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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
25.3.2011 seuraavat lait:
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
(HE 275/2010 vp). Ulkomaalaislaista
kumotaan viisumisäännöstön soveltamisen aloittamisen yhteydessä tar28.3.2011/37

peettomiksi jääneet säännökset. Samalla saatetaan viisumisäännöstön
kanssa yhdenmukaisiksi viisumiasioiden toimivaltasäännökset. Viisumisäännöstöä täydentävästi säännellään myös tilannetta, jossa viisumisäännöstön mukaisesti osittain luovutetaan eräät viisumihakemuksiin liittyvät avustavat tehtävät kunniakonsulille tai ulkoiselle palveluntarjoajalle. Käyttöön otetaan myös oikaisuvaatimusmenettely niissä tapauksissa, joissa viisumi evätään, mitätöidään tai kumotaan. Laki tulee voimaan 5.4.2011. (UM ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikka 09 160 55211)
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 311/2010 vp). Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että maahantuonnissa pienintä kannettavaa arvonlisäveron määrää alennetaan 10 eurosta 5 euroon. Lisäksi arvonlisäverolakia muutetaan siten, että toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden
ulkomaalaisten vuodelta 2009 tehtävien arvonlisäveronpalautushakemusten määräaikaa pidennetään
31.3.2011 saakka. Ulkomaalaisten
arvonlisäveronpalautuksen hakuajan
pidentämisen osalta laki tulee voimaan 1.4.2011, ja sitä sovelletaan
taannehtivasti 1.10.2010 lukien.
Maahantuonnissa pienintä kannettavaa arvonlisäveron määrää koskevan
muutoksen osalta laki tulee voimaan

1.1.2013. (VM neuvotteleva virkamies Tiina Maisala 09 160 33205)
Laki Helsingin eurooppalaisesta
koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n
muuttamisesta (HE 334/2010 vp).
Helsingin eurooppalaisesta koulusta
annettua lakia muutetaan siten, että
koulun oppilaaksi otetaan ensisijaisesti Euroopan unionin henkilöstön
lapsia sen mukaan kuin Eurooppakoulujen perussäännöstä tehdyssä
yleissopimuksessa määrätään. Lisäksi
lakia muutetaan siten, että koulun
johtokunnassa ei enää tarvitse olla
valtionhallinnon tai Eurooppa-koulujen kansallisten tarkastajien edustusta. Laki tulee voimaan 1.4.2011.
(OKM hallitusneuvos Anne-Marie
Brisson 09 160 77261)
Laki kalastuslain muuttamisesta (HE
271/2010 vp). Kalastuslakia muutetaan siten, että valan tai vastaavan
vakuutuksen antaneen kalastuksenvalvojan toimivaltuudet ja asema
määritellään vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Kalastusalueen,
osakaskunnan, vesialueen omistajan
tai kalastusoikeuden haltijan valtuuttamana kalastuksenvalvojana voi toimia ainoastaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen hyväksymisen saanut kelpoisuusedellytykset
täyttävä henkilö, joka on suorittanut
kalastuksen valvojan kokeen. Kalastuksenvalvojan toimivaltuuksiin lisä11
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tään oikeus antaa huomautus ja näyttömääräys sekä mahdollisuus luopua
toimenpiteestä. Perustuslakiin liittyvistä syistä vesialueen omistajan,
osakkaan ja kalastusoikeuden haltijan kalastuksenvalvontaan liittyviä
toimivaltuuksia supistetaan nykyisestä. Valvojien viranomaisvalvontaa
suorittaa maa- ja metsätalousministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Lisäksi säädetään
rangaistavaksi kalastusrikkomuksena muun muassa saimaannorpan suojelusopimusten täytäntöönpanemiseksi asetettujen rajoitusten vastainen kalastaminen. Laki tulee voimaan 1.4.2012. Lain 108 §:n 1 momentin 3 kohta tulee voimaan kuitenkin 1.4.2011. Eduskunnan lausuma;
Eduskunta edellyttää, että kalastuslain uudistuksessa lain tasolla säädetään kalastuksenvalvonta yhdeksi
keskeiseksi kalastuksenhoitomaksuvarojen käytön kohteeksi, jotta riittävät resurssit valvonnan tehostamiseen varmistetaan. (MMM hallitusneuvos Heidi Aliranta 09 160 53379)
Laki ympäristönsuojelua edistäviin
investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista
annetun lain muuttamisesta (HE 298/
2010 vp). Lakiin lisätään säännökset
siitä, että laissa tarkoitettu takaus
voidaan myöntää myös uusiutuvan
energian ja energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Lisäksi lakiin tehdään perustuslain ja euroon siirtymisen edellyttämät muutokset sekä lisätään säännökset takauksista perittävistä maksuista ja suojautumisjärjestelyistä. Lain nimike muutetaan laiksi
ympäristönsuojelu- ja energiainvestointeihin myönnettävistä valtiontakauksista. Laki tulee voimaan
1.4.2011. (TEM hallitusneuvos Kari
Parkkonen 010 60 64938)
Laki ydinenergialain muuttamisesta
(HE 300/2010 vp). Luvanhaltijan
velvollisuuksiin lisätään velvollisuus
järjestää koulutusta ydinturvallisuuteen liittyviä tehtäviä hoitavalle henkilöstölleen. Lakiin kirjataan myös
kielto delegoida luvanhaltijalle kuuluvaa velvollisuutta huolehtia ydinenergian käytön turvallisuudesta. Laki tulee voimaan 1.6.2011. (TEM
hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi 010
60 64702)
Laki vesienhoidon järjestämisestä
annetun lain muuttamisesta, laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta,
laki vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta, laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttami-
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sesta, laki merensuojelulain muuttamisesta, laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain
7§:n muuttamisesta (HE 323/2010
vp). Vesienhoidon järjestämisestä
annettuun lakiin lisätään merenhoidon järjestämistä koskeva luku ja
tarvittavat muutokset tehdään lain
muihin säännöksiin. Lain nimike
muutetaan laiksi vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä. Lisäksi
muutetaan ympäristönsuojelulakia,
vesilakia, Suomen talousvyöhykkeestä annettua lakia, merensuojelulakia sekä lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. Lait tulevat
voimaan 1.4.2011. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin merenhoitoa koskevien suunnitelmien riittäväksi integroimiseksi päällekkäisyyksien välttämiseksi ja varmistaa
riittävien resurssien turvaamisen
merenhoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon. (YM hallitusneuvos
Ulla Kaarikivi-Laine 050 559 9142)
Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen hallituksen välillä
Kansainvälisen rikostuomioistuimen
tuomioiden täytäntöönpanosta, päätti
sopimuksen 19(3) artiklan edellyttämän ilmoituksen antamisesta ja vahvisti lain Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
(HE 276/2010 vp). Kansainvälisen
rikostuomioistuimen ja Suomen hallituksen välinen sopimus Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta allekirjoitettiin 1.6.2010. Sopimus perustuu
Kansainvälisen rikostuomioistuimen
Rooman perussäännön ratifioinnin
yhteydessä hyväksytylle ja rikostuomioistuimelle sittemmin annetulle
ilmoitukselle, jonka mukaan Suomi
suostuu ottamaan vastaan vankeusrangaistukseen tuomittuja henkilöitä
suorittamaan rangaistuksensa. Sopimuksen mukaan tuomioistuimen
määräämiä
vankeusrangaistuksia
voidaan panna täytäntöön Suomessa,
mikäli Suomi tapauskohtaisen harkinnan perusteella suostuu tuomioistuimen esittämään täytäntöönpanopyyntöön. Lain voimaantulosta
säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos
Sari Mäkelä 09 160 55588)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2011 lisätalousarvioksi
merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 332/
2010 vp). Eduskunta on 4.3.2011
päättänyt, että vuotta 2011 koskevaa
lisätalousarviota sovelletaan 15.3.2011
alkaen. (VM budjettipäällikkö Hannu
Mäkinen 09 160 33036)
Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen hallituksen esityksestä suostumukseksi myöntää
valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi
merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 333/
2010 vp). (VM budjettineuvos Helena
Tarkka 09 160 34876)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
25.3.2011 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Albanian tasavallan kanssa taloudellisesta,
teollisesta ja tieteellis-teknillisestä
yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Suomi on irtisanonut Albanian kanssa 7.11.1991
tehdyn sopimuksen taloudellisesta,
teollisesta ja tieteellis-teknillisestä
yhteistyöstä, koska Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Albanian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus on korvannut valtaosan
sopimuksen alasta. Asetus tulee voimaan 16.4.2011. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 09 160 55341)
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen uusiutuvan energian viraston
(IRENA) perussäännön voimaansaattamisesta ja perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain voimaantulosta. Perussäännön
voimaansaattaminen mahdollistaa
Suomen osallistumisen järjestön toimintaan. Laki (131/2011) ja asetus
tulevat voimaan 25.3.2011. (TEM
hallitusneuvos Liisa Heinonen 010
60 64131)
Tasavallan presidentin asetus Suomen,
Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen jatkamisesta koskemaan
vuotta 2011 noottienvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 2.4.2011. (TEM ylitarkastaja
Timo Meling 010 60 49084)
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K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
25.3.2011 seuraavat kansainväliset
asiat:
Teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan aikaisemmin
annetun, 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun selityksen korvaaminen uudella, Geneven asiakirjan täytäntöönpanomääräysten 12 säännön
1 kappaleen c kohdan i kohdassa tarkoitetulla selityksellä. Edellisen selityksen mukaan artiklassa viitattu vakiomääräinen nimeämismaksu korvataan yksilöllisellä nimeämismaksulla niissä kansainvälisissä rekisteröinneissä, joissa Suomi on nimetty
rekisteröinnin kohdevaltioksi ja niiden rekisteröintien uudistamisessa.
Uusi, aikaisemman selityksen korvaava selitys oikeuttaa vakiomääräisen nimeämismaksun kolmannen tason soveltamiseen. Sopimus astuu
voimaan 1.5.2011. (TEM hallitussihteeri Teija Miller 010 60 62114)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
päätti
25.3.2011 seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Hallituksen toimenpidekertomuksesta vuodelta 2009 ja
siihen liittyvät eduskunnan lausumat
merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä perustuslakivaliokunnan mietintöön että sen liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita
seikkoja koskevat lausumat, jotka
kohdistuvat
hallitukseen.
2) Eduskunta edellyttää, että hallituksen
toimenpidekertomukseen
sisältyy vastaisuudessa eri hallinnonalat kattava kehityspoliittisen johdonmukaisuuden toteutumisen seuranta
ja että toimenpidealoite (TPA 81/
2009 vp) otetaan huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä esitetyllä tavalla. 3) Eduskunta edellyttää,
että EU-koordinaatiota käytetään
säännönmukaisesti ja tehokkaasti
kehityspoliittisen johdonmukaisuuden toteuttamiseksi. 4) Eduskunta
edellyttää, että kokonaisvaltaisen
kriisinhallinnan
vahvistamiseksi
eduskunnalle tulisi laatia vaalikauden alussa kehityksen ja turvallisuuden strateginen toimintalinjaus.
5) Eduskunta edellyttää, että valtio-
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neuvosto selvittää seuraavan vaalikauden alussa ulkoasiain-, puolustus- ja sisäasiainministeriöiden yhteisen vakautusrahaston perustamismahdollisuuden. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160
22007)
Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän eduskunnan työn
lopettamisesta, rauenneista asioista
ja eduskunnan kokoontumisesta
merkittäväksi pöytäkirjaan. (VNK
hallitusneuvos Marika Paavilainen
09 160 24036)
Tasavallan presidentti ratkaisi kolme
armonanomusasiaa. (OM vanhempi
hallitussihteeri Eva Tams 09 160
67625)

tuomarin virkaan 1.5.2011 lukien,
käräjätuomari Jusse Petteri Määttä
Kainuun käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.4.2011 lukien ja määräaikainen
käräjätuomari, hallinto-oikeussihteeri
Sari Maarit Nevalainen toiseksi täytettävään virkaan 1.4.2011 lukien,
määräaikainen käräjätuomari, viskaali Mikko Tapio Ollikainen EteläSavon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2011 lukien sekä käräjätuomari Anne Marita Niemi Vantaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään virkaan 1.6.2011 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali
Olli Pekka Haapanen toiseksi täytettävään virkaan 1.4.2011 lukien. (OM
hallitusneuvos Anne Hallavainio
09 160 67535)

N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
25.3.2011 seuraavat nimitysasiat:
Abujan suurlähetystön päällikön,
ulkoasiainneuvos Anneli Vuorisen
edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2011. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160
55401)
Ulkoasiainneuvos Riitta Korpivaara
Abujassa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään 1.9.2011 lukien,
ulkoasiainneuvos Pertti Anttinen
Lusakassa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään 1.9.2011 lukien
sekä ulkoasiainneuvos Mikko Pyhälä
ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.8.2011
lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko
Hämäläinen 09 160 55401)
Hallinto-oikeustuomari Vesa Jorma
Juhani Sirkesalo Hämeenlinnan
hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2011 lukien,
käräjätuomari Kauko Ilmari Kemppainen Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2011
lukien, käräjätuomari Yrjö Jaakonpoika Vannela Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2011
lukien, hallinto-oikeustuomari Tuire
Hannele Nurmio Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2011 lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, esittelijä
Pertti Antero Piippo Vaasan hallintooikeuden hallinto-oikeustuomarin
virkaan 1.4.2011 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160
67535)
Määräaikainen käräjätuomari, käräjäviskaali Anne Satu Marita Kajander
Hyvinkään käräjäoikeuden käräjä-

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 24.3.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen
muuttamisesta. Asetusta muutetaan
organisaatiouudistuksen keskeisten
sisältöjen osalta. Lisäksi asetukseen
tehdään eräitä teknisiä täsmennyksiä
ja ajantasaistamisia. Asetus tulee
voimaan 1.4.2011. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 09 160 34708)
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja
ei-tuotannollisten investointien tuen
hakemisesta vuonna 2011. Asetuksella säädetään vuonna 2011 ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa tukikelpoiseksi haettavasta peltoalasta. Vuonna 2011 niin sanotuista
jonolohkoista voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi enintään 18 300 hehtaaria. Lisäksi määritellään ne maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset, joita voidaan hakea vuonna 2011. Viljelijän on mahdollista
hakea vuonna 2011 uutta eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumusta. Myös
ei-tuotannollisten investointien tukea
on mahdollista hakea. Asetus tulee
voimaan 30.3.2011. (MMM osastopäällikkö Heimo Hanhilahti 09 160
53311)
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla
energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain eräiden lainkohtien voimaantulosta. EU:n ko-
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missio on katsonut, että uusiutuvilla
energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettuun lakiin (1396/
2010) sisältyvät tukiohjelmat soveltuvat sisämarkkinoille, eikä se tästä
syystä aio vastustaa ilmoitettuja toimenpiteitä. Asetuksella saatetaan
voimaan lain 15 §, 16 §:n 2 momentti, 16 §:n 3 momentin 2 kohta, 23 §,
25 §:n 3 momentti, 26 §:n 1 momentti,
30 §, 34 §:n 2 momentti ja 62 §:n
3 momentti 25.3.2011 lukien. Asetus
tulee voimaan 25.3.2011. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 010 60
62078)
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen soveltamisala muuttuu siten,
että torjunta-aineiden levityskoneita
koskeviin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin sisällytetään uutena
vaatimuksena ympäristönsuojeluvaatimuksia. Asetus tulee voimaan
15.6.2011. (STM hallitussihteeri
Tuula Andersin 09 160 73105)
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
23.3.2011 seuraavat päätökset:
Päätös valtiontalouden kehyksiksi
vuosille 2012–2015. Kehykset on
laadittu siten, että ne muodostavat
luotettavan pohjan seuraavan vaalikauden menojen arvioinnille. Kehyksissä on otettu huomioon hallituksen aiemmin tekemien päätösten
vaikutukset tulevien vuosien menotasoon. Päätös ei sisällä uusia poliittisia linjauksia. Kehyksiin sisältyy
kuitenkin joitakin menojen tasokorotuksia, joiden tavoitteena on varmistaa budjettitalouden asianmukaiset
toimintaedellytykset seuraaviksi neljäksi vuodeksi. (VM osastopäällikkö
Hannu Mäkinen 09 160 33036)
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
24.3.2011 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä valtioneuvoston
edustajaksi kansliapäällikkö Harri
Skog varaedustajinaan ylijohtaja
Riitta Kaivosoja ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokaudelle
2.5.–6.5.2011. (OKM vanhempi
hallitussihteeri
Antti
Vuorinen
09 160 77078)
Päätös asettaa Metsähallituksen
hallitus toimikaudeksi 1.4.2011–
31.3.2014. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallituksen puheenjohtaja
Arto Tiitinen Tana Oy; varapuheen-
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johtaja: neuvotteleva virkamies Ville
Schildt maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: hallintojohtaja Aino
Jalonen ympäristöministeriö, kuljetusesimies Irene Rantala Metsähallituksen henkilöstön edustaja (MetoMetsähallitus ry), kansanedustaja
Janne Seurujärvi Lapin liiton edustaja, talous- ja rahoitusjohtaja Tuija
Soanjärvi Itella Oyj ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Helena
Wallden Lännen Tehtaat Oyj.
(MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 09 160 52923)
Päätös asettaa valtuuskunta Norjan
kanssa poroaitojen rakentamisesta ja
kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle
tehdyn sopimuksen (SopS 30/1983)
muuttamiseksi käytäviin sopimusneuvotteluihin ja oikeuttaa maa- ja
metsätalousministeriö määräämään
valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerit. Valtuuskunnan
puheenjohtaja on osastopäällikkö
Pentti Lähteenoja maa- ja metsätalousministeriöstä ja jäsenet ovat osastopäällikkö Hannu Linjakumpu Lapin
elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksesta, apulaispoliisipäällikkö
Ossi Hyvönen Peräpohjolan poliisilaitoksesta, toimistopäällikkö Antti
Varrio Lapin rajavartiostosta ja toiminnanjohtaja Anne Ollila Paliskuntain yhdistyksestä. (MMM hallitusneuvos Heidi Aliranta 09 160 53379)
Päätös jakaa elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille vuoden 2011
talousarviosta alueellisia käyttöoikeuksia yhteensä 400 000 euroa käytettäväksi sisävesillä poistokalastuksena toteutettaviin ammattikalastajien
ympäristönhoitotoimenpiteisiin seuraavasti: Lapin ELY 100 000 euroa,
Pohjois-Karjalan ELY 150 000 euroa
ja Varsinais-Suomen ELY 150 000
euroa. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 09 160 52904)
Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen matkailupolitiikasta. Periaatepäätöksen mukaisilla matkailupoliittisilla linjauksilla tuetaan alan kasvua, kilpailukykyä ja kannattavuutta
sekä edistetään alan ammattimaistumista ja arvostuksen kasvua. Linjausten avulla luodaan yhteiset raamit
erityisesti julkisen sektorin päätöksenteolle ja tehostetaan julkisen rahoituksen vaikuttavuutta. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TEM
teollisuusneuvos Severi Keinälä 010
60 64006)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
24.3.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 66/2010
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi (matkustajarekisterin käyttö lainvalvontatarkoituksiin). Ehdotuksen tavoitteena on
velvoittaa lentoliikenteen harjoittajat
asettaa Euroopan unioniin tulevien
tai sieltä lähtevien kansainvälisten
lentojen
matkustajarekisteritiedot
(PNR-tiedot) jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saataville
terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista,
tutkimista tai syytteeseen panoa varten. (SM neuvotteleva virkamies
Jouko Huhtamäki 071 878 8556)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 67/2010
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (YMJ-asetus). Ehdotuksen
tarkoituksena on mukauttaa yhteistä
markkinajärjestelyä koskevaa neuvoston asetusta (EY) N:o 1234/
20071 ja tehdä ero komissiolle siirretyn säädösvallan ja täytäntöönpanovallan välillä, joista määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen (SEUT-sopimus) 290 ja
291 artiklassa. Tämän lisäksi asetusehdotuksessa määritellään ne toimenpiteet, joissa neuvostolla on yksinomainen toimivalta SEUT -sopimuksen 43 artiklan 3 kohdan nojalla ja
jotka edustavat poikkeusta tavallisesta
lainsäätämisjärjestyksestä.
Asetusehdotus sisältää teknisesti
neuvoston asetusta (EY) N:o 1234/
2007 koskevat muutosehdotukset,
jotka komissio on jo toimittanut erikseen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Ehdotettu muutos liittyy
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (ns. Lissabonin sopimus) voimaantuloon ja täytäntöönpanoon. Tästä aiheutuu muutoksia
maatalousalaa koskeviin säädöksiin.
Maatalousala tuli ensimmäistä kertaa
pääsääntöisesti yhteispäätösmenettelyn piiriin sopimuksen tultua voimaan. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 09 160
54773)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 68/2010
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o
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1234/2007 muuttamisesta maito- ja
maitotuotealan
sopimussuhteiden
osalta. Komissio on antanut asetusehdotuksen Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1234/2007
muuttamisesta maito- ja maitotuotealan sopimussuhteiden osalta, joka
pääosin koskee tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden perustamista maitoja maitotuotesektorille, sekä maitoja maitotuotealan sopimussuhteita.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies 09 160 54773)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 69/2010
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koskien maataloustuotteiden
laatujärjestelmiä sekä ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi koskien maatalouden
yhteisen markkinajärjestelyasetuksen (EY) No 1234/2007 muuttamista
kaupan pitämisen sääntöjen eli markkinastandardien osalta. Komissio on
antanut asetusehdotukset, jotka koskevat maataloustuotteiden laatujärjestelmiä sekä maatalouden yhteisen
markkinajärjestelyasetuksen
(EY) No 1234/2007 muuttamista
kaupan pitämisen sääntöjen eli markkinastandardien osalta (laatupaketti).
Laatujärjestelmiä koskevassa asetusehdotuksessa yhdistetään maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperämerkintöjä sekä aitoja, perinteisiä
tuotteita koskevat laatujärjestelmät
samaan asetukseen, minkä lisäksi
siihen siirretään muista asetuksista
vapaaehtoisia laatuilmaisuja koskevat säännöt. Markkinastandardeja
koskevalla lainsäädäntöehdotuksella
muutetaan maatalouden yhteisestä
markkinajärjestelystä annettua asetusta (EY) No 1234/2007 kaupan pitämisen vaatimusten osalta. Ehdotuksessa säädetään kaikkia maataloustuotteita koskevasta kaupan pitämisen yleisvaatimuksesta sekä komissiolle delegoidusta säädösvallasta
päättää tuotekohtaisista standardeista
ja tuotantopaikan pakollisesta merkitsemisestä. Lainsäädäntöehdotusten lisäksi laatupakettiin kuuluvat
myös komission joulukuussa 2010
antamat suuntaviivat vapaaehtoisten
sertifiointiohjelmien parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi sekä suojattujen nimitysten saaneiden ainesosien
merkitsemisestä
elintarvikkeissa.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies 09 160 54773)
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Valtioneuvosto päätti 24.3.2011 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvokset Riitta Korpivaara
ja Pertti Anttinen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkoihin
1.9.2011. (UM henkilöstöjohtaja
Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)
Oikeustieteen maisteri, lainsäädäntöneuvos Henriikka Leppo ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen
virkaan 1.4.2011 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen
09 160 55401)
Valtioneuvosto myönsi valtiosihteeri
Antti Pelttarille palkatonta virkavapautta kansainvälisten asioiden
yksikön johtajan virasta 15.4.2011–
15.2.2015, kuitenkin enintään Suojelupoliisin päällikön viran vakinainen
haltijan virkavapauden ajaksi. (SM
ylijohtaja Kauko Aaltomaa 071 878
8550)
Varatuomari Antti Janas sosiaali- ja
terveysministeriön
neuvottelevan
virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2011–31.8.2012, kuitenkin enintään viran vakinaisen
haltijan virkavapauden ajaksi. (STM
hallitusneuvos Liisa Perttula 09 160
73797)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.3.2011
seuraavia asioita:
Puolustusvoimien (sotilaslääketieteen keskus) valtuuttaminen tekemään sopimukset sairaanhoitopiirien
kanssa erikoissairaanhoidon, kuvantamisen,
laboratoriotutkimusten,
lääkkeiden ja lääkintämateriaalin
palveluista puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla oleville henkilöstöryhmille. Samalla kehitetään
kumppanuuden
toimintamalleja
myös poikkeusolojen tarpeisiin.
Joukko-osastot tukeutuvat suorahankinnoin nimettyjen sairaanhoitopiirien palveluihin. Viiden vuoden sopimusjakson hankinta-arvo on noin 32
miljoonaa euroa. Sopimusten voimassaoloaika on 31.12.2015 saakka,
ja sopimuksiin sisältyy lisähankintavaraus kolmelle optiovuodelle 2016–
2018 arvoltaan noin 22 miljoonaa
euroa. (PLM hallitusneuvos Jouko
Tuloisela 09 160 88126)
Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä
kehys- ja talousarvioehdotusten laa-

dinnasta. Hallinnonalan toiminta- ja
taloussuunnittelua koskevia määräyksiä täsmennetään. Siirtomenomomenteilta maksettaviin valtion
omiin kulutus- ja investointimenoihin liittyvät arvonlisäveromenot voidaan ehdottaa budjetoitavaksi asianomaisen siirtomenomomentin sijasta
myös hallinnonalan yleiselle arvonlisäveromenomomentille. Tuloarvioiden osasto- ja momenttiperusteluja
parannetaan. Esimerkiksi verotulojen osastoperusteluissa tulee esittää
veropolitiikan tavoitteet. Valtuuksien
budjetointia koskevia määräyksiä
täsmennetään muun muassa hankintavaltuuksiin sisällytettävien menojen osalta. Toimintamenomäärärahatarve tulee esittää talousarvioehdotuksen liitemuistiossa eriteltynä tärkeimpiin kululajeihin, investointeihin ja siirtyväksi arvioituun määrärahaan. Tuottavuustavoitteiden seurantaa koskeva liite uusitaan. Lisäksi
määräykseen tehdään lukuisia teknisiä muutoksia. Määräyksellä korvataan voimassa oleva valtiovarainministeriön vastaava määräys (laadintamääräys; 2.4.2008, TM 0802) muutoksineen (10.3.2010, TM 1001).
(VM budjettisihteeri Niko Ijäs
09 160 32600)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
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 1 8 . 3 . 2 0 1 1

Libyan tilanne
Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 18. maaliskuuta
käsiteltiin Libyan tilannetta. YK:n
turvallisuusneuvosto hyväksyi myöhään torstai-iltana YK:n peruskirjan
VII luvun mukaisen päätöslauselman
1973, joka oikeuttaa voimatoimet
siviilien suojelemiseksi ja humanitaarisen avun perille saattamiseksi
Libyassa.
Turvallisuusneuvoston
päätöslauselma on jatkoa päätöslauselmalle 1970, jolla päätettiin Libyan
vastaisista pakotteista, matkustuskiellosta, aseidenvientikiellosta ja
varojen jäädytyksestä. YK:n päätöksistä huolimatta Libyan johto on jat-
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kanut mittavia siviileihin kohdistuvia voimatoimia ja ihmisoikeusrikkomuksia.
YK:n turvallisuusneuvoston uusi
päätöslauselma vaatii välitöntä tulitaukoa ja siviileihin kohdistuvan väkivallan lopettamista. Päätöslauselmalla turvallisuusneuvosto vastaa
Arabiliiton pyyntöön ja oikeuttaa
voimankäytön siviilien suojelemiseksi kaikin tarvittavin keinoin.
Päätöslauselman nojalla oikeutetaan
koko maan kattavan lentokieltovyöhykkeen perustaminen Libyan ylle,
mutta se ei oikeuta miehitysjoukkojen käyttöä. Päätöslauselma myös
vahvistaa jo asetettuja pakotteita ja
oikeuttaa aseiden vientikiellon toimeenpanon.
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
ja EU:n korkea edustaja ovat tervehtineet päätöslauselmaa tyydytyksellä
ja antaneet täyden tukensa YK:n vaatimuksille väkivallan ja siviileihin
kohdistuvien hyökkäysten lopettamiseksi sekä ratkaisun löytämiseksi
kriisiin. He korostavat, että kaikkia
keinoja on käytettävä siviilien suojelemiseksi ja että päätöslauselma
1973 antaa tähän selkeän kansainvälisoikeudellisen pohjan. Euroopan
unioni on osaltaan valmis päätöslauselman toimeenpanoon mandaattinsa
ja kompetenssiensa puitteissa. EU:n
ulkoministerit käsittelevät Libyan
tilannetta 21.3. ja Eurooppa-neuvosto
tulee keskustelemaan asiasta kokouksessaan 24.–25.3.
Suomi on tyytyväinen, että YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt
Libyaa koskevan päätöslauselman ja
toivoo, että siviileihin kohdistuva väkivalta päättyy välittömästi. Suomi
korostaa päätöslauselman taustalla
olevaa tarvetta suojella Libyan siviiliväestöä ja avustaa humanitaarisen
avun perille saattamisessa. Päätöslauselma antaa kansainväliselle yhteisölle oikeudellisen perustan tähän.
Suomi korostaa kansainvälisen yhteisön valmiutta toimia yhdessä. YK:n
turvallisuusneuvoston päätös on oikea
tapa päättää näin voimakkaista toimista. Olennaista on, että päätöksellä
on alueen tuki. Arabiliiton ja alueen
maiden aktiivinen rooli on ollut merkittävää. On tärkeää, että EU:n,
YK:n, Arabiliiton, Afrikan unionin
ja muun kansainvälisen yhteisön
yhteistyö on tulevaisuudessakin tiivistä.
Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö
Anu Laamanen, ulkoasiainministe-
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riö, p. 09 160 55519 ja yksikön päällikkö Helena Tuuri, ulkoasiainministeriö, p. 040 553 3494
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
18.3.2011

Tekninen kehys vahvistettiin
Hallitus vahvisti teknisen menokehyksen vuosille 2012–2015. Kehys
on pohja hallitusohjelmaneuvotteluihin sekä kehykselle, josta eduskuntavaalien jälkeinen uusi hallitus päättää vuoden 2012 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Eduskunta ei käsittele
nyt vahvistettua teknistä kehystä.
Vuosien 2012–2015 menotason pohjana ovat nykylainsäädäntö ja sen
vaikutukset tulevien vuosien menotasoon. Tekninen kehys ei sisällä poliittisia linjauksia. Kehyspäätös on
laadittu siten, että se muodostaa luotettavan pohjan seuraavan vaalikauden menojen varsinaiselle arvioinnille mm. hallitusohjelmaneuvotteluissa.
Kevään 2010 kehyspäätökseen verrattuna vuoden 2012 menot kasvavat
noin 1,6 miljardilla eurolla, josta
noin puolet selittyy hinta- ja kustannustasomuutoksilla. Menoja nostaa
myös esim. valtion ja kuntien välinen
kustannustenjaon tarkistus noin 0,4
miljardilla eurolla ja uusiutuvan
energian paketti noin 0,2 miljardilla
eurolla. Kaudella 2012–2015 ikäsidonnaiset menot kuten valtion eläkemenot kasvavat voimakkaasti. Menoja lisää myös korkotason nousun ja
valtionvelan kasvun aiheuttama valtionvelan korkomenojen kasvu. Toisaalta suhdanneluonteiset menot,
kuten työttömyysturvamenot, alenevat kehyskauden edetessä taloustilanteen ennustetun kohenemisen
seurauksena.
Valtion budjettitalouden tuloarvioiden lähtökohtana on kansantalouden
keskipitkän aikavälin kehitysarvio,
josta on johdettu veropohjien kehitysarviot. Budjettitalouden tulojen
arvioidaan kasvavan kehyskaudella
keskimäärin 4 prosenttia vuodessa.
Tuloarviot perustuvat aiemmin tehtyihin veroperuste- ja muihin ratkaisuihin. Arvioon ei sisälly oletuksia
uusista veroperustemuutoksista.
Budjettitalouden arvioidaan olevan
alijäämäinen koko kehyskauden.
Valtionvelka kasvaisi vuosittain noin
8 miljardilla eurolla nousten noin

117 miljardiin euroon vuonna 2015,
mikä on noin 51 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Talous jatkaa kasvu-uralla
Maailmantaloudessa jatkuu ripeän
kasvun kausi. Maailman ostovoimakorjattu bruttokansantuote kasvaa
ennusteperiodilla yli 4 prosentin
vauhtia kasvun painopisteen ollen
kehittyvissä maissa.
Suomen talouden kuluvan vuoden
kasvuksi ennustetaan 3 ½ prosenttia.
Vahva ulkoinen kysyntä nopeuttaa
viennin kasvua, mikä johtaa käyttöasteiden nousuun. Sen seurauksena
investointien odotetaan käynnistyvän ja talouskasvun laajenevan entisestään. Kaikkien kysyntäerien ennustetaan vaikuttavan positiivisesti
kasvuun viennin roolin noustessa
merkittävimmäksi. Työttömyysasteen ennuste on 7,6 prosenttia, eli
vuosikeskiarvona mitaten se laskee
miltei prosenttiyksiköllä viime vuodesta. Raaka-aineiden hintojen nousu yhdistettynä markkinakorkojen
nousuun kiihdyttää kuluvan vuoden
inflaation yli kolmen prosentin.
Vuoden 2012 kokonaistuotannon
kasvuksi ennustetaan runsas 2 ½ prosenttia. Työttömyysaste alenee 7,2
prosenttiin ja suurimmat inflaatiopaineet on vuonna 2012 ohitettu.
Huolimatta tämänhetkisestä myönteisestä vireestä Suomen talouteen
kohdistuu useita riskitekijöitä. Rahoitusmarkkinat ovat rauhoittuneet,
mutta ne ovat vielä herkkiä reagoimaan huonoihin uutisiin. Vääriksi
tulkitut politiikkavalinnat voivat voimistaa huonoa kehitystä juuri markkinoiden reaktioiden kautta. Tulevan
talouskasvun kannalta riskiksi saattaa muodostua myös globaalin inflaation kiihtyminen. Sekä taloustieteellinen tutkimus että kokemus ovat
osoittaneet liian nopean inflaation
haitallisuuden talouskasvulle. Suomessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kustannuskierrettä
ei voimistettaisi kotimaisin toimenpitein ja näin heikennettäisi ulkoista
kilpailukykyämme. Lisäksi ennuste
pitää sisällään kohtalaisen optimistisen näkemyksen maailmantalouden
ja -kaupan kehityksestä. Maailmantalouden heikompi kehitys heijastuisi nopeasti vientiimme ja sitä kautta
heikentäisi talousnäkymiämme.
Suomen vahva julkisen talouden rahoitusasema heikkeni talouskriisin
seurauksena jyrkästi, mutta vuosien
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2009 ja 2010 alijäämä pysyi kuitenkin EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa asetettua kolmen prosentin alijäämärajaa pienempänä. Julkisen talouden tila kohenee tänä vuonna talouden elpymisen, veronkorotusten
ja määräaikaisten elvytysmenojen
poistumisen seurauksena. Julkisyhteisöjen alijäämä on kuluvana vuonna 0,9 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Vaikka talouden elpyminen vahvistaa julkista taloutta, arvioidaan julkisen talouden olevan ilman vahvistavia toimia alijäämäinen
vielä vuonna 2015.
Talouskriisin seurauksena erityisesti
valtion rahoitusasema heikentyi voimakkaasti ja lähivuosina sen arvioidaan kohentuvan verrattain hitaasti;
perusuran mukainen talouskasvu ei
yksin riitä palauttamaan valtiontaloutta tasapainoiseksi. Nykynäkymin
kuntatalous säilyy keskipitkällä aikavälillä lähellä tasapainoa. Työeläkelaitokset ovat selvästi ylijäämäisiä,
mutta ylijäämän ennustetaan pienentyvän hieman työeläkemenojen kasvaessa nopeasti alkaneella vuosikymmenellä. Muut sosiaaliturvarahastot eli Kansaneläkelaitos ja Työttömyysvakuutusrahasto ovat lähellä
tasapainoa.
Julkinen velka on kasvanut parissa
vuodessa noin 25 miljardia euroa eli
noin 15 prosenttiyksikköä suhteessa
kokonaistuotantoon. Velka lisääntyy
edelleen keskipitkällä aikavälillä joka vuosi, mutta koska Suomen julkinen velka ennen koettua talouskriisiä
oli vain 30 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, tilanteemme on
parempi kuin useimmissa muissa
EU-maissa. Silti kannaltamme on
erityisen huolestuttavaa se, että velkasuhteen kasvu ei ole ilman uusia
toimenpiteitä taittumassa kehyskauden aikana.
Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä kehyspäätös 23.3.2011, jonka
jälkeen se julkaistaan valtiovarainministeriön nettisivuilla. Tällöin julkaistaan myös Taloudellinen katsaus.
Eduskunta ei käsittele teknistä kehyspäätöstä.
Lisätietoja: budjettipäällikkö Hannu
Mäkinen, p. 09 160 33036 ja ylijohtaja Tuomas Sukselainen, p. 09 160
33191, valtiovarainministeriö
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Kuluttajansuoja julkisissa palveluissa -työryhmä luovutti 22.3.2011
mietintönsä oikeusministeri Tuija
Braxille. Työryhmän mielestä julkisen hyvinvointipalvelun asiakkaan
oikeusasemaa tulisi lähentää samankaltaisen palvelun yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta hankkivan kuluttajan asemaan. Työryhmä pitää
tärkeänä luoda selkeät säännökset
muun muassa siitä, kenen puoleen
asiakas voi kääntyä ja mitkä hänen
oikeutensa ovat, jos palvelu on puutteellinen. Asiakkaan oikeuksien
edistämiseksi työryhmä laajentaisi
myös kuluttajariitalautakunnan toimivaltaa koskemaan julkisia palveluita sekä kehittäisi julkisen palvelun
asiakkaan neuvontaa tapauksissa,
joissa palvelu on osoittautunut puutteelliseksi. Työryhmän mietintö on
osoitteessa
http://www.om.fi/
1290610463992. Lisätietoja antavat
lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, p. 09 160 67514 ja työryhmän
jäsen, lainsäädäntöneuvos Tuomo
Antila, p. 09 160 67719, oikeusministeriö.
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä luovutti 23.3.2011 esityksensä
elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategisista tavoitteista opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmän mukaan eri kouluasteiden ja
työelämän aikaisten tieto-, neuvontaja ohjauspalvelujen saatavuuteen,
riittävyyteen ja vaikuttavuuteen ei
olla tyytyväisiä. Työryhmä esittää
muun muassa seuraavia toimenpiteitä ohjauksen parantamiseksi: perusopetuksessa tulisi olla yksi oppilaanohjaaja korkeintaan 250 oppilasta
kohti, oikeus henkilökohtaiseen
opinto-ohjaukseen olisi sisällytettävä
lukiolakiin ja etsivä nuorisotyö olisi
laajennettava koko maan kattavaksi.
Lisäksi työryhmä esittää, että ELYkeskukset vastaavat alueellisten elinikäiseen ohjaukseen liittyvien palvelujen koordinoinnista ja palvelujen
saatavuuden varmistamisesta yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.
Esitys
on
osoitteessa
http://
www.minedu.fi/export/sites/default/
OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr15.pdf
?lang=fi. Lisätietoja antavat johtaja
Kirsi Kangaspunta, p. 09 160 77252
ja neuvotteleva virkamies Ulla-Jill
Karlsson, p. 09 160 77436, opetus- ja
kulttuuriministeriö sekä ylitarkastaja

Helena Kasurinen, p. 050 460 2337,
työ- ja elinkeinoministeriö.
Ravinnekierrätyksen tehostamista
selvittänyt
työryhmä
luovutti
23.3.2011 raporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle ja ympäristöministeri Paula Lehtomäelle. Raportissa todetaan, että jotta Suomesta saadaan ravinteiden
kierrätyksen mallimaa, tarvitaan
määrätietoista panostusta taloudellisiin tukimuotoihin, teknologian kehitykseen ja tutkimukseen. Raportissa
esitetään myös toimenpiteet, joilla
Saaristomeren hyvä tila saavutettaisiin jo vuonna 2020. Raportti on
osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/newfolder_25/
5xN59lPQI/trm2011_5.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen, matti.vanhanen@perheyritystenliitto.fi, Perheyritysten liitto, maatalousylitarkastaja Sini Wallenius, p. 040 359 3103,
maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöneuvos Tarja Haaranen, p.
040 091 5242, ympäristöministeriö.
Maa- ja metsätalousministeriö julkisti 18.3.2011 työryhmän ehdotuksen kansalliseksi toimintaohjelmaksi kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä. Toimintaohjelman
tavoitteena on lisätä tietoa kasvinsuojeluaineiden turvallisesta käytöstä. Tähän päästään kohdentamalla
kasvinsuojeluaineiden käytön koulutusta aikaisempaa enemmän eri käyttäjäryhmien ja myyjien tarpeiden
mukaisesti sekä tehostamalla kuluttajaviestintää. Levitysvälineitä, kuten
traktoriruiskuja, on nykyiseen tapaan
tarkoitus testata säännöllisin väliajoin. Edistämällä integroidun torjunnan ja vaihtoehtoisten viljelymenetelmien, toimintatapojen ja tekniikoiden kehittämistä sekä käyttöönottoa vähennetään entisestään kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia
riskejä. Muistio on osoitteessa http://
www.mmm.fi/attachments/mmmjulkaisut/tyoryhmamuistiotnewfolder_
25/5xCfswKPg/trm2011_4.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Päivi
Arvilommi, p. 010 60 52021, Tukes
ja maatalousylitarkastaja Tove Jern,
p. 09 160 54241, maa- ja metsätalousministeriö.
Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden tulevaisuustyöryhmä luovutti 23.3.2011 esityksensä elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle, työministeri Anni Sinnemäelle ja
kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan
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Wallinille. Työryhmä laati esityksen
luovan talouden ja kulttuurin kehittämistoimenpiteiden 2010–2020 toimeenpanosta. Työryhmän mukaan
suomalaisen luovan talouden kehityksen suurimpia haasteita tänä päivänä ovat vanhanaikainen ja liian
monimutkainen yrityspalvelujärjestelmä, talouden rakennemuutos, sekä
se, etteivät rahoitusjärjestelmät mukaudu toimintaympäristön muutoksiin. Työryhmä ehdottaa talouden ja
kulttuuriyrittäjyyden toimintaedellytysten parantamista keskittämällä
niitä koskevia yrityspalveluja yhteen
organisaatioon ja vahvistamalla
ministeriöiden välistä strategista ja
käytännön koordinaatiota. Esitys on
osoitteessa http://www.tem.fi/files/
29500/Tulevaisuusraportti.pdf. Lisätietoja antavat hankepäällikkö Petra
Tarjanne, p. 010 60 63691, työ- ja
elinkeinoministeriö,
neuvotteleva
virkamies Kimmo Aulake, p. 09 160
77232 ja kulttuuriasiainneuvos Kirsi
Kaunisharju, p. 09 160 77385, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
18.3.2011 raportin, jossa ehdotetaan
laittomasti Suomessa olevan henkilön palkkaamisesta seuraamusmaksua työnantajalle. Seuraamusmaksu tulisi antaa, jos työnantaja on
palkannut työntekijän, joka ei täytä
Suomeen tulon edellytyksiä tai jonka

oikeus oleskella Suomessa on päättynyt. Työnantajan seuraamusmaksusta säädettäisiin työsopimuslaissa.
Maksu olisi vähintään 1 000 euroa ja
enintään 30 000 euroa. Työryhmä ehdottaa myös muutettavaksi lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia siten, että lähetetyn työntekijän työnantaja olisi yhtälailla velvollinen
maksamaan seuraamusmaksun. Lisäksi työryhmä esittää muun muassa,
että työnantaja vastaisi työntekijän
palkkasaatavien lähettämisestä toiseen valtioon aiheutuneista kustannuksista. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Raila Kangasperko, p. 010 60
48935 ja vanhempi hallitussihteeri
Päivi Kantanen, p. 010 60 48938,
työ- ja elinkeinoministeriö.
Apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmä luovutti 24.3.2011 selvityksensä sosiaali- ja terveysministeri
Juha Rehulalle. Selvityksestä käy
ilmi, että viranomaisten pitäisi ohjata
nykyistä voimakkaammin apteekkien
tarkoituksenmukaista sijoittumista,
jotta hyvää lääkehoitoa voi saada tasavertaisesti koko maassa. Lisäksi
apteekkitoiminnan rahoitusta tulisi
uudistaa siten, että vähennetään
apteekin tulojen riippuvuutta lääkkeen hinnasta. Samalla pitää tukea
apteekkipalvelujen kehittämistä ensisijaisesti potilaan näkökulmasta.
Selvitys on osoitteessa http://

www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId =2765155&name
=DLFE-15318.pdf. Lisätietoja antaa
ylijohtaja Sinikka Rajaniemi, p.
040 501 5076, Fimea.
Selvitysryhmä luovutti 18.3.2011 raporttinsa isännöinnin tulevaisuudesta asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Selvitysryhmän mukaan asukkaiden ja isännöitsijän välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa säännöllisillä neuvotteluilla ja tulosperusteisella
palkkiolla. Isännöitsijän palkkioon
voisi kuulua palkitsemisosa, joka perustuisi työn tuloksiin. Palkitseminen
voisi nojata tuloskorttimalliin, joka
mittaisi esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä tai energiankulutuksen muutoksia. Isännöitsijän ja asukkaiden
tiiviimpi yhteistyö on avainasemassa
myös taloyhtiöiden suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa. Selvitysryhmän mukaan asunto-osakeyhtiötoiminnan osaksi pitäisi ottaa taloyhtiöstrategiat, jotka voisivat olla
edellytyksenä myös korjausavustusten myöntämiselle. Raportti on osoitteessa
http://www.ymparisto.fi/
download.asp?contentid=125734&
lan=fi. Lisätietoja antaa rakennusneuvos Erkki Laitinen, p. 050 369
6790, ympäristöministeriö.
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