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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
4.3.2011 seuraavat lait:
Laki talousneuvostosta (HE 265/
2010 vp). Lailla selkeytetään talousneuvoston asemaa ja tehtävää eri
osapuolten välisenä keskustelupaikkana keskeisistä talouspolitiikan
haasteista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista. Talousneuvoston puheenjohtajana on pääministeri ja jäseninä vähintään kaksi valtioneuvoston jäsentä sekä jäsenmäärältään tai muutoin
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alaansa parhaiten edustavien taloudellisten järjestöjen ja muiden tahojen edustajia, joista vähintään yksi on
Suomen Pankin edustaja. Laki tulee
voimaan 1.4.2011. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 09 160 22294)

simipituudesta. Säännöksiä maahantulokiellon määräämisestä ja maastapoistamispäätöksen
täytäntöönpanosta tarkennetaan. Laki tulee voimaan 1.4.2011. (SM ylitarkastaja
Harri Sivula 071 878 8623)

Laki rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta (HE 277/2010 vp). Rikoslakia muutetaan niin, että luvattomana
käyttönä ei pidetä suojaamattoman
langattoman
tietoverkkoyhteyden
kautta muodostetun internet-yhteyden käyttämistä. Laki tulee voimaan
15.3.2011. (OM lainsäädäntöneuvos
Lena Andersson 09 160 67725)

Laki autoverolain muuttamisesta
(HE 290/2010 vp). Autoverolain
muuttoajoneuvoille myönnettäviä
veronalennuksia koskevia säännöksiä muutetaan siten, että maahan
muuttoa koskevista määräajoista
säädetään nykyistä joustavammin.
Kun ulkomailla oleskelu tapahtuu
seudulla, jossa muuttoajoneuvoksi
tarkoitettua ajoneuvoa ei ole turvallista käyttää, ajoneuvon voi tuona
aikana tietyin ehdoin säilyttää Suomessa. Taksikäytössä olevien tilaautojen veronhuojennusta suurennetaan siitä, mitä sovelletaan muihin
taksiautoihin. Rekisteröidyn asiamiehen vastuuta koskevia säännöksiä tarkistetaan. Lisäksi autoverolakiin tehdään eräitä teknisluontoisia
tarkistuksia. (VM hallitusneuvos
Merja Sandell 09 160 33061)

Laki rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n
muuttamisesta ja laki kansainvälisestä
oikeusavusta rikosasioissa annetun
lain 15 §:n muuttamisesta (HE 285/
2010 vp). Rahanpesun tunnusmerkistöä täsmennetään ja siihen lisätään
tekotavaksi rikoshyödyn hallussapito.
Oikeushenkilön rangaistusvastuun
soveltamisalaa laajennetaan tuottamukselliseen rahanpesuun. Lisäksi
rahanpesurikoksissa on mahdollista
antaa kansainvälistä oikeusapua ilman
kaksoisrangaistavuuden edellytyksen täyttymistä. Lait tulevat voimaan
1.6.2011. (OM lainsäädäntöneuvos
Matti Marttunen 09 160 67653)
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
(HE 208/2010 vp). Lakiin lisätään
säännös ulkomaalaisen vapaaehtoisesta paluusta ja säilössäpidon mak-

Laki Finanssivalvonnasta annetun
lain muuttamisesta (HE 287/2010
vp). Finanssivalvonnasta annettua
lakia muutetaan siten, että laissa otetaan huomioon Finanssivalvonnan
kuuluminen Euroopan finanssivalvontajärjestelmään. Finanssivalvonnan on osallistuttava järjestelmän
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toiminnan vaatimaan yhteistyöhön.
Lakiin otetaan säännökset määräysten valmistelua koskevasta Finanssivalvonnan yhteistyöstä asianomaisten ministeriöiden kanssa. Finanssivalvonnan johtokunnan ja johtajan
tehtäviä täydennetään. Samalla johtokunnalle säädetään velvollisuus
kuulla myös kuluttajien edustajia ja
muita palvelujen käyttäjien edustajia
muun muassa valvonnalle asetetuista
tavoitteista ja niiden toteutumisesta.
Finanssivalvonnan oikeutta siirtää
tarkastustehtäviä toiselle Euroopan
unionin kansalliselle valvontaviranomaiselle täsmennetään. Laki tulee
voimaan 15.3.2011. (VM lainsäädäntöneuvos Markku Sorvari 09 160
33040)
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta (HE 259/2010 vp). Lakiin
lisätään säännös, jonka perusteella
maa- ja metsätalousministeriö voi
oikeuttaa maanomistajan omalla kustannuksellaan toteuttamaan ministeriön hyväksymät biologisen kasvinsuojeluaineen lentolevitystä koskevat toimenpiteet. Ministeriö tekee
päätöksensä metsäkeskuksen esityksestä, joka pohjautuu maanomistajan
hakemukseen. Laki tulee voimaan
15.3.2011. (MMM hallitusneuvos
Vilppu Talvitie 09 160 52293)
Laki työsopimuslain muuttamisesta
(HE 263/2010 vp). Perhevapaita
sääntelevään työsopimuslain 4 lukuun
lisätään säännös, jonka nojalla työntekijällä on mahdollisuus jäädä pois
työstä perheenjäsenensä tai muun
läheisen hoitamiseksi. Työstä poissaolo edellyttää työnantajan ja työntekijän keskinäistä sopimusta. Työnantajalla ei ole poissaolon ajalta palkanmaksuvelvollisuutta. Säännöksessä turvataan työntekijälle eräin
edellytyksin mahdollisuus palata
työhön kesken sovitun poissaoloajan. Lisäksi työntekijällä on oikeus
palata ensisijaisesti entiseen työhönsä poissaolon jälkeen. Laki tulee voimaan 1.4.2011. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että
hallitus antaa pikaisesti eduskunnalle
esitykset virkamieslakien muuttamiseksi siten, että mahdollisuus saada
perheenjäsenen tai muun läheisen
hoitoon tarkoitettua vapaata koskee
myös virkamiehiä. 2) Eduskunta
edellyttää, että hallitus seuraa, missä
määrin uudet säännökset omaishoitovapaasta parantavat työntekijöiden
ja virkamiesten mahdollisuuksia saada perheenjäsenen tai muun läheisen
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henkilön hoitoon tarkoitettua vapaata ja turvaavat heidän mahdollisuutensa palata työhönsä omaishoitovapaan jälkeen, sekä antaa asiasta selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2012 loppuun mennessä. (TEM hallitusneuvos Susanna
Siitonen 010 60 48932)
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n
muuttamisesta ja laki vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta (HE
305/2010 vp). Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettua
lakia ja vakuutusoikeuslakia muutetaan siten, että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalla ja vakuutusoikeudella on oikeus saada salassa
pidettäviä tietoja Kansaneläkelaitoksen henkilörekistereistä teknisen
käyttöyhteyden välityksellä. Tiedot on
mahdollista luovuttaa ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi
salassapitovelvollisuus on säädetty.
Lait tulevat voimaan 1.1.2012. (STM
johtaja Heli Backman 09 160 73918)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 179/2010 vp). Jos kiinteistön talousjätevesistä ei aiheudu
ympäristön pilaantumisen vaaraa,
lain nojalla säädettyjä käsittelyvaatimuksia ei sovelleta sellaisen kiinteistön lain voimaan tullessa olemassa
olevaan käyttökuntoiseen jätevesijärjestelmään, jonka kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat
ovat lain voimaan tullessa täyttäneet
68 vuotta. Laki tulee voimaan
9.3.2011. Eduskunnan lausumat;
1) Eduskunta edellyttää, että hallitus
kumoaa voimassa olevan hajajätevesiasetuksen ja antaa uuden, tämän
lainmuutoksen mukaisen asetuksen
mahdollisimman pian tämän lainmuutoksen hyväksymisen jälkeen.
2) Eduskunta edellyttää, että hallitus
seuraa lain toimeenpanoa ja antaa
asiasta ympäristövaliokunnalle selvityksen ennen siirtymäajan päättymistä. 3) Eduskunta edellyttää, että
hallitus valmistelee mahdollisimman
pian valtakunnallisen viemäröintitukiohjelman riittävine määrärahatasokorotuksineen vähintään tämän lain
ja uuden asetuksen voimaanpanolle
asetettavan siirtymäajan loppuun
saakka. 4) Eduskunta edellyttää, että
hallitus yhteistyössä kuntien kanssa
varmistaa riittävän ohjeistuksen kunnan viranomaisille lain tehokkaaksi
toimeenpanemiseksi ja että hallitus
turvaa kunnille riittävän neuvontamäärärahan kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan toteuttamiseen uuden

asetuksen voimaanpanon siirtymäajan loppuun saakka. 5) Eduskunta
edellyttää, että hallitus nostaa korjausavustusmäärärahan myöntämisen
perusteena olevia tulorajoja ja korjausja energia-avustusmäärärahaa siten,
että avustus edistää pienituloisten
kotitalouksien jätevesien käsittelyn
parantamistoimien toteuttamista. (YM
lainsäädäntöneuvos Tuire Taina
050 358 1359)
Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Ruotsin välisen valtion rajat
ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävää toimintaa koskevan sopimuksen
ja vahvisti lain valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin kanssa tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 312/2010 vp). Sopimuksella täsmennetään järjestelyjä,
joilla Suomi on delegoinut ilmaliikennepalvelujen tarjoamisen Ruotsille Merenkurkun alueella. Lisäksi
sopimuksessa on määräyksiä koskien
ilmatilan varaamista Suomen ja
Ruotsin yhteisiä ilmasotaharjoituksia
varten. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 09 160 28470)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.3.2011
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Vanuatun kanssa
13.10.2010 allekirjoitettu sopimus
veroasioita koskevista tiedoista ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 21.12.2010 annettu laki. Asetus
tulee voimaan 8.3.2011. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 4.3.2011
seuraavat kansainväliset asiat:
Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen
tai hänen estyneenä ollessaan finanssineuvos Antero Toivaisen valtuutta-
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minen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Itävallan tasavallan välillä
tulo- ja varallisuusveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja ja lisäpöytäkirja. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi
09 160 33158)

Juhani Santavuorelle Suomen pysyvän YK-edustuston sotilasedustajan
tehtävään New Yorkissa annetun
määräyksen peruuttaminen 1.8.2011
lukien ja everstiluutnantti Esa Juhani
Vanosen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2011 lukien asemapaikkana
New York. (PLM hallitusneuvos Jari
Kajavirta 09 160 88121)

N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 4.3.2011
seuraavat nimitysasiat:
Beogradin suurlähetystön päällikön,
ulkoasiainneuvos Kari Veijalaisen
edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Maputon suurlähetystön
päällikön, ulkoasiainneuvos Kari
Alangon edustuston päällikön tehtävän päättyminen ja Nairobin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos
Heli Sirven edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2011. (UM
henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)
Ulkoasiainneuvos Pekka Orpana
Beogradissa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Juha Virtanen Limassa olevan
suurlähetystön päällikön tehtävään,
ulkoasiainneuvos
Sofie
FromEmmesberger Nairobissa olevan
suurlähetystön päällikön tehtävään,
ulkoasiainneuvos Christina Harttila
Rabatissa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään ja ulkoasiainneuvos Matti Kääriäinen Maputossa
olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2011 lukien sekä ulkoasiainneuvos Päivi Luostarisen Berliinissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.6.2011 lukien. (UM
henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)
Eversti Harri Kaleva Niskaselle puolustusasiamieheksi Ruotsissa annetun
määräyksen peruuttaminen 1.4.2011
lukien ja eversti Lars Anders Jakob
Gardbergin määrääminen puolustusasiamieheksi Ruotsiin 1.4.2011 lukien
asemapaikkana Tukholma. (PLM
hallitusneuvos Jari Kajavirta 09 160
88121)
Kommodori Sakari Paavo Antero
Martimolle Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan Unionissa (EUE)
apulaissotilasedustajaksi Brysselissä
annetun määräyksen peruuttaminen
1.8.2011 lukien ja eversti Kari-Pekka
Rannikon määrääminen tähän tehtävään 1.8.2011 lukien asemapaikkana
Bryssel sekä komentaja Mikko Usko
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VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 3.3.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta. Asetuksen 11 §:ssä säädetään tullilaitoksen neuvottelukunnan tehtävistä, jäsenten enimmäismäärästä ja toimikaudesta. Neuvottelukunnan jäsenten
enimmäismäärä muutetaan nykyisestä kymmenestä enintään kahteentoista. Pääjohtajan lisäksi muita jäseniä
voi olla enintään 11, mukaan lukien
tullilaitoksen henkilöstön edustaja.
Asetus tulee voimaan 9.3.2011. (VM
ylitarkastaja Pirjo Lahti 09 160
34771)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2010 maksettavasta Etelä-Suomen
kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Eräät vuoden 2010 Etelä-Suomen
kansallisen tuen tukitasot vahvistetaan. Etelä-Suomen maidon tuotantotuen tukitasoja korotetaan 0,3 senttiä litralta ja teurashiehojen tueksi
vahvistetaan 200 euroa eläintä kohden. Asetuksen liitettä 2 muutetaan
siten, että puutarhatuotteiden varastointitukeen käytettävissä olevaa
määrärahaa korotetaan 0,25 miljoonalla eurolla ja kasvihuonetuotannon
tuen enimmäismäärää alennetaan
vastaavalla määrällä. Puutarhatuotteiden varastointituen taso koneellisesti jäähdytetyissä varastoissa on
12,0 euroa/m³ ja muissa varastoissa
7,4 euroa/m³. Asetus tulee voimaan
9.3.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160
52793)
Valtioneuvoston asetus maatalouden
investointituesta ja nuoren viljelijän
aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan eräitä nuoren
viljelijän aloitustuen myöntämisen ja

maksamisen edellytyksiä. Muutokset
perustuvat tukijärjestelmän toimeenpanossa esille tulleisiin käytännön tilanteisiin, joita koskeva sääntely on
voinut rajoittaa nuorten viljelijöiden
mahdollisuuksia yritystoimintaan ja
sen järjestelyihin. Voimassa olevan
asetuksen mukaan aloitustukea ei ole
voitu myöntää yhteisömuotoiselle
yritykselle, jos yritykselle tai sen
osakkaalle on jo aikaisemmin myönnetty aloitustukea. Jatkossa tarkastelu kohdistuu yhteisön määräysvaltaa
käyttävään osakkaaseen ja tuki voidaan pääsääntöisesti myöntää, jos
määräysvaltaa käyttävä osakas täyttää aloitustuen myöntämisen edellytykset. Lisäksi luonnolliselle henkilölle jo myönnetty oikeus aloitustukeen voidaan siirtää yhteisömuotoiselle yritykselle, kun toiminta yhtiöitetään. Muutoksia tehdään myös tilanpidon aloittamisen ajankohdan
tarkasteluun, kun maatila on saatu
perinnönjaossa, osituksessa tai testamentilla. Jatkossa vastaavaksi maatalousyrittäjäksi ryhtyminen edellyttää myös tilan hallintaoikeuden saantia, kun voimassa olevan asetuksen
mukaan aloittamisen on katsottu tapahtuneen hetkenä, jona perinnönjako, ositus tai testamentti saa lainvoiman. Aloitustuen korkotukea ei jatkossa myönnetä sellaisiin maatilan
hankinnan kustannuksiin, joihin kohdistuu tilanpidon aloittamisen yhteydessä siirrettävään tuettuun lainaan
liittyvä korkotuki, jota ei ole käytetty
loppuun. Tämän vuoksi siirtyvään
lainaan sisältyvää käyttämätöntä tukea ei jatkossa vähennetä aloitustuen
määrästä. Myös aloitustuen avustusosuuden maksamista koskevaa pykälää täsmennetään. Maatilan investointituessa uudistetaan asetuksen
liitettä tiettyjen kotieläintalouden
tuotannonalojen ja kasvihuonetuotannon yksikkökoosta, jota maatilan
tuotantomahdollisuuksien on uudisrakentamis- tai laajennusinvestoinnin toteuduttua vähintään vastattava.
Asetus tulee voimaan 8.3.2011.
(MMM hallitussihteeri Mika Saari
09 160 52242)
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2011. Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin
ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista vuonna 2011 voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Asetus tulee voimaan 15.3.2011. (TEM
hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60
63523)
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Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista,
joihin sovelletaan saaristokuntaa
koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ää muutetaan
siten, että Vöyrin kunnan saaristoosa määrätään sellaiseksi muuksi
alueeksi, johon voidaan soveltaa saariston kehityksen edistämisestä
annetun lain (494/1981) saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Muutos
perustuu valtioneuvoston päätökseen
lakkauttaa Vöyri-Maksamaan ja
Oravaisten kunnat ja muodostaa alueesta uusi Vöyri -niminen kunta
1.1.2011 lukien. Vöyri-Maksamaa ja
Oravainen ovat voimassa olevan asetuksen mukaan saaristo-osakuntia.
Asetus tulee voimaan 1.4.2011 ja sitä
sovelletaan Vöyrin kunnan osalta
1.1.2011 lukien. (TEM neuvotteleva
virkamies Jorma Leppänen 010 60
64934)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
3.3.2011 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD)
pääoman korottaminen ja osakkeiden merkintä. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin rahoituskysyntä on kasvanut voimakkaasti
kansainvälisen rahoituskriisin johdosta. Tästä syystä pankin hallintoneuvosto teki Zagrebissa 14.5.2010
yksimielisesti pankin peruspääoman
korottamista ja osakkeiden merkintää koskevat päätökset. Pääoman
korotus toteutetaan siten, että sillä ei
ole jäsenmaille suoria budjettivaikutuksia. Vuoden 2011 talousarviossa
ulkoasiainministeriön pääluokkaan
momentille 24.20.67 on sisällytetty
valtuus merkitä EBRD:n osakkeita
125,18 miljoonan euron arvosta, josta
vaadittaessa maksettavan takuupääoman osuus on 112,55 miljoonaa
euroa. Loppuosa merkinnästä 12,63
miljoonaa euroa on maksettua pääomaa, joka katetaan pankin varannoista. (UM osastopäällikkö Nina
Vaskunlahti 09 160 55038)
Päätös vahvistaa vuoden 2011 lähialueyhteistyömäärärahoja koskeva
käyttösuunnitelma. Vuoden 2011
talousarviossa ulkoasiainministeriön
pääluokkaan momentille 24.20.66
(Lähialueyhteistyö) on tarkoitukseen
varattu 16 miljoonaa euroa, mistä nyt
vahvistetaan 16 miljoonan euron
käyttösuunnitelma. Lähialueyhteis-
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työn keskeisenä tavoitteena on tukea
lähialueiden taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä sekä edistää
ympäristönsuojelua ja ydinturvallisuutta. Yhteistyön avulla torjutaan
järjestäytynyttä rikollisuutta ja ehkäistään huumeiden ja tartuntatautien
leviämistä. Lisäksi tuetaan hallinnon
ja oikeusjärjestelmän uudistuksia.
Lähialueyhteistyöllä edistetään myös
suomalaisten viranomaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisten yhteistyöedellytyksiä lähialueilla. (UM
osastopäällikkö Nina Vaskunlahti
09 160 55038)
Päätös hyväksyä valtion henkilöstön
palvelussuhteen ehdoista tehty virkaehtosopimus ja päättää alistaa se
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan
hyväksyttäväksi. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska
nyt tehdystä sopimuksesta aiheutuu
lisämenoja, joiden hyväksymiseen
tarvitaan eduskunnan päätös, se alistetaan eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi siltä osin
kuin se on virkaehtosopimus. Valtiovarainministeriö alistaa sopimuksen
ilman valtioneuvoston päätöstä siltä
osin kun se on työehtosopimus. (VM
hallitusneuvos Tuomo Vainio 09 160
34913)
Päätös tarkistaa eräitä sopimuspalkkoja virkamiespalkkausten tarkistuksia vastaavasti 1.5.2011 lukien. Tarkistuksista aiheutuva menojen lisäys
on vuositasolla noin 263 000 euroa.
(VM hallitusneuvos Tuomo Vainio
09 160 34913)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
kulttuurin tulevaisuudesta annetun
selonteon johdosta pöytäkirjaan ja
ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; 1) Eduskunta edellyttää, että kehitetään taiteilijoiden sosiaaliturvaa niin, että
nykyistä suurempi osa taiteilijoista
saadaan sosiaaliturvan piiriin. 2) Eduskunta edellyttää, että ratkaistaan
kulttuurialan sosiaali- ja työttömyysturvaan ja eläkekysymyksiin liittyvät
erityiskysymykset niin, että mahdollisimman moni työllistymisen este
voidaan poistaa. 3) Eduskunta edellyttää, että vahvistetaan taito- ja taideaineiden asemaa perusopetuksessa
ja opettajankoulutuksessa. 4) Eduskunta edellyttää, että valmistellaan
esitys taiteen keskustoimikunnan
muuttamiseksi taiteen edistämiskeskukseksi. 5) Eduskunta edellyttää,

että edistetään Prosentti taiteeseen periaatetta, jota voidaan toteuttaa rakentamis- ja perusparannuskustannuksiin sidottuna. 6) Eduskunta edellyttää, että päivitetään kansallinen
muotoiluohjelma niin, että siinä otetaan huomioon palvelumuotoilu,
käyttäjälähtöisyys ja kestävä kehitys.
7) Eduskunta edellyttää, että lisätään
toimenpiteitä ns. nettipiratismin estämiseksi ja digitaalisen aineiston laillisen käytön edistämiseksi. 8) Eduskunta edellyttää, että kehitetään ja
uudistetaan ns. hyvitysmaksujärjestelmää. (OKM ylijohtaja Riitta
Kaivosoja 09 160 77053)
Periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä. Periaatepäätös sisältää tarvittavat toimenpiteet julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden ja uudelleenkäytön lisäämiseksi yhteiskunnan kaikilla
alueilla. Periaatepäätöksen ensisijaisena kohteena on julkiset ja sellaisenaan luovutettavissa olevat digitaaliset tietoaineistot, joiden käsittelyyn
ei kohdistu lakisääteisiä rajoituksia.
Linjaukset sisältävät kehittämistoimet tietopolitiikan ja lainsäädännön
selkeyttämiseksi, käyttöä mahdollistavien rakenteiden ja käytänteiden
luomiseksi sekä palvelu- ja sovelluskehityksen edistämiseksi. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (LVM
viestintäneuvos Asta Virtaniemi
09 160 28626)
Päätös asettaa valtuuskunta Itämeren
suojelukomission 32. vuosikokoukseen 9. ja 10.3.2011 Helsingissä. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kansliapäällikkö Hannele Pokka, varapuheenjohtaja ympäristöneuvos EevaLiisa Poutanen ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat neuvotteleva
virkamies Maija Pietarinen ympäristöministeriöstä, Itämeri-suurlähettiläs
Timo Rajakangas ulkoasiainministeriöstä, kalatalousylitarkastaja Heikki
Lehtinen maa- ja metsätalousministeriöstä, hallitusneuvos Lolan Eriksson liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä vesibiologi, vesiyksikön vastaava Mikael Wennström Ahvenanmaan maakuntahallituksesta. Valtuuskunnan asiantuntijat ovat ympäristöneuvos Tarja Haaranen ympäristöministeriöstä, ylitarkastaja Marjatta
Kemppainen-Mäkelä maa- ja metsätalousministeriöstä,
meriympäristöyksikön päällikkö Anita Mäkinen
Liikenteen turvallisuusvirastosta sekä
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merenkulun ylitarkastaja Jorma
Kämäräinen Liikenteen turvallisuusvirastosta. (YM ylitarkastaja Sara
Viljanen 040 039 9089)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
3.3.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 63/2010
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta KOM(2010) 624 lopullinen
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi
arviointimekanismin
perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten (arviointiasetus). Ehdotuksen tarkoituksena on sisällyttää Schengenin
säännöstön arviointimekanismi EU:n
oikeusjärjestelmään sekä korjata aiemmin käytetyn järjestelmän puutteet. Komission ehdotus on jatkoa
sen maaliskuussa 2009 tekemille
kahdelle ehdotukselle tarkistetusta
Schengenin arviointimekanismista
(asetus (KOM(2009) 102 ja päätös
(KOM(2009) 103). Eduskuntaa informoitiin näistä ehdotuksesta valtioneuvoston kirjelmällä U 40/2009
vp. (SM lainsäädäntöneuvos Johanna
Puiro 071 878 8254)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 64/2010
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan
rahoituksesta annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1290/2005
muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 165/94 ja (EY) N:o
78/2008 kumoamisesta. Komission
asetusehdotus koskee yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta koskevan
neuvoston asetuksen muuttamista.
Ehdotettu muutos liittyy Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) voimaantuloon ja
täytäntöönpanoon. Tästä aiheutuu
muutoksia maatalousalaa koskeviin
säädöksiin. Maatalousala tuli ensimmäistä kertaa pääsääntöisesti tavanomaisen
lainsäätämisjärjestyksen
(yhteispäätösmenettely) piiriin sopimuksen tultua voimaan. Komission
ehdotuksen tarkoituksena on antaa
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyllä säädöksellä komissiolle valta
antaa delegoituja säädöksiä (SEUT
290 artikla) tai täytäntöönpanosääntelyä (SEUT 291 artikla) useista asioista. Osa valtuuksista delegoitujen
säädösten antamiseksi näyttäisi koskevan asioita, joilla on merkitystä jäsenvaltiolle aiheutuviin kustannuksiin maksajaviraston ja todentamis-
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viranomaisen toiminnassa sekä myöhemmin komission sääntöjenmukaisuustarkastuksissa, jos komissio katsoo, että järjestelmä ei vastaa komission näkemystä. Valtioneuvosto selvittää parhaillaan sitä, voidaanko esitetyt valtuudet hyväksyä ja missä laajuudessa erityisesti delegoiduiksi
säädöksiksi, mutta myös täytäntöönpanosäädöksiksi. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Mirja Eerola 09 160
52335)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 3.3.2011 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvokset Juha Virtanen ja
Sofie From-Emmesberger ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkoihin 1.9.2011 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen
09 160 55401)
Lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen
oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston julkisoikeuden yksikön apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana virkaan 1.1.2012– 31.12.2016.
(OM osastopäällikkö Pekka Nurmi
09 160 67670)
Neuvotteleva virkamies, maatalousja metsätieteiden kandidaatti Lasse
Tallskog ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2011–
31.8.2013, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan Ulla-Riitta Soverin virkavapauden ajaksi. (YM hallitussihteeri Heidi Sederholm 040 014
3898)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.3.2011
seuraavia asioita:
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 14 592 958 euron korkotuen myöntäminen Ghanaan vesiliikenteen ohjausjärjestelmähankkeelle.
Hanke on osa Ghanan kalastuselinkeinon kehittämistä sekä tukee meren ja sisävesistöjen ympäristöllisesti
kestävää kehitystä ja lisää Ghanan
osaamista meri- ja järviliikenteen
infrastruktuurin
hallinnoinnissa.
Hankkeen tavoitteena on toimittaa
Ghanan merenkulkuviranomaisille
valvontajärjestelmä, joka estää ryöstökalastusta, suojaa kalojen kutu- ja
syöttöalueita, lisää merkittävästi vesiliikenteen turvallisuutta, suojaa meri-

ympäristöä estämällä öljyvahinkoja
ja valvomalla aluevesillä kulkevaa
kaasuputkea. (UM lähetystöneuvos
Satu Santala 09 160 56323)
Entisen Valtion kalatalousoppilaitoksen käytössä olleen omaisuuden luovuttaminen uudelle koulutuksen järjestäjälle. Valtion Stiftelsen för fiskerioch sjöfartsutbildning - Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiölle
15.11.1999 luovuttamat kiinteistöt
(Fiskeriläroanstalten - Kalatalousoppilaitos, Notvarpet ja Taimenvesi)
luovutetaan Peimarin koulutuskuntayhtymälle, jolle on siirretty koulutussäätiöltä ammatillisen koulutuksen järjestämislupa ja koulutustehtävät 1.1.2011 alkaen. Valtio voi vaatia
luovuttamaansa omaisuutta vastaavan
osan omaisuuden käyvästä arvosta
palautettavaksi muun muassa, jos
omaisuus luovutetaan toiselle. Opetusja kulttuuriministeriö ei tässä vaiheessa tule vaatimaan valtion luovuttaman omaisuuden käypää arvoa eli
lahjoitusvaroja palautettavaksi valtiolle toteutettavan omaisuusjärjestelyn johdosta. (OKM rakennusneuvos
Ritva Kivi 09 160 77095)
Vuoden 2010 talousarvion momentin
30.01.29 (Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen
600 000 eurolla. Ylitystarve johtuu
lähinnä verokantojen korotuksista
1.7.2010 alkaen. (MMM talousjohtaja Hannele Laihonen 09 160 52181)
Rahoitus puuntuotannon kestävyyden
turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2011. Metsäkeskuksille osoitetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain
mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja
lain mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin vuoden 2011 talousarvion momentilta 30.60.44 (Tuki
puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 75 755 000 euroa. Vuodelle
2011 siirtyneitä lainavaroja osoitetaan momentilta 30.60.83 (Lainat
puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 88 000 euroa. Vuonna 2011
saa hyväksyä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisen tuen piiriin työt, joiden valtiontuki on enintään 81 410 000 euroa, josta maa- ja metsätalousministeriön päätöksillä käytetään 275 000
euroa kokeilu- ja selvitystoimintaan.
(MMM metsäneuvos Marja HilskaAaltonen 09 160 52415)
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Vuoden 2010 talousarvion momentin
33.01.29 (Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen
2 700 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu loppuvuoden arvioitua suuremmista menoista. (STM osastopäällikkö
Raimo Ikonen 09 160 73194)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Työurien pidentämistä selvittäneen työryhmän raportti luovutettiin 1.3.2011 hallitukselle ja työmarkkinajärjestöille. Hallitus ja
työmarkkinajärjestöt
käynnistivät
keväällä 2010 kestävän talouskasvun
ja työllisyyden ohjelman. Työuraryhmä oli yksi ohjelman kuudesta
alatyöryhmästä. Työryhmän tarkasteltavana olivat työeläke-etuuksien
riittävän tason turvaaminen, työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyys sekä keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nostaminen. Ryhmän
tehtävänä oli määrittää uudet vähimmäistavoitteet näille osa-alueille ja
kartoittaa työeläkejärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja ottamatta kantaa
mihinkään yksittäiseen vaihtoehtoon.
Raportissa käsitellään työeläkeuudistuksen tavoitteiden mittaamista ja
potentiaalisten mittareiden ominaisuuksia, esitellään työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin kehityksen Eläketurvakeskuksen (ETK) peruslaskelman mukaisesti sekä tarkastellaan
erilaisten muutosvaihtoehtojen vaikutuksia työuran pituuteen, eläkkeiden tasoon, eläkemenoihin ja niiden
rahoitukseen sekä eri sukupolvien
eläketuloihin ja eläkemaksuihin. Raportti
on
osoitteessa
http://
www.vnk.fi/julkaisukansio/2011/
j04-tyourat-pidemmiksi/PDF/fi.pdf.
Oikeusministeriö julkisti 28.2.2011
turvallisuusselvityksistä annetun
lain uudistamista valmistelleen
työryhmän mietinnön. Työryhmän
mukaan henkilöstön luotettavuuden
varmistamiseksi käytettäviä menettelyjä tulisi uudistaa. Samalla edistettäisiin yritysturvallisuutta sekä
viranomaisten tietojärjestelmien ja
tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuutta. Työryhmä ehdottaa nykyisen
turvallisuusselvitysmenettelyn korvaamista uudella taustaselvitysmenettelyllä sekä rikostaustaotteella.
Taustaselvitys voitaisiin tehdä myös
yrityksestä sen luotettavuuden, tieto-
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turvallisuuden tason sekä sitoumusten hoitokyvyn arvioimiseksi. Ehdotuksen mukaan henkilöitä koskeva
taustaselvitysmenettely tulisi voida
toteuttaa muun muassa yhteiskunnan
toimivuuden kannalta välttämättömän infrastruktuurin turvaamiseksi.
Mietintö on osoitteessa http://
www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkisto/Mietintojajalausuntoja2011/1290610184688. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos AnnaRiitta Wallin, p. 09 160 67693 ja erityisasiantuntija Leena Vettenranta, p.
09 160 67695, oikeusministeriö.
Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti 3.3.2011 raporttinsa maa- ja
metsätalousministeri Sirkka-Liisa
Anttilalle. Metsänomistajien, metsäteollisuuden, metsäalan edistämisorganisaatioiden, tutkimuksen ja hallinnon edustajista koostuva työryhmä
tuotti toimenpide-esityksiä vaikutusarviointeineen yksityismetsätalouden tilakoon kasvattamiseksi, sukupolvenvaihdosten edistämiseksi ja
metsätilojen rakenteen parantamiseksi. Toimenpiteillä tähdätään metsänomistuksen ja koko metsäteollisuuden
arvoketjun kannattavuuden parantamiseen. Työryhmän kannanotto on
osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/newfolder_255wu1ev04n/
trm_2011_3_osa_1.pdf ja työryhmän
taustaselvitykset on osoitteessa http://
www.mmm.fi/attachments/mmm/
julkaisut/tyoryhmamuistiot/newfolder_25/5wu1cazM9trm_2011_3_
osa_2.pdf. Lisätietoja antavat: valtiosihteeri Minna-Mari Kaila, p. 040
557 3681 ja metsäneuvos, työryhmän
puheenjohtaja Marja Kokkonen, p.
040 524 6267, maa- ja metsätalousministeriö sekä vanhempi tutkija
Harri Hänninen, p. 040 801 5428,
Metla.
Työttömien työkyvyn arviointi- ja
terveyspalveluja selvittäneen työryhmän raportti luovutettiin 1.3.2011
pääministeri Mari Kiviniemelle.
Työryhmän tehtävä perustui tavoitteeseen, jossa nykyistä paremmin
tunnistetaan työkykyyn liittyvät työllistymisen esteet. Tähän pääseminen
edellyttää työryhmän mukaan, että
työvoimapalvelut, kunnalliset sosiaalija terveyspalvelut ja ammatillisen
kuntoutuksen palvelut nivoutuvat
nykyistä paremmin yhteen ja tukevat
työttömien työhön kuntoutumista ja
työmarkkinoille työllistymistä. Työt-

tömän työkyvyn arviointi ja työmarkkinoille kuntouttaminen edellyttää useiden eri toimijoiden yhteistyötä sekä selkeää tehtävän- ja vastuunjakoa. Työryhmän mukaan TEtoimistolla tulee olla ensisijainen
vastuu prosessista, jossa työttömän
työnhakijan työkyky arvioidaan ja
päätetään työmarkkinoille kuntouttavista palveluista. Raportti on osoitteessa
http://www.tem.fi/files/
29341/TEM_raportti_10_2011.pdf.
Lisätietoja antaa hallitusneuvos Päivi Kerminen, p. 010 60 49011, työ- ja
elinkeinoministeriö.
Työhyvinvointityöryhmä luovutti
1.3.2011 raporttinsa pääministeri
Mari Kiviniemelle. Työhyvinvointityöryhmän työ oli jatkoa johtaja Jukka
Ahtelan työelämäryhmälle. Työryhmän mukaan pitkittyvää työkyvyttömyyttä voitaisiin ehkäistä tehokkaammin, jos 90 päivän sairausloman jälkeen sairauspäivärahan
maksamisen ehtona olisi työterveyshuollon lausunto. Lausunto sisältäisi
työterveyslääkärin arvion jäljellä
olevasta työkyvystä sekä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon
yhdessä tekemän selvityksen työntekijän mahdollisuuksista jatkaa
työssä.
Työhyvinvointityöryhmä
esittää ehdotustaan tukevia muutoksia sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakiin. Ehdotusten toteuttaminen edellyttää yhteistyötä työnantajan, työntekijän, työterveyshuollon
ja Kansaneläkelaitoksen
välillä.
Raportti on osoitteessa http://
www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folde-Id=2872962&name=
DLFE-15002. pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Eeva Kuuskoski, p.
040 353 2432 ja ylijohtaja Outi Antila,
p. 050 527 1011, sosiaali- ja terveysministeriö.
Työterveyshuoltotyöryhmän loppuraportti luovutettiin 1.3.2011 peruspalveluministeri Paula Risikolle ja
pääministeri Mari Kiviniemelle.
Työryhmän työ oli jatkoa johtaja
Jukka Ahtelan työelämäryhmälle.
Työryhmän mukaan työterveyshuollolla tulee olla nykyistä vahvempi
rooli työntekijän terveyden ja työkyvyn edistämisessä. Jotta työkyvyn
tukeminen oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti onnistuu, tulee työterveyshuollon koordinoida tarpeellisten toimenpiteiden toteutumista
työpaikalla, perusterveydenhuollossa
ja erikoissairaanhoidossa. Työryhmä
ehdottaa muun muassa, että työterveyshuollon painopisteeksi otetaan
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työkyvyn seuranta ja edistäminen
työuran eri vaiheissa. Keskeisiä ehdotuksia ovat työterveysyhteistyön
vahvistaminen sekä hyvän työterveyshuoltokäytännön ja valtioneuvoston asetuksen (1484/2001) tarkistaminen ja päivittäminen tukemaan
uutta painopistettä. Työterveyshuollon kattavuuden parantamiseksi työryhmä ehdottaa pientyöpaikkojen
osto-organisaatiomallien kehittämistä. Raportti on osoitteessa http://
www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=2872962&name=DLFE-14934.pdf.
Lisätietoja
antaa valtiosihteeri Vesa Rantahalvari,
p. 09 160 73165, 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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