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Valtioneuvosto antoi 17.3.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari- ja jäsenehdokkaiden nimeämistä valmistelevasta neuvottelukunnasta. Asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä
tuomareiden nimittämisestä annetun
lain (205/2000) 19 c §:ssä tarkoitetun
asiantuntijaneuvottelukunnan asettamisesta ja toiminnasta. Neuvottelukunnan tehtävänä on valmistella
Suomen kansallisten ehdokkaiden
nimeäminen kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin. Asetus tulee voimaan 1.4.2011.
(OM apulaisosastopäällikkö Sami
Manninen 09 160 67690)
21.3.2011/34

Valtioneuvoston asetus uusjakojen
tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 13 pykälää
muutetaan siten, että valtion varoista
maksettujen kustannusten takaisin
maksu alkaa toisena vuotena sen
vuoden jälkeen, jolloin maanmittaustoimiston uusjakojen tukemisasetuksen 8 §:ssä tarkoitettu päätös annettiin. Samalla asetuksen 5 ja 8 §:ään
tehdään tarkistukset, jotka johtuvat
viranomaisorganisaation aikaisemmista muutoksista. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Elma Solonen 09 160
52709)
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Koko tilan
hallinnan siirron on tapahduttava viimeistään kyseisen tukivuoden elokuun 31 päivänä. Tilatukea haettaessa
tai tilatukioikeuksia siirrettäessä tukikelpoisen alan hallinta on mahdollista
todentaa kirjallisen maanvuokrasopimuksen lisäksi muulla vastaavalla
tavalla. Asetus tulee voimaan
23.3.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160
52229)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
annetun valtioneuvoston asetuksen
6 §:n muuttamisesta. Asetuksen

6 pykälää muutetaan siten, että LFAlisäosasitoumuksen tekevä viljelijä
sitoutuu siihen, että sitoumuksen
kestoa, tuen määrää ja ehtoja voidaan
muuttaa, jos Euroopan unionin lainsäädännön muutokset tai Euroopan
komission LFA-lisäosaa koskeva
päätös sitä vaativat. Asetus tulee voimaan 23.3.2011. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160
52229)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2010 maksettavista lypsylehmä- ja
nautapalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 8 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään
vuodelta 2010 maksettavien lypsylehmä- ja nautapalkkioiden määrät
toisessa maksuerässä. Koska hyväksyttävien hakemusten perusteella
maksettavat määrät valtioneuvoston
asetuksen (987/2010) tukitasoilla
alittaisivat maksettavien palkkioiden
enimmäismäärät, lypsylehmä- ja
nautapalkkioita korotetaan. Asetus
tulee voimaan 23.3.2011. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)
Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaavassa
käytettävien muuttujien arvoista.
Asetuksella säädetään eläkelaitoksen
vakavaraisuusrajan laskemisesta ja
vastuuvelan kattamisesta annetun
lain 10 §:n 3 momentin nojalla, että
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eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan
laskemisessa käytettävien eri sijoitusryhmien tuoton odotusarvot, hajonnat ja sijoitusryhmien väliset korrelaatiot annetaan tämän asetuksen liitteissä 1 ja 2. Asetus tulee voimaan
31.3.2011. (STM matemaatikko Pirjo
Moilanen 09 160 73169)
Valtioneuvoston asetus maankäyttöja rakennusasetuksen 62 ja 63 §:n
muuttamisesta. Toimenpideluvanvaraiseksi toimenpiteeksi säädetään
maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai
lämmönkeruuputkiston asentaminen
rakennuksen lämmitysjärjestelmää
vaihdettaessa tai uusittaessa taikka
käytettäväksi lisälämmönlähteenä.
Asetus tulee voimaan 1.5.2011. (YM
lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi 040 350 1181)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
17.3.2011 seuraavat päätökset:
Päätös Suomen edustautumisesta
Eurooppa-neuvoston kokouksessa
Brysselissä 24. ja 25.3.2011. Suomea
edustaa pääministeri Mari Kiviniemi.
Kokouksessa on määrä sopia rahoitusvakauden turvaamiseen sekä kestävään ja työllisyyttä edistävään kasvuun tähtäävästä talouden kokonaisvaltaisesta strategiasta. (VNK EUsihteeristön päällikkö Kare Halonen
09 160 22180)
Päätös asettaa asiantuntijaneuvottelukunta toimikaudeksi 1.4.2011–
31.3.2017 valmistelemaan ehdokkaiden nimeäminen kansainvälisten
tuomioistuinten ja Euroopan unionin
tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen
tehtäviin. Kokoonpano: Puheenjohtaja: EU-sihteeristön päällikkö,
EU-asioiden valtiosihteeri Kare
Halonen valtioneuvoston kanslia;
varapuheenjohtaja: hallitusneuvos
Marika Paavilainen valtioneuvoston
kanslia; jäsenet (suluissa varajäsenet):
oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta
(yksikön päällikkö Joni Heliskoski)
ulkoasiainministeriö, kansliapäällikkö Tiina Astola (osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen) oikeusministeriö, oikeusneuvos (eläkk.)
Gustaf Möller (oikeusneuvos Marjut
Jokela) korkein oikeus, presidentti
Pekka Hallberg (hallintoneuvos Pirkko
Ignatius) korkein hallinto-oikeus,
valtionsyyttäjä Raija Toiviainen (valtionsyyttäjä Mika Illman) valtakunnansyyttäjänvirasto, professori emeritus Bengt Broms (professori, johta-
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ja Pia Letto-Vanamo) yliopistojen
oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta tarjoavat yksiköt ja asianajaja
Inga Korpinen (asianajaja Markku
Fredman) Suomen Asianajajaliitto.
(VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Jukka Salovaara 09 160 22182)
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdysvaltojen kanssa käytäviin neuvotteluihin turvallisuusluokitellun tiedon
vastavuoroista suojaamista koskevaksi sopimukseksi ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainneuvos Kaarlo Murto ulkoasiainministeriöstä, varapuheenjohtaja ulkoasiainneuvos Kim Luotonen
ulkoasiainministeriöstä ja jäsenet
ovat lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta
Wallin oikeusministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto ulkoasiainministeriöstä,
turvallisuusjohtaja Juha Pekkola puolustusministeriöstä, hallitussihteeri Jenni
Herrala puolustusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Mauri Riihonen
työ- ja elinkeinoministeriöstä, ylitarkastaja Lotta Lampela Suojelupoliisista, kehityspäällikkö Jarkko Saarimäki Viestintävirastosta ja johtava
asiantuntija Ronnie Olander Säteilyturvakeskuksesta. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 09 160
55341)
Päätös määrätä lääketieteen lisensiaatti, käsikirurgian erikoislääkäri
Jouni Pekka Havulinna, lääketieteen
tohtori, dosentti, keuhkosairauksien
erikoislääkäri Riitta Maija Kristiina
Halme ja lääketieteen lisensiaatti,
ihotautien erikoislääkäri Timo Juvakoski sivutoimisiksi lääkärivarajäseniksi vakuutusoikeuteen 17.3.2011–
31.12.2013 . (OM hallitusneuvos
Anne Hallavainio 09 160 67535)
Päätös määrätä vakuutusoikeuteen
lainopillinen asiamies Tiina Toivonen
työoloja tai yritystoimintaa tuntevaksi
sivutoimiseksi jäseneksi sekä eversti
Martti Kuivala sotilasvamma-asioita
tuntevaksi sivutoimiseksi jäseneksi ja
hänen varajäsenekseen toiminnanjohtaja Satu Jelkälä-Blomqvist
17.3.2011 lukien 31.12.2014 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160
67535)
Päätös Senaatti-kiinteistöjen ja
Senaatti-kiinteistöt -konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta
2010 ja voiton tulouttamisesta. Yliopistokiinteistöjärjestelyn seurauk-

sena Senaatti-kiinteistöt -konsernin
liikevaihto laski 554 miljoonaan euroon (vuonna 2009 725,1 miljoonaa
euroa) ja tilikauden kokonaistulos oli
124,6 miljoonaan euroon (151,1 miljoonaa euroa) vuonna 2010. Liikevaihdon ja kokonaistuloksen laskua
lievensi kiinteistöjen käyttöasteen
ennakoitua pienempi lasku, ennakoitua matalampi korkotaso vuoden
aikana sekä yliopistokiinteistöyhtiöiden etuajassa maksamat saatavat ja
niiden johdosta pienentynyt lainanottotarve. Näiden vaikutuksesta
vuokraustoiminnan tulos ilman kiinteistöjen ja palveluiden myyntiä ja
arvonalennuksia oli 95,4 miljoonaa
euroa, joka oli 14,4 miljoonaa euroa
asetettua tulostavoitetta 80,1 miljoonaa euroa suurempi. Vuoden 2010
investoinnit olivat 255 miljoonaa euroa (326,4 miljoonaa euroa). Investointien osuus liikevaihdosta kohosi
elvytyssyistä nopeutettujen rakennushankkeiden johdosta 46 prosentiksi. Tästä huolimatta investointivaltuutta (310 miljoonaa euroa) jäi
käyttämättä 55 miljoonaa euroa.
Investoinnit painottuivat edellisten
vuosien tapaan peruskorjauksiin.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,0 %
eli hieman vuonna 2009 saavutettua
(4,4 %) alempi. Yhteensä 8,6 miljoonan euron (29,1 miljoonaa euroa)
arvonalennukset painottuivat Kehityskiinteistöt -toimialalle myytäväksi siirrettyihin rakennuksiin. Valtiolle
tarpeetonta ei-strategiseksi luokiteltavaa kiinteistöomaisuutta myytiin
95,4 miljoonan euron edestä (44,8
miljoonaa euroa), josta syntyi nettomääräisesti myyntivoittoa yhteensä
noin 37 miljoonaa euroa (15,7 miljoonaa euroa). Vuoden 2010 tuloksesta tehtävän tuloutuksen yhteydessä
esitetään samalla tuloutettavaksi valtion talousarvioon Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ennenaikaisesti suorittama kauppahintasaatava yhteensä
noin 148 miljoonaa euroa. Kauppahintasaatavat ovat olleet osa vuoden
2010 alusta voimaan tullutta yliopistokiinteistöjärjestelyä. Yhteensä tuloutetaan siten valtiolle 250 miljoonaa
euroa. (VM hallitussihteeri Ilkka
Koponen 09 160 33018)
Päätös hyväksyä Viittakivi Oy:n hakemus perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetusluvan peruuttamisesta.
Viittakiven opiston toiminta Hauholla
on lopetettu 2007 taloudellisista syistä, ja opiston hallinnoimat hankkeet
on saatettu loppuun vuoden 2008
loppuun mennessä. Opistolla ei ole
edellytyksiä jatkaa kansanopistotoi-
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mintaa Hämeenlinnan seudulla.
(OKM hallitusneuvos Anne-Marie
Brisson 09 160 77261)
Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Genevessä 1.6.–17.6.2011 pidettävään työkonferenssin 100. istuntoon. Valtuuskuntaan määrätään hallituksen
edustajiksi hallitusneuvos Raila
Kangasperko ja hallitusneuvos Liisa
Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, hallituksen edustajien varajäseniksi ulkoasiainsihteeri Ville Lahelma Suomen pysyvä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa Genevessä ja johtaja Pertti Siiki sosiaali- ja
terveysministeriöstä, työnantajavaltuutetuksi asiantuntija Anu Sajavaara Elinkeinoelämän keskusliitto
EK:sta, työnantajavaravaltuutetuksi
asiantuntija Simopekka Koivu Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta,
työntekijävaltuutetuksi kansainvälisten asioiden asiantuntija Katja Lehto-Komulainen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä ja
työntekijävaravaltuutetuksi kansainvälisten asioiden asiamies Liisa Folkersma Akava ry:stä. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan määräämään edellä mainittujen edustajien
neuvonantajat. (TEM hallitusneuvos
Tarja Kröger 010 60 48937)
Päätös asettaa valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa (OSKE) ohjaava
työryhmä ohjelman loppukaudelle
2011–2013. Osaamiskeskusohjelman
työryhmän jäseniksi hyväksytään 22
jäsentä ja 19 varajäsentä, jotka edustavat toimintaan keskeisesti osallistuvien ministeriöiden, elinkeinoelämän, tutkimuksen, koulutuksen sekä
alue- ja paikallishallinnon asiantuntijoita. Lisäksi osaamiskeskustyöryhmään nimitetään kuusi henkilöä
pysyviksi asiantuntijoiksi sekä työryhmän toimintaa hallinnoiva kahdeksan henkilön sihteeristö. (TEM
ylitarkastaja Kari Kainulainen 010
60 64950)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
metropolipolitiikasta annetun selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä
kirjelmään sisältyvästä kannanotosta
aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotto; Eduskunta edellyttää valtioneuvoston tekevän seuraavan vaalikauden aikana tarvittavia
päätöksiä, joilla vaikutetaan segregaatioon eli asuinalueiden eriytymiskehitykseen ja aluetta kehitetään
alueellisesti eheäksi, yhdyskuntara-
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kenteeltaan toimivaksi ja kansainvälisessä vertailussa entistä kilpailukykyisemmäksi alueeksi, joka voi edistää koko Suomen menestystä vielä
nykyistäkin paremmin ja jossa kansalaisilla on hyvät mahdollisuudet
vaikuttaa oman elinympäristönsä
päätöksentekoon. (YM rakennusneuvos Matti Vatilo 040 506 1168)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
17.3.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 65/2010
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviilija kauppaoikeuden alalla (uudelleen
laadittu toisinto Bryssel I asetuksesta).
Ehdotuksessa esitetään tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
44/2001 eli niin sanotun Bryssel I
asetuksen tarkistamista. Muutosehdotusten sisällyttäminen voimassa
olevaan asetukseen tapahtuisi siten,
että asetuksesta laaditaan kokonaan
uusi toisinto. Komissio ehdottaa
Bryssel I asetuksen muuttamista siten, että menettelystä toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion julistamiseksi täytäntöönpanokelpoiseksi luovuttaisiin muissa kuin kunnianloukkaus- ja ryhmäkanneasioissa, toimivaltasäännösten soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös oikeudenkäyntejä, joissa vastaajalla on kotipaikka muussa kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, oikeuspaikkasopimusten asemaa vahvistettaisiin,
asetuksen ja välimiesmenettelyn
suhdetta selkeytettäisiin sekä sisällytettäisiin asetukseen säännökset väliaikaisten- ja turvaamistoimien täytäntöönpanosta. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 09 160
67704)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 17.3.2011 seuraavat nimitysasiat:
Valtiotieteiden maisteri, kaupallinen
sihteeri Heli Irene Siikaluoma ulkoasiainministeriön kaupallisen neuvoksen virkaan 21.3.2011 lukien. (UM
henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen
09 160 55401)

Kihlakunnansyyttäjä Harri Tapio
Tiesmaa Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän määräaikaiseen
virkasuhteeseen 1.8.2011–31.7.2015.
Virkasuhde on sijoitettu Haagissa
toimivaan Eurojust-yksikköön. (OM
osastopäällikkö Jarmo Littunen
09 160 67783)
Oikeustieteen kandidaatti Antti Pelttari Suojelupoliisin päällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.4.2011–
15.2.2015, kuitenkin enintään siksi
ajaksi, jonka viran vakinainen haltija
on virkavapaana. (SM ylijohtaja
Kauko Aaltomaa 071 878 8550)
Varatuomari Ilpo Helismaa sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen
1.4.–31.12.2011, kuitenkin enintään
Johanna Hakalan virkavapauden
ajaksi. (SM ylitarkastaja Miia
Lehmus-Niemi 071 878 8305)
Valtioneuvosto myönsi kansliapäällikkö Harri Pursiaiselle palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön
viestintäpolitiikan
osaston osastopäällikön, ylijohtajan
virasta 1.6.2011–31.5.2016, kuitenkin enintään siksi ajaksi, kun hän toimii liikenne- ja viestintäministeriön
kansliapäällikön
määräaikaisessa
virassa. (LVM hallintojohtaja Päivi
Viippola 09 160 28776)
Oikeustieteen kandidaatti Ritva Sarin
Grufberg sovittelijaksi 28.3.2011.
Sovittelijan vakituinen sijoituspaikka
on Ahvenanmaa. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 60
47986)
Oikeustieteen kandidaatti Virva Walo ja filosofian tohtori Kerttu Perttilä
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkoihin
1.4.2011 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)
Valtioneuvosto myönsi erityisasiantuntija Eero Lahtiselle palkatonta
virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.5.2011–30.4.2012.
(STM hallitusneuvos Liisa Perttula
09 160 73797)
Lääketieteen tohtori Eeva Ollila
sosiaalija
terveysministeriön
neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.2011–
30.4.2012, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (STM hallitusneuvos Liisa
Perttula 09 160 73797)
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Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.3.2011
seuraavia asioita:
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 30.60.42 (Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille) yhteensä 48 805 000 euron
valtionavustuksen myöntäminen 13
metsäkeskukselle ja Metsätalouden
kehittämiskeskus Tapiolle. Määrärahalla rahoitetaan metsäkeskuksissa
ja Tapiossa kokonaan tai osittain 701
henkilötyövuoden työpanos. Lisäksi
määrärahalla työllistetään välillisesti
palveluiden ostojen kautta noin 200
henkilötyövuotta. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen
09 160 52402)
LUOVUTETUT
MIETINNÖT

Holmlundille ja peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmä esittää, että päihtyneitä henkilöitä tulisi
ohjata nykyistä nopeammin hoitoon.
Putkasäilytyksen sijasta tulisi työryhmän mukaan painottaa ennalta
ehkäisevää päihdetyötä ja kehittää
asunnottomien palveluita. Päihtyneiden hoitoketjua kehitettäessä tulisi
huomioida erityisesti harvaan asuttujen alueiden pitkät etäisyydet ja
alueelliset erityispiirteet. Työryhmä
katsoo, että putkasäilytyksen sijaan
päihtyneitä voitaisiin ohjata nykyistä
enemmän selviämishoitoyksiköihin
tai asumispalveluiden ensisuojatyyppisiin palveluihin. Tällöin päihtynyt
henkilö saataisiin ohjattua nopeammin hoitoon ja kokonaiskustannuksiltaan edullisemmalla tavalla. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/AC6EE
449F4CEB1C7C22578500027CEC
5/$file/052011.pdf. Lisätietoja antaa
läänin sosiaali- ja terveysneuvos
Pekka Paatero, p. 040 735 4901.

Sisäasiainministeriö julkisti 17.3.2011
selvityksen kansainvälistä suojelua
hakevien
oikeusapupalveluista.
Hankkeen ohjausryhmä suosittaa
tekemänsä selvityksen ja kuulemisten perusteella, että yleistä oikeudellista neuvontaa kansainvälistä suojelua hakeville annettaisiin jatkossakin
vastaanottokeskusten kautta järjestettynä ja rahoitettuna. Ohjausryhmän mukaan on kuitenkin tarpeen
selvittää, tulisiko siitä säätää laissa.
On myös tarpeen selvittää vaihtoehtoisia tapoja neuvonnan järjestämisessä ja selkiyttää palvelujen hankintaprosessia. Lisäksi ohjausryhmä
suosittaa muun muassa, että yksilöllisen oikeusavun järjestäminen siirrettäisiin kokonaisuudessaan oikeusapulain mukaisen oikeusapujärjestelmän piiriin. Selvitys on osoitteessa
http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/0C9D23264636A21DC2257
855004A9F86/$file/122011.pdf. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos
Tiina Sinkkanen, p. 071 878 8626 ja
lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, p.
071 878 8658, sisäasiainministeriö.

Vienninrahoitus 2011 -työryhmä
luovutti 11.3.2011 mietintönsä elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle.
Työryhmän mukaan Suomeen tulisi
luoda julkiseen luotonantoon perustuva pitkäaikaisen vienninrahoituksen
pysyväisjärjestelmä, joka perustuu
Finnveran varainhankintaan. Lisäksi
vientitakuutoiminnassa tulisi lisätä
riskinottoa kansallisen edun järjestelmän mukaisesti. Työryhmän esittämä Finnveran varainhankinta -malli
eroaa käytössä olevasta jälleenrahoitusmallista siten, että Valtiokonttorin
sijasta Finnvera hankkisi varat markkinoilta. Lisäksi valtio takaisi Finnveran varainhankinnan. Malli on työryhmän läpikäymistä uusista malleista sekä edullisin että kilpailukykyisin niin viejille kuin valtiollekin. Mallin käyttöönotto vaatii kuitenkin vielä lisäselvityksiä. Mietintö
on osoitteessa http://www.tem.fi/files/29427/TEM_13_2011_netti.pdf.
Lisätietoja antaa johtaja Risto Paaermaa, p. 010 60 63575, työ- ja elinkeinoministeriö.

Päihtyneiden kiinniottamista, kuljettamista, kohtelua ja hoitoa selvittänyt työryhmä luovutti 11.3.2011
raporttinsa sisäasiainministeri Anne

Asuntokannan kehittämistä kasvukeskusten ulkopuolella pohtinut
työryhmä luovutti 15.3.2011 raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuo-

relle. Työryhmä arvioi, että muuttotappiokunnissa valtion tukemien
vuokra-asuntojen kysyntä laskee entisestään seuraavan 10 vuoden aikana. Myös pienet syrjäseutujen vanhustentalot kärsivät vajaakäytöstä.
Työryhmä esittää, että asuntokanta
sopeutettaisiin vastaamaan kysyntää
ja erilaisia asumistarpeita ARA
vuokratalo- ja vanhustentaloyhteistöjen kehittämisohjelmalla. Työryhmän mukaan vajaakäytön välttämiseksi asuntokantaa olisi kehitettävä
suunnitelmallisesti. Apuvälineeksi
työryhmä ehdottaa niin sanottua salkutusmallia, jossa kiinteistöt arvioidaan ja jaetaan eri salkkuihin niiden
kunnon ja korjaustarpeiden mukaan
niin, että kiinteistöjen hoito- ja kunnostustyöt voidaan kohdistaa järkevästi. Raportti on osoitteessa http://
www.ymparisto.fi/download.asp?
contentid=125447&lan=fi. Lisätietoja antavat ylijohtaja Hannu Rossilahti, p. 0400 921 490, Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus ja
asuntoneuvos Ulla-Maija Sirviö, p.
0400 143 874, ympäristöministeriö.
Ympäristöministeriö julkisti 16.3.2011
oikeusministeriön ja ympäristöministeriön maanomistajan omaisuudensuojaa ja oikeusturvaa kartoittavan selvityksen. Selvityksen mukaan maanomistajien oikeusturva on
puutteellinen eräissä asema- tai yleiskaavan muutoksenhakutilanteissa.
Nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maanomistaja ei voi
hakea muutosta hallinto-oikeuden
ratkaisuun, kun kaava kumotaan
hänen omistamansa alueen osalta.
Muutoksenhakua koskevat säännökset eivät tältä osin vastaa perustuslain
ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen
vaatimuksia. Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että maanomistajalla
olisi oikeus valittaa asema- tai yleiskaavan osittaista kumoamista koskevasta päätöksestä. Selvitys on osoitteessa
http://www.ymparisto.fi/
download.asp?contentid=125674&
lan=fi. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta, p.
0400 143 952, ympäristöministeriö
ja lainsäädäntöneuvos Jari Salila, p.
09 160 67706, oikeusministeriö.

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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