2.2011. (TEM ylitarkastaja Päivi Marttila 010 60
64111)
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
24.2.2011 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ilmasto- ja energiapolitiikasta:
kohti vähäpäästöistä Suomea johdosta
pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään
sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan
kannanotot; 1. Eduskunta yhtyy
selonteon kannanottoihin ja linjauksiin, ja samalla 2. Eduskunta edellyttää, että ilmastopolitiikka nostetaan
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen osaksi.
3. Eduskunta edellyttää, että Suomen
on tavoiteltava vihreää kasvua, jossa
säästetään energiaa ja lisätään energiankäytön hyötysuhdetta sekä huolehditaan energian hinnan kohtuullisuudesta. 4. Eduskunta edellyttää,
että hallitus suhteellisuus- ja oikeudenmukaisuusperiaatteiden lähtökohdista tietoisena ilmastonmuutoksen aidoista ratkaisun mahdollisuuksista varautuu myös meistä riippumattomista syistä johtuvaan ilmastosopimuksen viivästymiseen, sen
alueelliseen tai muuhun osittaiseen
toteutukseen taikka hylkäämiseen.
5. Eduskunta edellyttää, että hallitus
ottaa yhdeksi ilmastopolitiikkansa
painopisteeksi metsien hiilinielujen
ja hiilivarastojen hallinnan. Hallituksen tulee toimia EU:ssa ja YK:n
ilmastoneuvotteluissa niin, että hiilinielujen vahvistamista ja kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä
kohdellaan yhä yhdenmukaisemmin.
6. Eduskunta edellyttää, että hallitus
pikaisesti käynnistää maahiili-inventaarion. Jotta Suomen erilaisten metsätyyppien muodostamat hiilinielut
ja hiilivarastot tulisivat lasketuksi
tarpeellisella tarkkuudella, tarvitaan
riittävän pitkin aikavälein toistetta-
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via maahiili-inventaarioita. 7. Eduskunta edellyttää hallitukselta toimia
puutuotealan tuotannon ja viennin
edistämiseksi sekä erityisesti puurakentamisen osaamisen ja työpaikkojen lisäämiseksi. 8. Eduskunta
edellyttää, että hallituksen tulee edistää olemassa olevan talokannan energiatehokkuuden parantamista ja korjaustöiden laajamittaisempaa käynnistämistä erityisesti puun käyttöä
lisäten. (VNK neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen 09 160
22197)
Päätös muuttaa Digita Oy:lle myönnetyn ja sittemmin Digiset Oy:lle
siirretyn toimiluvan määräyksiä. Toimiluvan haltijalla on oikeus tarjota
verkkopalvelua koko maan alueella
lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Toimiluvan tavoitteena on
edistää nopeiden datayhteyksien tarjontaa erityisesti harvaan asutuilla
alueilla, syrjäseuduilla ja muilla vastaavilla alueilla, joihin kiinteän verkon laajakaistatarjonta ei ulotu sekä
lisätä käyttäjän sijaintipaikasta riippumattomien nopeiden datayhteyksien tarjontaa. Toimilupaa muutetaan
siten, että toimilupa sallii 450 MHz
laajakaistaisen matkaviestinverkon
toteuttamisen myös muulla kuin
Flash-OFDM –tekniikalla. Toimilupaehtojen muutos parantaa valtakunnallisen digitaalisen 450 matkaviestinverkon toimintaedellytyksiä ja
mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää
toimiluvan mukaista verkkotoimintaa sekä turvaa verkkotoiminnan keskeytyksettömän jatkumisen. (LVM
neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen 09 160 28608)
Periaatepäätös maaseudun kehittämisestä. Periaatepäätös maaseudun
kehittämisestä 2011 suuntaa ja sovittaa yhteen maaseudun kehittämisen
tavoitteita ja toimenpiteitä eri hallinnonaloilla. Periaatepäätöksen keskeisenä lähtökohtana on tunnistaa
maaseudun mahdollisuudet sekä tulevaisuuden kannalta keskeiset haasteet ja etsiä toimenpiteitä niiden
ratkaisemiseksi. Periaatepäätös on
osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/
periaatepaatokset. (TEM aluekehitysjohtaja Janne Antikainen 010 60
64915)
Päätös nimetä Kouvolan seutukunta
äkillisen rakennemuutoksen alueeksi
vuosiksi 2011–2012. Päätöksen jälkeen äkillisen rakennemuutoksen
alueita on vuoden 2011 helmikuusta
lähtien kahdeksan, joista seitsemän
määräaika päättyy vuoden 2011 lo-

pussa ja yhden vuoden 2012 lopussa.
(TEM neuvotteleva virkamies Ilkka
Mella 010 60 64910)
Päätös asettaa Geologian tutkimuskeskuksen johtokunta toimikaudeksi
1.3.2011–28.2.2014. Kokoonpano:
puheenjohtaja: toimitusjohtaja Tom
Niemi Ab Marsuppium Oy; varapuheenjohtaja: teollisuusneuvos Sakari
Immonen työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: FT, Senior Adviser
Pirkko Selin Vapo Oy, talousjohtaja
Heli Lehtonen VR Group, johtaja
Pirkko Saarela Lapin ELY-keskus,
toimitusjohtaja Jarmo Roinisto
Rockplan Oy ja ylimetsänhoitaja
Pirkko Isoviita ympäristöministeriö.
(TEM neuvotteleva virkamies Anne
Rothovius 010 60 63532)
Päätös myöntää EPV Energia Oy:lle
lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi
Seinäjoen kaupungissa sijaitsevien
kiinteistöjen alueille rakennettavaa
110 kV sähkönsiirtojohtoa varten
(Kairanneva-Haapoja). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)
Päätös vuoden 2011 yhteensä 6 miljoonan euron myöntämisvaltuuden
jaosta elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi äkillisen rakennemuutoksen alueilla yritystoiminnan kehittämiseksi annetun
lain mukaisiin hankkeisiin seuraavasti:
Varsinais-Suomen
ELY
2 400 000 euroa, Hämeen ELY
920 000 euroa, Kaakkois-Suomen
ELY 1 000 000 euroa, Pohjois-Savon
ELY 680 000 euroa ja PohjoisPohjanmaa ELY 1 000 000 euroa.
(TEM ylitarkastaja Sirpa Hautala
010 60 63684)
Päätös vuoden 2011 yhteensä 3 miljoonan euron myöntämisvaltuuden
jaosta elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksille käytettäväksi äkillisen
rakennemuutoksen alueilla työllisyysperusteisiin investointeihin seuraavasti: Varsinais-Suomen ELY
1 400 000 euroa, Hämeen ELY
210 000 euroa, Kaakkois-Suomen
ELY 700 000 euroa ja PohjoisPohjanmaan ELY 690 000 euroa.
Rahoitettavien hankkeiden työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan
yhteensä 715 henkilötyövuotta, joista
pysyvien välillisten työllisyysvaikutusten osuus on 501 henkilötyövuotta
ja rakennusaikaisten 214 henkilötyövuotta. (TEM ylitarkastaja Natalia
Härkin 010 60 49016)
Päätös alueellinen kilpailukyky ja
työllisyys -tavoitetta 2007–2013 toteuttavien toimenpideohjelmien kan-

28.2.2011/25

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

sallisen joustovarauksen varojen jaosta välittävien toimielimien käytettäväksi äkillisen rakennemuutoksen
lieventämiseen. Päätöksellä jaetaan
myöntämisvaltuutta Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusosuutena
yhteensä 12 368 000 euroa käytettäväksi toimenpideohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin. (TEM ylitarkastaja Johanna Osenius 010 60 64937)
Päätös asettaa varhaiskasvatuksen
neuvottelukunta
toimikaudeksi
24.2.2011–31.12.2013. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi
Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto
sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: ylitarkastaja Marjaana Pelkonen (ylitarkastaja Veli-Matti Risku)
sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Pirjo Sarvimäki
(johtaja Kari Ilmonen) sosiaali- ja
terveysministeriö, ylitarkastaja Heli
Jauhola (opetusneuvos Jari Rajanen)
opetus- ja kulttuuriministeriö, hallitussihteeri Jan Hjelt (ylitarkastaja
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen) työ- ja
elinkeinoministeriö, hallitusneuvos
Eeva Mäenpää (budjettineuvos Jouko
Narikka)
valtiovarainministeriö,
kehittämispäällikkö
Anna-Leena
Välimäki (yksikön päällikkö Päivi
Lindberg) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, johtaja Jorma Kauppinen
(opetusneuvos Hely Parkkinen) Opetushallitus, sosiaalihuollon ylitarkastaja Ilpo Karonen Etelä-Suomen
aluehallintovirasto (sosiaalihuollon
ylitarkastaja Maija Pelkonen PohjoisSuomen aluehallintovirasto), työalasihteeri Heljä Petäjä (työalasihteeri
Raija Ojell) Kirkkohallitus, erityisasiantuntija Anna-Maija HalisevaLahtinen (erityisasiantuntija Kurt
Torsell) Suomen Kuntaliitto, kasvatustieteen professori Lasse Lipponen
Helsingin yliopisto (varhaiskasvatuksen professori Leena Alanen
Jyväskylän yliopisto), sosiaalialan
lehtori Sari Leppälä Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulu
(yliopettaja
Päivi Marjanen Laurea ammattikorkeakoulu), rehtori Anne Laine Satakunnan ammattiopisto (varhaiskasvatuksen lehtori, koulutuspäällikkö
Tuula Sivén Omnian ammattiopisto),
erityissuunnittelija Seija Junno
Pikassos Oy (Saila Nevas Pääkaupungin sosiaalialan osaamiskeskus
Socca), koulutusasiainpäällikkö Heljä
Misukka Opetusalan ammattijärjestö
OAJ,Akava (Anne Liimola Lasten-
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tarhanopettajaliitto, Akava), erityisasiantuntija Marjo Varsa Sosiaalialan
korkeakoulutettujen ammattijärjestö
Talentia ry, Akava (erityisasiantuntija Mervi Tolonen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Akava), sopimustoimitsija
Minna Pirttijärvi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, SAK ry,
(ammattiasian toimitsija Riitta Vehovaara, Julkisten ja hyvinvointialojen
liitto JHL ry, SAK ry), asiamies Eva
Siitonen Toimihenkilökeskusjärjestö
STTK ry (johtaja Tarja Honkalampi
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
ry), toiminnanjohtaja Pia Sundell
Barnavårdsföreningen i finland rf,
YTY ry (erityissuunnittelija Riitta
Kittilä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
yhteistyöyhdistys, YTY ry) ja päivähoidon johtaja Tom Enbacka Pietarsaari
(erityislastentarhanopettaja
Christel Sandell Pietarsaari). Neuvottelukunnan sihteerit ovat hallitussihteeri Hanna Kiiskinen sosiaali- ja
terveysministeriöstä,
ylitarkastaja
Heli Jauhola opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja erikoissuunnittelija
Marjatta Kekkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Tekninen sihteeri on osastosihteeri Anne Vuori
sosiaali- ja terveysministeriöstä.
(STM neuvotteleva virkamies Lotta
Silvennoinen 09 160 74358)
Päätös asettaa poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunta toimikaudeksi 1.3.2011–31.12.2012.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
puheenjohtaja: kansliapäällikkö Kari
Välimäki sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: valmiusjohtaja Tom Silfvast sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: lääkintöneuvos
Mikko Paunio (ylilääkäri Anni Virolainen-Julkunen) sosiaali- ja terveysministeriö, lääkintöneuvos Timo
Keistinen (neuvotteleva virkamies
Ulla Närhi) sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Anja Kairisalo sosiaalija terveysministeriö (johtaja Lauri
Pelkonen sosiaali- ja terveysministeriö/lääkkeiden
hintalautakunta),
pelastusylijohtaja Pentti Partanen
(yli-insinööri Kristine Jousimaa) sisäasiainministeriö, puolustusvoimien
ylilääkäri,
lääkintäkenraalimajuri
Pentti Kuronen (sektorinjohtaja, lääkintäeversti Hannu Isotalo) Pääesikunta, hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta-Vaara (neuvotteleva lakimies
Sami Uotinen) Suomen Kuntaliitto,
aluehallintoylilääkäri Kirsti Riihelä
Etelä-Suomen
aluehallintovirasto
(aluehallintoylilääkäri Jari Vepsäläinen Itä-Suomen aluehallintovirasto),

ylihoitaja Marjo Huovinen-Tervo
Kainuun maakunta -kuntayhtymä
(johtajaylilääkäri Eva Salomaa Lapin
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) ja
sosiaali- ja terveysjohtaja Aino Eerola
Hyvinkään kaupunki (terveyspalvelujen johtaja Risto Raivio Lahden
kaupunki); asiantuntijat: ylijohtaja
Sinikka Rajaniemi (johtaja Eija Pelkonen) Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus, ylilääkäri Markus
Henriksson (ylitarkastaja Jaana Vaitomaa) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto, laboratorionjohtaja
Päivi Kurttio (johtava asiantuntija
Kyllikki Aakko) Säteilyturvakeskus,
laboratorionjohtaja Jari Jalava (osastojohtaja Terhi Kilpi) Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos, tiimipäällikkö
Tiina Santonen (vanhempi tutkija
Mauri Mäkelä) Työterveyslaitos,
johtaja Hannu Pelttari (valmiusasiamies Riku Juhola) Huoltovarmuuskeskus, hallitusneuvos Matti Piispanen (yleissihteeri Tero Ylitalo) Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea
ja kansainvälisen avun johtaja Kalle
Löövi (kotimaan valmiustoiminnan
päällikkö Arja Vainio) Suomen
Punainen Risti. Neuvottelukunnan
sivutoiminen pääsihteeri on ylitarkastaja Keijo Korko sosiaali- ja terveysministeriöstä. (STM vanhempi
hallitussihteeri Arita Kaario 09 160
73792)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
24.2.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 62/2010
vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi vaarallisista aineista
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen
torjunnasta (Seveso III -direktiivi).
Ehdotuksella on tarkoitus selventää
ja täsmentää aikaisemman Seveso II
-direktiivin sisältöä. Vaarallisten aineiden luokitus muutettaisiin EU:n
luokitusjärjestelmään, ns. CLP-asetukseen, perustuvaksi. Yleisön tiedonsaantioikeuksia ja kuulemisvelvoitteita lisättäisiin. Lisäksi soveltamisalaan kuuluville laitoksille asetettaisiin eräiltä osin lisävaatimuksia.
(TEM neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 010 60 63722)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 24.2.2011 seuraavat nimitysasiat:
Varatuomari Arno Liukko valtioneuvoston kanslian hallitussihteerin

13

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

virkaan 15.3.2011 lukien. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 09 160
22294)

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.2.2011
seuraavia asioita:

29.10.34 määräraha 53,2 miljoonaa
euroa, oppilaitosten perustamishankkeiden valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen osoitetaan seuraavasti: vuonna 2011 myönnettäviin
avustuksiin, yhteensä 12 miljoonaa
euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavasti: Uudenmaan ELY 1 920 000 euroa, Varsinais-Suomen ELY 3 140 000 euroa,
Pirkanmaan ELY 3 300 000 euroa,
Pohjois-Savon ELY 530 000 euroa,
Pohjois-Pohjanmaan ELY 2 360 000
euroa ja Lapin ELY 750 000 euroa.
Vuosina 2007–2010 myönnettyihin
valtionosuuksiin ja -avustuksiin,
yhteensä 37,3 miljoonaa euroa osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 20 459 000 euroa seuraavasti: Uudenmaan ELY 6 800 000
euroa,
Varsinais-Suomen
ELY
4 600 000 euroa, Pirkanmaan ELY
2 800 000 euroa, Pohjois-Savon ELY
2 000 000 euroa, Pohjois-Pohjanmaan ELY 4 000 000 euroa, Lapin
ELY 250 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetaan loppuosa määrärahasta yleissivistävän
koulutuksen hankkeisiin vuosina
2001–2006 myönnettyihin avustuksiin 16 850 000 euroa ja ammatillisen
koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen hankkeisiin vuosina 2001–2005
myönnettyihin avustuksiin 3 900 000
euroa. (OKM rakennusneuvos Ritva
Kivi 09 160 77095)

Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden vuoden 2011 valtionavustusten myöntämistä koskevien
valtuuksien ja määrärahan jakaminen. Vuoden 2011 talousarvion momentilla 29.10.34 oleva valtuus
myöntää valtionavustuksia yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeisiin enintään 36 miljoonaa
euroa, josta toteutusaikaisina enintään 17 miljoonaa euroa, jaetaan
kuudelle elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle seuraavasti:
Uudenmaan ELY 13 300 000 euroa,
josta toteutusaikasena enintään
2 400 000 euroa, Varsinais-Suomen
ELY 6 660 000 euroa, josta toteutusaikasena enintään 5 460 000 euroa,
Pirkanmaan ELY 6 150 000 euroa,
josta toteutusaikasena enintään
4 760 000 euroa, Pohjois-Savon ELY
4 520 000 euroa, josta toteutusaikasena enintään 530 000 euroa, PohjoisPohjanmaan ELY 4 620 000 euroa,
josta toteutusaikasena enintään
3 100 000 euroa ja Lapin ELY
750 000 euroa, joka kokonaisuudessaan toteutusaikaisena. Momentin

Vapaan sivistystyön perustamishankkeiden vuoden 2011 valtionavustusten myöntämistä koskevan
valtuuden ja määrärahojen jakaminen. Vuoden 2011 talousarvion momentilla 29.30.52 oleva valtuus
myöntää vapaan sivistystyön oppilaitosten perustamishankkeisiin valtionavustusta enintään 1 000 000 euroa jaetaan kahdelle elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle
seuraavasti:
Uudenmaan
ELY
390 000 euroa ja Pirkanmaan ELY
610 000 euroa. Momentin määräraha
1 000 000 euroa vapaan sivistystyön
perustamishankkeiden valtionavustuksiin jaetaan seuraavasti: Vuonna
2011 myönnettäviin avustuksiin
692 000 euroa: Uudenmaan ELY
320 000 euroa ja Pirkanmaan ELY
372 000 euroa. Ennen vuotta 2011
myönnettyihin avustuksiin 308 000
euroa: Uudenmaan ELY 90 000 euroa, Varsinais-Suomen ELY 138 000
euroa ja Lapin ELY 80 000 euroa.
(OKM rakennusneuvos Ritva Kivi
09 160 77095)

Valtioneuvosto myönsi puolustusministeriön neuvotteleva virkamies
Olli-Pekka Jaloselle palkatonta virkavapautta 1.3.2011–30.9.2011 toisen viran hoitamista varten. (PLM
hallintojohtaja Hannu Antikainen
09 160 88119)
Filosofian maisteri Hanna Perälä liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 7.3.2011–
28.2.2015, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan Minna Kivimäen
virkavapauden ajaksi. (LVM hallitusneuvos Merja Suoninen 09 160
28336)
Lääketieteen tohtori Taina Autti sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen virkaan 1.4.2011 lukien.
(STM osastopäällikkö Raimo Ikonen
09 160 73194)
Oikeustieteen kandidaatti Esko Salo
sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.4.2011
lukien. (STM osastopäällikkö Raimo
Ikonen 09 160 73194)
R A H A - A S I AT
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Entisen Tammelan metsäoppilaitoksen Metsäranta -kiinteistön ja irtaimiston myynti ja palautettavaksi määrättävissä olevan euromäärän siirto
peruskorjaushankkeeseen.
(OKM
rakennusneuvos Ritva Kivi 09 160
77095)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista. Suomen riistakeskuksen maksullisiksi suoritteiksi säädetään metsästyslaissa säädetyistä luvista tehtävät päätökset sekä
lupien uudistamisesta tehtävät päätökset. Riistanhoitoyhdistysten maksullisiksi suoritteiksi säädetään metsästäjätutkintojen vastaanottaminen.
Asetus tulee voimaan 1.3.2011 ja on
voimassa 31.12.2011 saakka. (MMM
apulaisosastopäällikkö
Christian
Krogell 09 160 53373)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
talous- ja velkaneuvontapalvelujen
tuottajalle vuonna 2011 maksettavan
korvauksen perusteista. Korvaus jaetaan peruskorvaukseen ja lisäkorvaukseen. Peruskorvauksena maksetaan palvelun tuottajan toimialaalueen asukasmäärän perusteella
0,76 euroa asukasta kohden. Lisäkorvaus 553 916 euroa kohdistetaan
aluehallintovirastoille niiden alueiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Aluehallintovirastot jakavat
lisäkorvauksen palvelujen tuottajille
tarveharkintansa perusteella. Tarveharkinnan perusteita ovat palvelujen
saatavuuden varmistaminen sekä
neuvonnan kysyntä ja tarve. Aluehallintovirastot voivat harkitessaan
jakaa lisäkorvauksen myös asukasluvun perusteella. Momentin perustelujen mukaan määrärahaa saa käyttää
myös projektihenkilöstön palkkaukseen Kuluttajavirastoon sekä talousja velkaneuvojien koulutukseen ja
materiaalin tuottamiseen. Vuonna
2011 määräraha on 4 711 000 euroa.
Asetus tulee voimaan 28.2.2011.
(TEM neuvotteleva virkamies Ulla
Karhu 010 60 63547)
Määrärahan käyttöperusteen muuttaminen ja ylittäminen erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävien
muutosten
osalta
momentilla
33.30.60 (Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista).
Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävien muutosten kustannuslisäysvaikutusten enimmäismäärä
määritellään valtion talousarviossa.
Momentin valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista
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selvitysosassa määrätään, että erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon
tehtävistä muutoksista aiheutuva
kustannuslisäys saa olla vuositasolla
enintään 8 400 000 euroa. Erityiskorvattavuushakemukset käsitellään
sen vuoden talousarvion määrärahaa
kuluttavina minä ne ovat saapuneet
lääkkeiden hintalautakuntaan. Lääkkeiden hintalautakunta on päättänyt
11.1.2011 mennessä vuoden 2010
määrärahan osalta 6 892 000 eurolla
lisäyksiä erityiskorvattavien lääkkeiden listaan. Lautakunnassa on käsittelyssä vielä yhdeksän vuodelle 2010
kuuluvaa hakemusta. Momentin
33.30.60 määrärahan käyttöperustetta muutetaan siten, että erityiskorvattaviin varattua määrärahaa saa ylittää
enintään 1 000 000 eurolla. (STM ylitarkastaja Niina Kiviaho 09 160
73869)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
TA L O U S P O L I I T T I N E N M I N I S T E R I VA L I O K U N TA 2 3 . 2 . 2 0 1 1

Julkisoikeudellisille yliopistoille
175 miljoonan euron vastinrahoitus valtiolta
Talouspoliittinen ministerivaliokunta sopi 23.2.2011 julkisoikeudellisten yliopistojen vastinrahoituksesta.
Valtioneuvosto päättää vuoden 2010
loppuun mennessä kerättyjen lahjoitusten valtion vastinrahoituksesta lähiviikkoina.
Julkisoikeudelliset yliopistot ovat
keränneet
valtion vastinrahaan
oikeuttavia lahjoituksia vuoden 2010
loppuun mennessä 70 miljoonaa euroa. Valtion vastinrahoitusta tarvitaan yhteensä 175 miljoonaa euroa.
Opetusministeri Henna Virkkunen
on tyytyväinen siihen, että yliopistot
ovat lyhyessä ajassa onnistuneet saamaan näin merkittävästi yksityisiä
lahjoituksia. - Pääomien kartuttaminen on lähtenyt käyntiin jopa ennakoitua paremmin. Valtio vastaa jatkossakin yliopistojen toiminnan
perusrahoituksesta, mutta lahjoitukset yhdessä valtion vastinrahoituksen
kanssa kasvattavat yliopistojen omaa
pääomaa, joka lisää niiden taloudellista autonomiaa ja liikkumavapautta,
ministeri toteaa.
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Vuoden 2011 talousarviossa on varauduttu 211,25 miljoonan euron
vastinrahoitukseen. Valtion sijoituksen todellinen määrä määräytyy 5/2 jakosuhdelinjauksen mukaisesti riippuen aidon yksityisen sijoituksen
määrästä. Julkisoikeudellisten yliopistojen valtion vastinrahoitukseen
oikeuttavaa varainkeruuaika jatkuu
30.6.2011 saakka.
Lahjoituksilla kartutetaan peruspääomaa, josta yliopisto voi käyttää
ainoastaan tuottoja toimintaansa.
Näin ollen ei ole vaaraa siitä, että
lahjoittajat liiaksi ohjaisivat yliopiston toimintaa. Yliopistojen valtion
ulkopuolisen pääoman tulee olla
aidosti uutta yksityistä pääomaa eikä
esimerkiksi yliopistoyhtiöiden, omien rahastojen tai yliopistoja lähellä
olevien säätiöiden tai kuntien, kuntien
omistamien yhtiöiden tai liikelaitosten kautta tulevaa varallisuutta.
Valtion vastinrahoituksesta tullaan
vuonna 2011 päättämään kahdessa
erässä. Yliopistoilla on kesäkuun
2011 loppuun saakka aikaa saada yhden miljoonan euron kynnysarvo ylitettyä. Valtioneuvosto päättää julkisoikeudellisten yliopistojen vuoden
2011 aikana 30.6.2011 mennessä kerättyjen lahjoitusten valtion vastinrahoituksesta syyskuun 2011 aikana.
Julkisoikeudellisten
yliopistojen
hankkimien yksityisten rahalahjoitusten määrä on vuoden 2010 loppuun mennessä yhteensä 74,2 miljoonaa euroa, josta valtion vastinrahoitukseen oikeuttavia lahjoituksia
on 70 miljoonaa euroa. Lahjoittajia
on lähes 9 500, joista alle 1000 euron
lahjoituksia on lähes 7 400. Yliopistot ovat saaneet 28 yli 500 000 euron
lahjoitusta ja 100 000 euroa tai
enemmän lahjoittaneita on 181. Yliopistojen itselleen asettama varainhankinnan tavoite on 84,5 miljoonaa
euroa.
Lisätietoja: erityisavustaja Laura
Rissanen, p. 09 160 77409, 041 540
4505 ja johtaja Anita Lehikoinen, p.
09 160 77353, 040 518 4891

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Harvaan asuttujen alueiden sisäiseen turvallisuuteen liittyvää operatiivista yhteistoimintaa kehittänyt HARVA-työryhmä luovutti
17.2.2011 raporttinsa sisäasiain-

ministeri Anne Holmlundille. Työryhmä ehdottaa, että vuosina 2009–
2010 Pohjois-Karjalassa ja Lapissa
kokeillut yhteistoimintamallit vakiinnutetaan ja otetaan valtakunnallisesti
käyttöön harvaan asutuilla alueilla.
Yhteistoimintamallit koskevat viranomaisten yhteistä tilannekuvaa ja
riskianalyysitoimintaa,
lähimmän
partion periaatetta, ensivastetoimintaa, yhteispartiointia, yhteistoimintaa
vaativissa ja erityistilanteissa sekä
kaluston ja tilojen yhteiskäyttöä. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/
66f9d320b677803fc225783a002873
86/$file/harva_loppuraportti_final.
pdf. Lisätietoja antaa valmiuskoordinaattori Jarkko Alén, p. 071 878
8403, sisäasiainministeriö.
Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistusta valmistellut työryhmä luovutti 18.2.2011
mietintönsä hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllille. Työryhmän mukaan sijoittajan tulisi voida itse valita, säilyttääkö hän suomalaisia arvopapereitaan Arvopaperikeskuksessa
vai säilyttäjäpankin tilillä. Myös suomalaisille vähittäis- ja instituutiosijoittajille tulisi sallia Suomessa liikkeeseen laskettujen arvopaperien
hallintarekisteröinti. Työryhmä ehdottaa säännöksiä, joiden pohjalta voidaan laajentaa moniportaisen hallintarakenteen ja hallintarekisteröinnin
käyttöä Suomessa. Pyrkimyksenä on
poistaa nykyinen kustannusero, jonka johdosta suomalaisten sijoittajien
sijoitukset suomalaisiin yhtiöihin
ovat moninkertaisesti kalliimpia
kuin ulkomaisten sijoittajien sijoitukset suomalaisyhtiöihin. Raportti
on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/
fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/07_rahoitus-markkinat2011
0216Arvopa/Arvopaperimarkkinalainsaeaedaennoen_kokonaisuus.pdf.
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos
Tuija Taos, p. 09 160 33095, valtiovarainministeriö.
Normihanketyöryhmä
luovutti
18.2.2011 raporttinsa hallinto- ja
kuntaministeri Tapani Töllille. Työryhmä katsoo, että kuntiin kohdistuva
valtionohjaus tarvitsee yhteisiä pelisääntöjä. Työryhmä esittää erityisen
kunnallistalouden- ja hallinnon neuvottelukuntaan tukeutuvan asiantuntijaverkoston perustamista. Verkosto
voisi tukea ohjauksen valmistelijoita
kuntavaikutusten arvioinnissa sekä
varmistaa hyvissä ajoin sen, että
ohjauksessa huomioidaan yleiset
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kuntien ohjauksen periaatteet ja vaikutukset kuntiin ja kuntalaisiin. Työryhmän mukaan tehokas kuntien ohjauksen kehittäminen edellyttää kuntia koskevien toimenpiteiden kokonaistarkastelua hallitusohjelmassa.
Työryhmä ehdottaa muun muassa
kuntien tehtävien kartoitusta ja mahdollista vähentämistä sekä uusien
velvoitteiden aiheuttamien menojen
hillintää. Raportti on osoitteessa
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_
kunnat/20110217Kuntii/Normihanketyoeryhmaen_raportti.pdf. Lisätietoja antavat johtava lakimies Kari
Prättälä, p. 09 771 2456, Kuntaliitto
ja hallitusneuvos Arto Luhtala, p. 09
160 30016, valtiovarainministeriö.
Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja -rakenteesta luovutettiin 18.2.2011
opetusministeri Henna Virkkuselle ja
valtiosihteeri Marcus Rantalalle. Selvityshenkilöt, kansliapäällikkö Harri
Skog ja ylijohtaja Håkan Mattlin
esittävät suurta muutosta virastokenttään. Ehdotuksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla olisi ministeriön lisäksi
seitsemän valtion virastoa nykyisten
16 sijasta. Mitään nykyisistä toiminnoista ei lopetettaisi, mutta eräiden
virastojen organisoimistapa muuttuisi: kaksi virastoa muutettaisiin säätiöiksi, yksi yhdistykseksi ja lisäksi
kaksi organisaatiota toimisi julkisoikeudellisina laitoksina. Selvityshenkilöt esittävät myös muun muassa
viestintä- ja media-asioiden yhteen
kokoamista. Selvitys on osoitteessa
http://www.minedu.fi/export/sites/
default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/
tr06.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat
kansliapäällikkö Harri Skog, p. 09
160 77210 ja ylijohtaja Håkan Mattlin, p. 09 160 77430, opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä selvittänyt työryhmä luovutti raporttinsa 18.2.2011 elinkeinoministeri
Mauri Pekkariselle ja työministeri
Anni Sinnemäelle. Työryhmä esittää,
että seuraava hallitus käynnistäisi
hankkeen yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallin kehittämiseksi ja jatkotoimenpiteiden edistämiseksi. Toimintamalli voisi laajentaa yrittäjyyden mahdollisuuksia ja
monipuolistaa julkista palvelutuotantoa. Asiakas- ja yrityskentässä
erottautumista ja toimintamallin tunnettuutta edistämään työryhmä ehdottaa yhteiskunnalliselle yrityksille
myönnettävää merkkiä. Sen käyttöönottoon ja myöntämisprosessiin
sekä käytön valvontaan liittyvät yksityiskohdat valmisteltaisiin työ- ja
elinkeinoministeriön johdolla käynnistettävässä jatkotyössä. Raportti on
osoitteessa http://www.tem.fi/files/
29202/4_2011_web.pdf. Lisätietoja
antavat kansliapäällikkö Erkki Virtanen, p. 010 60 63502 ja kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, p. 010 60
64907, työ- ja elinkeinoministeriö.
Ikäihmisten ympärivuorokautista
hoitoa pohtinut työryhmä luovutti
24.2.2011 raporttinsa peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmä
ehdottaa, että nykyisenkaltaisesta
ympärivuorokautisen hoidon järjestelmästä siirrytään kohti yksiportaista järjestelmää. Tulevaisuudessa vanhainkotihoito ja tehostettu palveluasuminen muodostaisivat yhden kokonaisuuden. Tällä hetkellä ympärivuorokautisen hoidon eri portailla eli
terveyskeskuksessa, vanhainkodissa
ja tehostetussa palveluasumisessa
hoidetaan osittain hoidon tarpeeltaan
samankaltaisia asiakkaita. Työryhmä
ehdottaa muun muassa, että kunnan
järjestämisvastuulla oleviin asumispalveluihin säädetään valtakunnallisesti yhdenmukaiset asiakasmaksu-

jen määräytymisperusteet ja kunnan
omana toimintana ja ostopalveluina
tuotettavista asumispalveluista peritään maksut yhtenäisin perustein.
Raportti on osoitteessa http://
www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=2872962&name=
DLFE-14929.pdf. Lisätietoja antaa
neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen, p. 09 160 74135, sosiaali- ja
terveysministeriö.
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan (Somla) saapuvien
valitusten vähentämistä pohtinut
työryhmä luovutti 22.2.2011 muistionsa sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehulalle. Työryhmä ehdottaa
uudistuksia erityisesti koskien muutoksenhaun oikaisumenettelyn keventämistä. Työryhmä ehdottaa myös
etuuskohtaisia muutoksia. Osa työryhmän ehdotuksista vaatii lakimuutoksia ja jatkovalmistelua, osa muutoksista voidaan toteuttaa Kelan sisäisellä ohjeistuksella. Kelan sisäistä
ohjeistusta koskevat muutokset ehdotetaan otettavaksi käyttöön välittömästi. Muutosehdotuksilla voitaisiin
työryhmän mukaan vähentää lautakuntaan saapuvien valitusten määrää
arviolta 1 450–1 600 valituksella
vuodessa. Raportti on osoitteessa
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2872962&
name=DLFE-14928.pdf. Lisätietoja
antaa ylijohtaja Outi Antila, p. 09
160 73864, sosiaali- ja terveysministeriö.

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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