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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
11.3.2011 seuraavat lait:
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
14.3.2011/31

(HE 201/2010 vp). Kansallista kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmää muutetaan siten, että se
kattaa kaksikäyttötuotteiden viennin
ohella myös niiden välityksen ja
kauttakuljetuksen. Lakiin lisätään
myös säädös, joka koskee kauttakuljetuksessa evättyjen tullin hallussa
olevien tavaroiden käsittelyä. Periaatteellisesti merkittävien vientivalvonta-asioiden valmistelua varten on
valtioneuvoston asettama vientivalvontaneuvottelukunta. Laki tulee
voimaan 1.4.2011. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 09 160 55741)
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun
lain muuttamisesta, laki arpajaislain
1 §:n muuttamisesta ja laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 3 §:n 1 ja
2 momentin kumoamisesta (HE 220/
2010 vp). Aikaosuusasuntoja (ns.
loma- tai viikko-osakkeita) koskevan
kuluttajansuojalain luvun soveltamisala laajennetaan koskemaan muun
muassa aikaosuuksien vaihto- ja
välityssopimuksia sekä uudentyyppisiä pitkäkestoisia lomatuotteita, ns.
alennuslomaklubeja. Keskeiset säännökset koskevat elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteita, kuluttajan
oikeutta peruuttaa sopimus määrä-

ajassa sekä kieltoa ottaa kumuksia
peruuttamisaikana. Vastikkeellisia
markkinointiarpajaisia
koskevat
kuluttajansuojalain ja sopimattomasta
menettelystä elinkeinontoiminnassa
annetun lain kiellot kumotaan. Markkinointiarpajaisiin
osallistuminen
voidaan rajoittaa hyödykkeen ostajiin. Osallistumismahdollisuuden järjestäminen myös niille, jotka haluavat
osallistua vain arpajaisiin, ei enää ole
pakollista. Lait tulevat voimaan
15.6.2011. (OM lainsäädäntöneuvos
Marjo Lahelma 09 160 67672)
Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta, laki pakkokeinolain 5 a luvun 3
ja 3 a §:n muuttamisesta, laki metsästyslain muuttamisesta, laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
ja laki Suomen talousvyöhykkeestä
annetun lain 14 §:n muuttamisesta
(HE 221/2010 vp). Rikoslaissa säädetään törkeästä metsästysrikoksesta
ja törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä. Laittoman saaliin kätkemisen enimmäisrangaistusta korotetaan
kuudesta kuukaudesta vankeutta
yhteen vuoteen vankeutta. Rikoslaissa
säädetään myös törkeästä metsästysrikoksesta tuomittavalle määrättävästä metsästyskiellosta ja sen vähimmäis- ja enimmäiskestosta. Törkeään
metsästysrikokseen sovelletaan oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevia säännöksiä. Pakkokeinolain
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mukainen televalvonta ja matkaviestimen sijaintitiedon hankkiminen
ovat mahdollisia törkeän metsästysrikoksen ja törkeää laittoman saaliin
kätkemistä koskevan rikoksen esitutkinnassa. Metsästyslain metsästysrikkomussäännöksessä
säädetään
rangaistavaksi eräitä uusia tekotapoja.
Lait tulevat voimaan 1.4.2011. (OM
lainsäädäntöneuvos Lena Andersson
09 160 67725)
Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista (HE 313/2010 vp). Laissa säädetään lentoasemaverkkoyhtiön velvoitteesta ylläpitää valtakunnallista lentoasemaverkkoa ja lentoasemapalveluita sekä lentoasemamaksujen määräytymisestä yhtiön lentoasemilla.
Siviili- ja sotilasilmailun hinnoitteluperiaatteet yhtenäistetään. Tämä
toteutetaan
kustannusneutraalisti
siten, että eri osapuolten kustannusjaossa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Laki tulee voimaan 15.3.2011.
Eduskunnan lausuma; Eduskunta
edellyttää, että turvallisuusviranomaisten lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja koskevat tarpeet selvitetään kattavasti ja turvataan lentoasemapalvelujen osalta näiden viranomaisten lakisääteisten tehtävien
toteuttamismahdollisuudet. Liikenneja viestintäministeriön tulee antaa
asiasta liikenne- ja viestintävaliokunnalle
selvitys
viimeistään
1.9.2012. (LVM hallitusneuvos
Maija-Liisa Ahokas 09 160 28390)
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta,
laki työntekijän eläkelain 171 §:n
muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e ja 29 g
§:n muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta, laki vakuutuskassalain 83 d ja 135 §:n muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja laki vakuutuskassalain muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 273/2010 vp). Työeläkelaitosten vakavaraisuuden laskennassa
käytettävää sijoitusten luokittelua
muutetaan siten, että luokittelu heijastaa sijoitusten riskillisyyttä, erityisesti luottoriskiä paremmin. Vakavaraisuuden raportointi tehdään yksinomaan sijoitusten todellisen riskin
mukaan laskettuna. Vakavaraisuusrajan laskennan kaavan parametrien
arvoista säädetään valtioneuvoston
asetuksella. Samalla vakavaraisuusluokkien tuotto-, volatiliteetti- ja kor-
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relaatiomuuttujien arvot ajanmukaistetaan. Eläkelaitosten eläkevastuun
täydentämisen määräämisessä käytettävä täydennyskertoimen arvo vahvistetaan neljä kertaa vuodessa.
Samoin eläkelaitosten välisissä työnantajakohtaisissa vakuutuskannan,
vakuutustoiminnan tai vastuun siirroissa käytettävä siirtyvän toimintapääoman määrä annetaan asetuksella
neljä kertaa vuodessa. Lait tulevat
voimaan 31.3.2011. (STM matemaatikko Pirjo Moilanen 09 160 73169)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 11.3.2011
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Indonesian tasavallan hallituksen kanssa
yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 16.3.2011. Asetus tulee voimaan 16.3.2011. (UM
lähetystöneuvos Johan Schalin
09 160 56308)
Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valuma-alueen kestävän
kehityksen edistämisestä tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta. Rahoitussopimus tulee voimaan
24.3.2011. Asetus tulee voimaan
16.3.2011. (UM lähetystöneuvos
Vuokko Jutila 09 160 56413)
Tasavallan presidentin asetus SSDRohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon
vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian,
Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta
sekä sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta.
Sopimus tulee Suomen osalta voimaan 16.3.2011. Laki (156/2011) ja
asetus tulevat voimaan 16.3.2011.
(PLM vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria
Nurminen
09 160
88202)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
11.3.2011 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suurlähettiläs Pilvi-Sisko VierrosVilleneuven tai hänen estyneenä

ollessaan sijaisensa valtuuttaminen
allekirjoittamaan sopimus Suomen
tasavallan hallituksen ja Seychellien
tasavallan hallituksen välillä tiedoista
veroasioissa. (VM ylitarkastaja Harri
Joiniemi 09 160 33158)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 11.3.2011
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti ratkaisi 4 armonanomusasiaa. (OM vanhempi
hallitussihteeri Eva Tams 09 160
67625)
Hengenpelastusmitalilautakunnan jäsenten, varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen toimikaudeksi 25.5.2011–
24.5.2015. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: pelastusylijohtaja Pentti Partanen, sisäasiainministeriö; varapuheenjohtaja: poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäasiainministeriö; jäsenet: pelastusylijohtaja
Pentti Partanen (hallitusneuvos Tarja
Oksanen) sisäasiainministeriö, poliisitarkastaja Jari Pajunen (poliisiylitarkastaja Stefan Gerkman) sisäasiainministeriö, ylitarkastaja Anne
Arvonen (neuvotteleva virkamies
Merja Söderholm) sosiaali- ja
terveysministeriö, toiminnanjohtaja
Pärla Salomaa Suomen Uimaopetusja Hengenpelastusliitto ry (valmiuspäällikkö Jori Nordström Suomen
Meripelastusseura ry), ensiapukoulutuksen päällikkö Henna Korte
(valmiuspäällikkö Jarmo Hollstein)
Suomen Punainen Risti. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 071 878 8419)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 11.3.2011
seuraavat nimitysasiat:
Pääjohtaja, valtiotieteen kandidaatti
Erkki Liikanen Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan virkaan
12.7.2011 alkavaksi seitsemän vuoden toimikaudeksi. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 09 160 33082)
Kansliapäällikkö, oikeustieteen kandidaatti Harri Pursiainen liikenne- ja
viestintäministeriön kansliapäällikön
virkaan 1.6.2011 lukien 31.5.2016
päättyväksi määräajaksi. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 09 160
28776)

14.3.2011/31
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VA LT I O N E U V O S T O
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 10.3.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus maistraattien
toimialueista.
Maistraatteja
on
1.1.2012 lukien 11 nykyisen 24 asemasta. Maistraatit muodostuvat yhden
tai useamman maakunnan alueesta
pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta.
Maistraattien koko kasvaa merkittävästi niin maistraattien toimialueen
väestömäärän kuin henkilöstönkin
suhteen. Asetus tulee voimaan
1.1.2012. (VM hallitusneuvos Leena
Lehtonen 09 160 32234)
Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä rajaarvoista. Asetuksessa säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain (1704/2009) 63 a §:ssä
tarkoitetuista rahoituksen riittävyyttä
tai vakavaraisuutta kuvaavien kunnan talouden tunnuslukujen rajaarvoista. Asetus tulee voimaan
1.4.2011.
(VM
finanssineuvos
Rainer Alanen 09 160 32203)
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n
muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ssä
luetellaan nykyisin kuusi tukipalvelua, joita Valtiokonttori voi tuottaa.
Asetusta on tarkoitus täydentää sitä
mukaa kun uusia tukipalveluita on
tarkoitus ottaa käyttöön. Asetusta
täydennetään lisäämällä maininnat
kahdesta uudesta tukipalvelusta, joita
ovat julkisen hallinnon sähköisen
asioinnin palvelualusta ja virkamiehen sähköisen tunnistamisen
kokoamispalvelu. Asetus tulee voimaan 16.3.2011. (VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 09 160
32239)
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksen 5 pykälään lisätään erityiset kelpoisuusvaatimukset
tullilaitoksen
rikostorjuntajohtajalle, rikostorjuntapäällikölle, tutkinnanjohtajalle, tullirikostorjunnan esimiehenä toimivalle tullimiehelle ja tullilain 15 §:n mukaisista toimenpiteistä päättävälle
tullivalvonnan esimiehenä toimivalle
tullimiehelle. Lisättävien kelpoisuusvaatimusten osalta käytetään
siirtymäsäännöstä, jolla huomioidaan sellaiset tullilaitoksessa edellä
tarkoitetuissa tehtävissä työskentele-
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vät henkilöt, jotka eivät täytä uusia
erityisiä
kelpoisuusvaatimuksia.
Asetus tulee voimaan 15.3.2011.
(VM ylitarkastaja Miika Suves
09 160 33157)
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien
täydentävien ehtojen valvonnasta
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetukseen tehdään
muutokset, jotka johtuvat komission
asetuksissa säädetyistä tarkastusten
vähimmäismääristä tukia hakeneille
eläintiloille. Nautojen sekä lampaiden ja vuohien tunnistuksen ja rekisteröinnin valvonnassa vuosittain tarkastettavien eläintilojen vähimmäismäärä laskee viidestä prosentista
kolmeen prosenttiin. Vastaavasti sikojen tunnistuksen ja rekisteröinnin
valvonnassa kansallisesti säädetty
tarkastusten vähimmäismäärä lasketaan viidestä prosentista kolmeen
prosenttiin tukia hakeneista sikatiloista. Samalla asetuksessa täsmennetään kasvinsuojeluaineiden säilytyksen valvontaa komission esittämällä tavalla. Lisäksi liitteeseen 1 lisätään viittaus vasikoiden sekä lampaiden ja vuohien kytkemisen valvontaa
koskeviin säännöksiin. Asetus tulee
voimaan 24.3.2011. (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen
09 160 53337)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2011 maksettavasta Etelä-Suomen
kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta. Etelä-Suomen kansallisena
tukena maksettavan sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen
ja rakennemuutoskorvauksen ennakon
määrää korotetaan. Ennakkoa maksetaan 75 prosenttia tukivuoden 2011
tuen määrästä. Asetus tulee voimaan
15.3.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160
54245)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
22 §:n muuttamisesta. Pohjoisena
tukena maksettavan sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ja
rakennemuutoskorvauksen ennakon
määrää korotetaan. Ennakkoa maksetaan 75 prosenttia tukivuoden 2011
tuen määrästä. Asetus tulee voimaan
15.3.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160
54245)

Valtioneuvoston asetus Euroopan
unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetukseen lisätään vuonna 2011
käyttöön otetun teuraskaritsan laatupalkkiojärjestelmän valvontaa koskevat säännökset. Uuhipalkkion
osalta asetusta muutetaan siten, että
valvonnassa tarkastetaan uuhien
rekisteröinti lammas- ja vuohirekisteriin. Nautojen korvamerkkien tarkastamista koskevia säännöksiä
muutetaan vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Nautojen valvontaa koskevissa säännöksissä otetaan huomioon EU-säädösten vaatimalla tavalla myös mahdollisesti tukikelpoiset eläimet. Asetus tulee voimaan 16.3.2011. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160
52229)
Valtioneuvoston asetus alusten radiolaitteista annetun asetuksen kumoamisesta. Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä
annettu laki (1686/2009) tuli voimaan 1.1.2010. Alusturvallisuuslainsäädännön uudistuksen yhteydessä
muutettiin merilakia. Merilain muuttamisesta annetulla lailla (1688/
2009) muun muassa kumottiin aluksen merikelpoisuutta ja turvallista
käyttöä koskeva 1 luvun 8 §, jonka
nojalla on muun muassa annettu asetus alusten radiolaitteista (31/1992).
Merilain muuttamisesta annetun lain
siirtymäsäännöksen mukaan asetus
alusten radiolaitteista jäi voimaan
31.12.2011 saakka, ellei sitä siihen
mennessä uusita. Aluksen teknisestä
turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettu laki sisältää valtuutussäännöksiä, joiden nojalla Liikenteen
turvallisuusvirasto voi antaa alusturvallisuutta koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä. Liikenteen turvallisuusvirasto on lain nojalla valmistellut määräykset alusten radiolaitteista.
Näin ollen radiolaitteista annettu asetus ei ole enää tarpeen. Asetus tulee
voimaan 1.5.2011. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta.
Keskeiset ehdotukset liittyvät luotsin
ohjauskirjojen ja linjaluotsinkirjojen
sekä luotsinkäyttövelvollisuudesta
annettavien erivapauksien myöntämisedellytyksiin. Merkittävät muutokset koskevat harjoittelumatkojen
määriä sekä simulaattorin käytön
mahdollistamista. Muutosten taustalla
on englannin kielen salliminen linjaluotsintutkinnoissa 1.7.2011 alkaen
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sekä Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämisen vuoksi luotsauslakiin tehdyt
muutokset. Säännöksiä muutetaan siten, että vaadittujen harjoittelumatkojen määrää lisätään. Samalla tarkoituksena on kuitenkin, että osa harjoittelumatkoista voidaan tulevaisuudessa korvata luotsaussimulaattorilla.
Asetukseen tehdään lisäksi vuoden
2010 alussa voimaan tulleen liikennehallinnon virastouudistuksen edellyttämät muutokset. Asetus tulee
voimaan 1.7.2011. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetuksella säädetään vähimmäisvaatimukset kiinteistökohtaisten talousjätevesien puhdistustasolle. Asetuksella
kumotaan eduskunnan antaman lausuman mukaisesti voimassa oleva
valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla
alueilla (542/2003). Uudet vähimmäisvaatimukset
puhdistustasolle
vastaavat voimassa olevan asetuksen
lievempää vaatimustasoa. Kunnat
voivat ympäristönsuojelumääräyksissä asettaa ankarampia puhdistusvaatimuksia pilaantumiselle herkille
alueille. Asetuksen vaatimukset koskevat uudisrakentamista välittömästi
voimaantulon jälkeen. Voimassa olevan asetuksen siirtymäajan piirissä
olevien kiinteistöjen siirtymäaikaa
jatketaan kahdella vuodella vuoteen
2016 asti. Asetus tulee voimaan
15.3.2011. (YM lainsäädäntöneuvos
Tuire Taina 050 358 1359)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
10.3.2011 seuraavat päätökset:
Päätös Suomen edustautumisesta
Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä
kokouksessa Brysselissä 11.3.2011.
Suomea edustaa pääministeri Mari
Kiviniemi. Kokouksessa käsitellään
EU:n eteläisen naapuruston viimeaikaisia tapahtumia keskittyen erityisesti Libyan tilanteeseen. Eurooppaneuvoston on tarkoitus linjata EU:n
lyhyen aikavälin toimet Libyassa ja
muissa EU:n eteläisissä naapurimaissa sekä keskustella pidemmän
aikavälin suuntaviivoista uuden
kumppanuuden
rakentamiseksi.
(VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare
Halonen 09 160 22180)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
entisen pääministerin Matti Vanha-
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sen virkatoimen lainmukaisuuden
tutkimisesta pöytäkirjaan. Eduskunta
on päättänyt, ettei se nosta syytettä
entistä pääministeriä Matti Vanhasta
vastaan. (OM kansliapäällikkö Tiina
Astola 09 160 67502)
Päätös asettaa valtuuskunta pohjoismaisesta
saamelaissopimuksesta
käytäviin neuvotteluihin Suomen,
Ruotsin ja Norjan välillä ja oikeuttaa
oikeusministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat
ja sihteeri. Kokoonpano: puheenjohtaja: johtaja Johanna Suurpää
oikeusministeriö; jäsenet: hallitusneuvos Satu Paasilehto opetus- ja
kulttuuriministeriö, maakuntajohtaja
Esko Lotvonen Lapin liitto, puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi saamelaiskäräjät, I varapuheenjohtaja
Irja Seurujärvi-Kari saamelaiskäräjät
ja II varapuheenjohtaja Erkki Lumisalmi saamelaiskäräjät. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 09 160
67621)
Päätös nimittää kansainvälisen yksikön päällikkö Olli-Pekka Lehmussaari Suomen Pankista EU:n talousja rahoituskomitean varajäseneksi
10.3.2011 lukien. (VM finanssineuvos Tapio Mutikainen 09 160 33159)
Päätös vahvistaa julkisoikeudellisten
yliopistojen vuoden 2010 loppuun
mennessä keräämän yksityisen pääoman määrä, joka täyttää valtion vastinrahalle asetetut ehdot ja oikeuttaa
valtion vastinrahaan. Lisäksi päätetään yliopistojen peruspääomaan
kohdennettavan valtion vastinrahoituksen määrästä. Vuoden 2010 loppuun mennessä kerättyjen – valtion
vastinrahaan oikeuttavien 70 miljoonan euron - yksityisten rahalahjoitusten perusteella yliopistojen peruspääomaan siirtyy valtion pääomasijoituksina julkisoikeudellisille yliopistoille yhteensä 174 965 874 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö
oikeutetaan tekemään päätökset valtion vastinrahoituksesta yliopistoille.
(OKM johtaja Anita Lehikoinen
09 160 77353)
Päätös asettaa Opetushallituksen
johtokunta toimikaudeksi 1.5.–
31.8.2011. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Aila Paloniemi;
jäsenet: kansanedustaja Christina
Gestrin, kansanedustaja Jukka Gustafsson, professori Sanna Järvelä,
kansanedustaja Jyrki Kasvi, koulutusjohtaja Markku Koponen, koulutusasiain päällikkö Heljä Misukka,
varatoimitusjohtaja Kari Nenonen,
koulutus- ja työvoima-asioiden pääl-

likkö Saana Siekkinen ja kansanedustaja Raija Vahasalo. (OKM
suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta 09 160 77252)
Päätös hyväksyä seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden
perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä
tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus: 1) Confido –
Pohjanmaan kristillinen kasvatus ry
– Österbottens kristliga uppfostran
rf, 2) Joonas-koulun, Oriveden steinerpedagogisen erityiskoulun kannatusyhdistys ry, 3) Keski-Uudenmaan
kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry, 4) Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry, 5) Lahden seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja
6) Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry. Seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden
opetuksen järjestämislupaa koskeva
hakemus hylättiin: 1) Sipilän Varakoti Oy, 2) Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry, 3) Oulun Reggio
Emilia -kannatusyhdistys ry, 4) Rovaniemen seudun kristillisen koulun
kannatusyhdistys ry, 5) Jumesniemen
kirkkokoulun kannatusyhdistys ry,
6) Suomalainen koulu Pattayalle Co
Ltd ja 7) Jukola ry. (OKM opetusneuvos Jari Rajanen 09 160 77463)
Päätös myöntää Juri Aaltoselle ero
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen lakimies Inka Douglas 10.3.2011
lukien lautakunnan 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 09 160
73140)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 10.3.2011 seuraavat nimitysasiat:
Valtiotieteen maisteri Anne Kauhanen-Simanainen, diplomi-insinööri
Toni Äikäs ja diplomi-insinööri
Hannu Ojala valtiovarainministeriön
neuvottelevan virkamiehen virkoihin
1.4.2011 lukien. (VM valtion IT-johtaja Yrjö Benson 09 160 33255)
Lääketieteen tohtori, ylijohtaja Sakari
Karjalainen opetus- ja kulttuuriministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan
osaston ylijohtajan virkaan 1.6.2011–
31.5.2016. Valtioneuvosto myönsi
Karjalaiselle vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen omasta
johtajan virastaan. (OKM kansliapäällikkö Harri Skog 09 160 77210)
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R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.3.2011
seuraavia asioita:
Valtiovarainministeriön päätös Senaatti-kiinteistöjen palvelu- ja muiksi toimintatavoitteiksi sekä tulostavoitteeksi vuodelle 2011. Vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi asetetaan
yhteensä 66 miljoonaa euroa, joka ei
sisällä kiinteistöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita. (VM hallintoja kehitysjohtaja Päivi Nerg 09 160
33130)
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 30.40.51 (Kalatalouden edistäminen) 6 303 000 euron määrärahan
jakaminen seuraavasti: Suomen
ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle
100 000 euroa, korvaukset vesialueen
omistajille 1 220 000 euroa, kalastusaluetoiminta 1 630 000 euroa,
kalastusalan järjestöjen toiminta
1 655 000 euroa, kalatalouden edistäminen 1 573 000 euroa, maksun
kantokulut ja kalastuksenhoitomaksurekisterin ylläpito 125 000 euroa.
Lisäksi vuodelta 2010 siirtyneestä
määrärahasta käytetään 325 000 euroa maksun kannosta ja kalastuksenhoitomaksurekisterin ylläpidosta aiheutuvien kulujen kattamiseen.
(MMM neuvotteleva virkamies
Tapio Hakaste 09 160 52273)
Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen 2010 vahvistaminen ja
voiton tuloutus. Varautumisrahaston
tilikauden voitto 29 709 703,31 euroa siirretään ydinenergialain mukaisesti Fortum Power and Heat Oy:llä
ja Teollisuuden Voima Oyj:llä sekä
Valtion teknillisellä tutkimuskeskuksella rahastossa olevien rahastoosuuksien lisäykseksi siinä suhteessa
kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat
kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Ydinjätehuoltovelvollisia ovat tilikauden aikana olleet ydinenergialain mukaan Fortum Power
and Heat Oy, Teollisuuden Voima
Oyj ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Ydinturvallisuustutkimusrahaston kohdalla toimintavuoden
lopussa tehtiin päätökset maksuista,
jotka oli suoritettava eduskunnan
1.7.2010 voimaan jättämien periaatepäätösten osalta. Maksut (TVO
1 104 000 euroa, Fennovoima Oy
1 176 000 euroa) tultaneen osoittamaan tutkimushankkeisiin vuonna
2011 siinä tapauksessa, että nämä
päätökset, joista yhtiöt ovat valittaneet Helsingin hallinto-oikeuteen,
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tulevat lainvoimaisiksi vuonna 2011.
Maksut erääntyvät maksettaviksi
vasta päätösten tultua lainvoimaisiksi. Ydinturvallisuustutkimusrahaston
tilikauden tuottojäämä 2 316 586,91
euroa (sisältää edellä mainitut maksut, joita koskevista päätöksistä on
valitettu, ja joita ei vielä asian keskeneräisyyden vuoksi ole eräännytetty) lisätään rahaston pääomaan
käytettäväksi ydinenergialaissa säädettyihin tarkoituksiin vuonna 2011.
Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden
kulujäämä 47 339,90 euroa vähennetään kyseisen rahaston pääomasta.
Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen
loppusumma oli noin 1,9 miljardia
euroa. (TEM ylitarkastaja Eriika
Melkas 010 60 64103)
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN
MINISTERITYÖRYHMÄ 10.3.2011

Alueellistamisen ohjausta tehostetaan
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli alueellistamistilannetta kokouksessaan torstaina
10. maaliskuuta.
Alueellistamisen ohjauksen tehostamiseksi valtiovarainministeriö antaa
hallinnonaloille ja virastoille ohjeen
alueellistamisen vaikutusten arvioinnista ja seurannasta. Alueellistamistoimenpiteet hankkeistetaan jatkossa
aikaisempaa selkeämmin. Organisaation sisäisten taloudellisten ja
henkilöstövaikutusten arviointia ja
seurantaa tehostetaan.
Taloudellisten vaikutusten seuranta
toteutetaan yhtenevillä periaatteilla
ja kulujaottelulla ja kustannusten
seuranta kiinnitetään alueellistettaviin henkilötyövuosiin. Alueellistamistoimenpiteiden suunnittelu ja
seuranta kytketään kehys- ja talousarvioprosesseihin.
Kokonaisarviointia tehostetaan
Jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota myös alueellistettavien kokonaisuuksien toiminnan ja tuottavuuden kehitykseen, alueellistamisen
henkilöstövaikutuksiin ja alueellisiin
vaikutuksiin.
Kokonaisvaikutusten eli kustannuksien ja hyötyjen arvioinnissa ja seu-

rannassa käytetään tarkoitukseen
laadittua
kustannus-hyöty-mallia.
Siinä on mahdollista ottaa huomioon
määrällisten tekijöiden ohella myös
laadullisia tekijöitä pidemmällä aikavälillä esimerkiksi alueellisissa vaikutuksissa.
Lausuntomenettely käyttöön
Alueellistamisen ohjauksen tehostamiseksi
alueellistamisasetukseen
ehdotetaan myös lisättäväksi ministeriöille
lausunnonpyyntövelvoite
alueellistamisen
koordinointiryhmältä sijoittamisselvitykseen valittavista paikkakunnista.
Lausuntomenettelyllä voitaisiin nykyistä paremmin ottaa huomioon
olemassa olevat ja kehittyvät osaamis- ja toimintokeskittymät ja siten
parantaa alueellistamisen koordinointia.
Lisäksi ehdotetaan, että alueellistamisen koordinaatioryhmän asettaisi
valtiovarainministeriö valtioneuvoston kanslian sijasta, koska nykyisin
kaikkien alueellistamiseen liittyvien
asioiden valmisteluvastuu kuuluu
käytännössä valtiovarainministeriölle.
Alueellistamistavoitteissa pysytty
Ministerityöryhmän reilu vuosi sitten
hyväksymä alueellistamisen kokonaissuunnitelma on toteutunut hyvin.
Alueellistamistoimia on toteutettuina
4 048 henkilötyövuotta, niiden lisäksi päätettyinä on 714 henkilötyövuotta ja suunnitelmina 317 henkilötyövuotta eli yhteensä 5 079 henkilötyövuotta. Näistä alueellistamistoimista
(brutto) noin 1 000 henkilötyövuotta
on syntynyt pääkaupunkiseudun ulkopuolisten alueiden välisinä siirtoina
alueellistamispaikkakunnille.
Siten nettotoimenpiteet ovat vajaat
4 100 henkilötyövuotta ja hallituksen
alueellistamistavoitteen määrällinen
alaraja, 4 000–8 000 työpaikan siirtäminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tulee toteutetuksi.
Alueellistaminen on lakisääteistä toimintaa, jonka tavoitteet on määritelty
kulloisessakin hallitusohjelmassa ja
hallituksen kannanotoissa.
Lisätietoja: valtiosihteeri Juha Luukko, p. 09 160 33048, hallitusneuvos
Tarja Hyvönen, p. 09 160 32231 ja
neuvotteleva virkamies Ilpo Takanen, p. 09 160 32247, valtiovarainministeriö, etunimi.sukunimi@vm.fi
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U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 8 . 3 . 2 0 1 1

Tietoverkkoturvallisuuden valmiudet
Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa keskusteltiin tiistaina 8. maaliskuuta kokonaisvaltaiseen tietoverkkoturvallisuuteen liittyvistä kansallisista
valmiuksista. Valiokunta päätti käynnistää kansallisen kyber-strategian
laatimisen osana Yhteiskunnan turvallisuusstrategian toimeenpanoa.
Asian valmisteluvastuu on Turvallisuus- ja puolustusasiain komitealla.
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta keskusteli lisäksi rauhanvälityksen toimintasuunnitelman valmisteluvaiheesta sekä Afganistanin tilanteesta ja turvallisuusvastuun siirrosta
ISAF-operaatiolta Afganistanin turvallisuusviranomaisille.
Valiokuntaa informoitiin myös Eurooppa-neuvoston eteläistä naapurustoa ja Libyaa koskevasta ylimääräisestä huippukokouksesta 11.3.
Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö
Anu Laamanen, ulkoasiainministeriö
p. 09 160 55519, Kyber-strategia:
pääsihteeri Aapo Cederberg, puolustusministeriö p. 09 160 88210

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 10.3.2011
rikosprosessien
jouduttamista
pohtineen jatkotyöryhmän muistion. Työryhmän mukaan riittävien poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten
henkilöresurssien turvaaminen sekä
yhteen toimivien tietojärjestelmien
toteuttaminen ovat keskeiset tekijät
rikosprosessien joutuisuuden parantamisessa. Työryhmä selvittäisi
myös mahdollisuuksia esitutkinnan
rajaamiseen ja ns. syytteestä sopimiseen. Lieviä verorikosasioita työryhmä siirtäisi hallinnolliseen menettelyyn. Uudistuksilla olisi merkitystä
oikeusprosessien nopeuttamiselle,
sillä ne näkyisivät oikeudenhoidosta
huolehtiville tulevien juttumäärien
vähentymisenä. Muistio on osoitteessa
http://www.om.fi/Etusivu/
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Ajankohtaista/Uutiset/Uutisarkisto/
Uutiset2011/1290610323528. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos
Jaakko Rautio, p. 09 160 67708, oikeusministeriö.
Velkajärjestelytyöryhmä luovutti
8.3.2011 mietintönsä oikeusministeri
Tuija Braxille. Työryhmä ehdottaa,
että velkajärjestelystä säädettäisiin
kokonaan uusi laki, joka korvaisi nykyisen lain yksityishenkilön velkajärjestelystä. Tavoitteena on yksinkertainen ja joustava menettely sekä
oikeudenmukainen vastuunjako velallisen ja velkojan välillä. Työryhmän
ehdotuksessa keskeinen muutos on
se, että velkajärjestelyn aikana velalliselta perittävä rahamäärä joustaisi
tulojen muuttuessa. Velallisille määritettäisiin elinkustannusosa, jonka
yli menevät tulot tilitettäisiin velkojille. Jos velallisen tulot putoavat alle
elinkustannusosan, velkojille ei kertyisi tilitettävää. Yksin asuvan elinkustannusosa olisi noin 600 euroa
kuukaudessa sekä asumiskulut.
Mietintö on osoitteessa http://
www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkisto/Mietintojajalausuntoja2011/1290610279546. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Tuula
Linna, p. 09 160 67718 ja erityisasiantuntija Kirsi Pulkkinen, p. 09
160 67722, oikeusministeriö.
Selvityshenkilöt, professori Anita
Kangas ja ministeri Kalevi Kivistö
luovuttivat 7.3.2011 selvityksen
kuntien kulttuuritoiminnan tukija kehittämispolitiikasta valtiosihteeri Marcus Rantalalle. Selvityshenkilöt esittävät useita toimia kuntien
kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikan vahvistamiseksi. Ehdotukset keskittyvät muun muassa
kulttuuritoimen vahvistamiseen, luovien alojen edistämiseen, kuntien taidelaitosten kehittämiseen sekä taiteen perusopetukseen, kulttuurin
aluepolitiikkaan, alueellisiin taidetoimikuntiin, kolmannen sektorin
rooliin ja kuntalaisten osallisuuteen
ja osallistumiseen. Selvityksen mukaan erityisen suuri haaste paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiselle on kuntien erilaistuminen. Selvityshenkilöt korostavat, että kuntien
kulttuuripalvelujen perustasoa on
vahvistettava kulttuuripolitiikan toimin. Lisäksi selvityshenkilöt esittävät muun muassa, että yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaisen valtionosuuden määrä tulisi lisätä esimerkiksi liikuntatoimen valtionosuutta

vastaavaksi. Selvitys on osoitteessa
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr12.pdf. Lisätietoja
antaa kulttuuriasiainneuvos Kirsi
Kaunisharju, p. 09 160 77385, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Ammatillisen koulutuksen laatustrategiatyöryhmä ja oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen
ohjausryhmä luovuttivat esityksensä 4.3.2011 opetusministeri Henna
Virkkuselle. Työryhmän esityksen
mukaan ammatillisen koulutuksen
rahoitusjärjestelmän tulee tukea koulutuksen järjestäjien toiminnan laadun jatkuvaa parantamista. Koulutuksen järjestäjien rahoituksen tulisi
määräytyä yhtenäisin perustein kaikissa koulutuksen järjestämismuodoissa ja ohjautua suoraan koulutuksen järjestäjille. Tuloksellisuuden
painoarvoa tulisi vahvistaa maltillisesti.
Oppisopimuskoulutuksen
laatuhankkeen ohjausryhmän mukaan oppisopimuskoulutuksen laatua
tulee kehittää kansallisen ja koulutuksen järjestäjätason toimenpiteillä
sekä johto- ja valvontatehtävän että
työpaikalla tapahtuvan koulutuksen
laadun kehittämiseksi. Ohjausryhmä
esittää myös muun muassa opiskelijan
työskentelymahdollisuuksien
laajentamista useammalle työnantajalle. Raportit ovat osoitteissa http://
www.minedu.fi/export/sites/default/
OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr09.pdf
?lang=fi ja http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/
2011/liitteet/tr08.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa johtaja Mika Tammilehto,
p. 09 160 77391, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Siviilipalveluksen kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti 9.3.2011
mietintönsä työministeri Anni Sinnemäelle. Työryhmän mukaan siviilipalvelusjärjestelmää on ryhdyttävä
kehittämään aktiivisesti. Vuoteen
2020 mennessä siviilipalveluksen
tulisi olla merkittävä julkisen edun
mukainen voimavara. Työryhmä katsoo, että palvelusjärjestelmän tulisi
olla selkeämmin valtion ohjauksessa
ja esittää siviilipalvelusjärjestelmän
hallintoon liittyvien tehtävien valtiollistamista. Tätä varten työryhmä ehdottaa perustettavaksi Suomen siviilipalveluskeskusta, joka toimisi työja elinkeinoministeriön hallinnonalalla erillisenä virastona. Lisäksi työryhmä katsoo muun muassa, että naisilla tulisi olla mahdollisuus suorittaa
siviilipalvelus samaan tapaan kuin
asepalvelu. Mietintö on osoitteessa
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http://www.tem.fi/files/29351/
TEM_9_2011_netti.pdf. Lisätietoja
antavat ylijohtaja Raimo Luoma, p.
010 60 63621 ja kaupallinen neuvos
Tomi Lounema, p. 010 60 62697,
työ- ja elinkeinoministeriö.
Vanhempainvapaatyöryhmä luovutti 10.3.2011 muistionsa sosiaalija terveysministeri Juha Rehulalle.
Työryhmä on valmistellut kolme
mallia vanhempainvapaajärjestelmän kehittämiseksi. Kaikille esitetyille malleille on yhteistä, että vanhempainpäivärahakausi
pitenisi.
Äidille varattua jaksoa ei lyhennettäisi, ja isälle varattu vapaa pitenisi.
Mallit eroavat toisistaan isän ja äidin
kesken jaettavan vapaan sekä isän
vapaan pituuden suhteen. Mallista
riippuen koko vanhempainvapaakauden pidennys olisi noin kuukaudesta
lähes kuuteen kuukauteen. Nykyään
vanhempainvapaa on enimmillään

12,2 kuukautta. Muistio on osoitteessa
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2872962&name=DLFE-15201.pdf.
Lisätietoja
antavat lapsiasiavaltuutettu Maria
Kaisa Aula, p. 050 530 9697, sosiaalija terveysministeriö ja hallitusneuvos Tarja Kröger, p. 050 396
0196, työ- ja elinkeinoministeriö.
Päihdeongelmaisten vanhempien
lasten tukipalvelujen kehittämistä
pohtinut
työryhmä
luovutti
10.3.2011 loppuraporttinsa peruspalveluministeri Paula Risikolle.
Työryhmän mukaan ongelmana on,
että nykyinen auttamisjärjestelmä on
rakennettu aikuisväestön tarpeista
käsin. Päihdepalveluissa huomio
kiinnittyy päihdeongelmaisten vanhempien hoitamiseen, jolloin lasten
erityiset ja yksilölliset tarpeet usein
unohtuvat. Työryhmä ehdottaa, että
lapsen tuen tarve tulee aina selvittää,

jos vanhemmalla on päihdeongelma.
Lisäksi lapsella tulee olla oikeus
omaan hoitoon ja tukeen riippumatta
siitä, onko vanhempi hoidon piirissä.
Lisäksi työryhmä ehdottaa muun
muassa, että vanhemmille suunnattua viestintää heidän oman päihteiden käyttönsä vaikutuksista on lisättävä. Työryhmän mukaan viestintä
tulee suunnata kaikille vanhemmille,
sillä myös niin sanottu alkoholin
kohtuukäyttö voi olla lasten kannalta
haitallista. Raportti on osoitteessa
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2872962&
name=DLFE-15134.pdf. Lisätietoja
antavat johtaja Kari Paaso, p. 09 160
74018 ja lääkintöneuvos Jukka
Mattila, p. 09 160 74194, 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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