26.3.–1.4.2011/13
Liite Virallisen lehden numeroon 40/4.4.2011

VALTIONEUVOSTON
VIIKKO
T o i m i t t a n u t Va l t i o n e u v o s t o n v i e s t i n t ä y k s i k k ö

SISÄLLYSLU ETTELO
VALTIONEUVOSTO . . . . . . . .
Valtioneuvoston asetukset . . . . .
Valtioneuvoston päätökset . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .
Raha-asiat . . . . . . . . . . . . . . . . .
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT . . . . . . . . . . .
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta 23.3.2011 .
LUOVUTETUT MIETINNÖT

23
23
23
24
24
25
25
25

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 31.3.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen
muuttamisesta. Asetuksen (1227/
1998) 2, 4 ja 5 §:ää muutetaan. Muutosten tarkoituksena on täsmentää
metsänhoitomaksuvarojen käyttöä
hallintokulujen osalta. Lisäksi tavoitteena on metsänhoitoyhdistyksen
vaalin järjestämiseen liittyvien määräaikojen muuttamisella varmistaa
metsänhoitoyhdistyksen vaalin häiriintymätön toteuttaminen suhteessa
muihin valtakunnan vaaleihin ja
4.4.2011/40

edesauttaa vaalijärjestelyjen joustavampaa ja tarkoituksenmukaisempaa
hoitamista. Asetus tulee voimaan
8.4.2011. (MMM metsäneuvos Marja
Hilska-Aaltonen 09 160 52415)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2010 maksettavasta sokerijuurikkaan
kuljetustuesta. Tukea maksetaan
markkinointivuotta 2010/2011 koskevan viljelysopimuksen kiintiösokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukitaso on 4,43-18,05 euroa tonnilta.
Asetus tulee voimaan 6.4.2011.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo 09 160 52793)
Valtioneuvoston asetus televisioohjelmiin liitettävästä ääni- ja tekstityspalvelusta. Ääni- ja tekstityspalvelu tulee liittää Yleisradio Oy:n julkisen palvelun ohjelmistoihin sekä
yleisen edun mukaisiin kaupallisiin
ohjelmistoihin. Ääni- ja tekstityspalvelut hyödyttävät näkö- ja kuulovammaisia, ikääntyviä sekä suomentai ruotsin kieltä opiskelevia, kuten
maahanmuuttajia. Asetus tulee voimaan 1.7.2011. (LVM viestintäneuvos Asta Virtaniemi 09 160 28626)
Valtioneuvoston asetus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten
kokeilusta. Asetuksella mahdollistetaan Jyväskylän Palokunnanmäen ja
Kankaan asemakaava-alueilla tontin
ajokelpoisen yhteyden ja teknisen

huollon järjestäminen autopaikkojen
korttelialueen kautta kahden tontin
sijasta enintään viidelle tontille. Asetus tulee voimaan 1.5.2011 ja on voimassa 1.1.2014 saakka. (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
31.3.2011 seuraavat päätökset:
Päätös Kauhajoen kouluampumistapausta selvittäneen tutkintalautakunnan tutkintaselostukseen sisältyvistä toimenpidesuosituksista johtuvista toimenpiteistä. Tutkintaselostukseen otetaan eräiden kuolemaan
johtaneiden tapahtumien tutkinnasta
annetun lain 9 §:n mukaan suositukset sellaisiksi toimenpiteiksi, joita
lautakunta pitää tarpeellisina samankaltaisten tapahtumien ennalta ehkäisemiseksi sekä vahinkojen torjumiseksi. Tutkintalautakunta antoi
yhteensä yhdeksän toimenpidesuositusta. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa
Vanhala 09 160 67761)
Päätös myöntää maastavientilupa
Patria Land Services Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella Patria Land
Services Oy saa viedä maasta
31.12.2013 mennessä Yhdysvaltoihin
kuusi kappaletta Nemo 120 mm kranaatinheitinaseita, kaksi kappaletta
ammunta-alustoja ja yhden huolto- ja
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varaosasarjan. Tuotteet toimitetaan
Yhdysvaltojen puolustushallinnolle
testeihin, jossa ne tuhoutuvat. (PLM
erityisasiantuntija Sanna Poutiainen
09 160 88291)
Päätös myöntää digitaalista maanpäällistä
joukkoviestintäverkkoa
koskeva toimilupa DNA Oy:lle ja
hylätä muut hakemukset. Toimiluvan
myöntämisellä edistetään viestintäverkkojen tasapainoista kehitystä ja
lisätään kilpailua maanpäällisten
televisioverkojen tarjonnassa. Toimilupa myönnetään ajalle 1.4.2011–
31.12.2016. (LVM viestintäneuvos
Ismo Kosonen 09 160 28462)
Päätös myöntää toimiluvat televisiotoiminnan harjoittamiseksi maanpäällisessä televisioverkossa MTV
Oy :lle (Canal+Series HD), Sanoma
Entertainment Finland Oy:lle (4 Pro
2 HD), NGC Europe Limited:lle
(National Geographic), Sanoma
Entertainment Finland Oy:lle (Nelonen Kino), Sanoma Entertainment
Finland Oy:lle (Nelonen Maailma),
Sanoma Entertainment Finland
Oy:lle (Nelonen Perhe), URHOtv
Oy:lle (URHOtv), Eurosport S.A:lle
(Eurosport), Nonstop Television
AB:lle (Showtime), Networks Ab:lle
( Nickelodeon) ja Discovery Networks Nordic:lle ( Discovery). Toimilupien myöntäminen edistää teräväpiirtoisten televisiolähetysten käynnistymistä ja yleistymistä maanpäällisessä lähetysverkossa ja täydentää
nykyistä televisiotarjontaa. Laaja
ohjelmistotarjonta VHF taajuusalueella toimivissa lähetysverkoissa
edistää myös verkkokilpailua. (LVM
viestintäneuvos Ismo Kosonen
09 160 28462)
Päätös myöntää toimiluvat televisiotoiminnan harjoittamiseksi maanpäällisessä televisioverkossa BBC
World News Limited:lle (BBC
World), Discovery Communications
Europe Limited (Discovery HD
Showcase), Eurosport S.A.:lle (Eurosport HD), MTV Oy:lle (MTV3
HD), Nonstop Television Ab:lle
(Silver SD) ja Sanoma Television
Oy:lle (Nelonen HD). Toimilupien
myöntäminen edistää teräväpiirtoisten televisiolähetysten käynnistymistä
ja yleistymistä maanpäällisessä lähetysverkossa ja täydentää nykyistä
televisiotarjontaa. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 09 160
28462)
Päätös Sanoma Entertainment Finland
Oy:lle myönnetyn ohjelmistoluvan
(KinoTV) muuttamisesta ja SubTV
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Oy:n toimiluvan muutoshakemuksen
hylkäämisestä. Sanoma Entertainment Finland Oy on hakenut
toimilupaansa muutosta, joka sallii
yhden samanaikaisen ohjelmiston
lähettämisen. Muutos mahdollistaa
ohjelmiston jakamisen kahdeksi erinimiseksi ohjelmistoksi. SubTV Oy
on hakenut muutosta, että sen toimilupaan lisätään velvollisuus lähettää
uutis- ja ajankohtaisohjelmia. Sanoma
Entertainment Finland Oy:lle myönnetyn toimiluvan muuttaminen mahdollistaa lähetyskapasiteetin nykyistä
tehokkaamman käyttämisen. Subkanavan muutoshakemuksen hylkäämisellä ei ole vaikutusta kanavan
ohjelmistotarjontaan. Kanavalla voidaan lähettää uutis- ja ajankohtaisohjelmia ilman velvoitettakin. (LVM
viestintäneuvos Asta Virtaniemi
09 160 28626)
Päätös myöntää toimiluvat televisiotoimintaan maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa. Toimiluvat kanavanippuihin UHF G (pääkaupunkiseutu)
myönnetään seuraaville hakijoille:
Discovery Communications Europe
Limited, FRANCE 24 S.A ja SBS
Finland Oy. Seinäjoen alueelliseen
UHF kanavanippuun toimilupa
myönnetään Seinäjoki TV Oy. Toimiluvat voidaan myöntää kaikille hakijoille, koska hakemuksia saapui jaettavissa olevaa lähetyskapasiteettia
vähemmän. (LVM viestintäneuvos
Asta Virtaniemi 09 160 28626)
Päätös myöntää Pori Energia Sähköverkot Oy:lle lunastuslupa omaisuuden lunastamiseksi Porin kaupungissa
sijaitsevien kiinteistöjen alueille
rakennetun 110 kV sähkönsiirtojohdon käyttöoikeutta varten (KaanaaVuorikemia). (TEM ylitarkastaja
Osmo Haltia 010 60 64785)
Päätös myöntää Pori Energia Sähköverkot Oy:lle lunastuslupa omaisuuden lunastamiseksi Porin kaupungissa
sijaitsevien kiinteistöjen alueille
rakennetun 110 kV + 2 x 20 kV sähkönsiirtojohdon käyttöoikeutta varten (Vähärauma-Hevosluoto). (TEM
ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60
64785)
Päätös myöntää Pori Energia Sähköverkot Oy:lle lunastuslupa omaisuuden lunastamiseksi Porin kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille
rakennetun 110 kV sähkönsiirtojohdon käyttöoikeutta varten (Ulasoorin
haara-Ulasoori). (TEM ylitarkastaja
Osmo Haltia 010 60 64785)

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 31.3.2011 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi puolustusministeriön vanhempi hallitussihteeri
Sami Paaterolle palkatonta virkavapautta toisen tehtävän hoitamista
varten 1.5.2011–31.12.2011. (PLM
hallintojohtaja Hannu Antikainen
09 160 88119)
Eläinlääketieteen tohtori Jaana HusuKallio Elintarviketurvallisuusviraston pääjohtajan virkaan 1.5.2011–
30.4.2016. (MMM hallintojohtaja
Eeva Pystynen 09 160 53327)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 31.3.2011
seuraavia asioita:
NORSAD-rahaston ja -sihteeristön
lakkauttamista koskevan toimintasuunnitelman hyväksyminen. Yksikön päällikkö Satu Santala valtuutetaan äänestämään NORSAD-rahaston hallintoneuvostossa sen puolesta,
että toimintasuunnitelma NORSADrahaston ja sihteeristön lakkauttamiseksi ja uuden yrityksen perustamiseksi hyväksytään. Tällöin Suomen
laskennallinen osuus NORSAD-rahaston ja sihteeristön varoista yhteensä noin 14,42 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, siirretään uuden yrityksen hallinnoitavaksi. Finnfund
tulee valtion sijasta osakkaaksi uuteen yritykseen ja ääniosuudeksi tulee 11 prosenttia. (UM lähetystöneuvos Olli Kantanen 09 160 56351)
Vuoden 2011 talousarvion momentin
30.60.43 (Eräät korvaukset) arviomäärärahan ylittäminen 55 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu tähtikudospistiäisen aiheuttaman vakavan
metsään kohdistuvan tuhon torjunnasta Lounais-Suomen metsäkeskuksen alueella. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 09 160 52923)
Esitys Euroopan komissiolle satovahinkojen korvaamisesta vuosina
2010–2013. Esityksen mukaan satovahingot korvattaisiin satovahinkolain mukaisesti. Viljelmäkohtaista
korvausta voitaisiin maksaa poikkeuksellisten luonnonolojen kuten
hallan, kaatosateen, rajuilman, poikkeuksellisen tulvan tai poikkeuksellisten talvehtimisolosuhteiden aiheuttamista vahingoista. Korvausta
maksettaisiin siitä vahingon määrästä, joka ylittää viljelijän omavastuu-
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osan eli 30 prosnettia normisadon
arvosta. Valtioneuvoston asetuksella
päätettäisiin vuosittain, mikä osuus
korvauskelpoisesta vahingosta korvataan. Satovahinkolain perusteella
satovahinkojen korvaamiseen varataan 3,4 miljoonan euron vuotuinen
määräraha. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160
52793)

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 2 3 . 3 . 2 0 1 1

Libyan humanitaarinen tilanne
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
kokouksessaan keskiviikkona 23.
maaliskuuta Libyan tilannetta ja
kansainvälisen yhteisön toimia.
Kokouksessa ilmaistiin vakava huoli
Libyan humanitaarisesta tilanteesta.
Humanitaarisen toiminnan tukeminen ja pakolaisten turvaaminen on
korostunut myös EU:n toimien suunnittelussa. EU on saattanut YK:n turvallisuusneuvoston pakotepäätökset
voimaan ja laajentanut niiden kattavuutta. Libyan tilanne on esillä Eurooppa-neuvoston kokouksessa 24.–
25.3.
Suomi seuraa tilannetta ja valmistautuu mahdollisiin jatkotoimiin kriisitilanteen helpottamiseksi. Libyan
kriisiin liittyvä Suomen humanitaarinen apu on ollut tähän mennessä 1,35
miljoonaan euroa.
Lisätietoja: osastopäällikkö Teemu
Tanner, ulkoasiainministeriö, p.
09 160 55032 ja ylijohtaja Esa Pulkkinen, puolustusministeriö, p. 09 160
88140

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston kanslia julkisti
29.3.2011 politiikkaohjelmien yhteisen loppuraportin. Raporttiin on
koottu tiedot kaikkien kolmen politiikkaohjelman toiminnasta ja tuloksista hallituskaudella. Loppuraport-
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tiin sisältyy vaalikauden 2007–2011
ohjelmajohtajien yhdessä laatima
politiikkaohjelmien perinnön kuvaus.
Se sisältää ohjelmajohtajien näkemyksen tulevista haasteista politiikkaohjelmien lopettaessa toimintansa.
Lisäksi raportissa on myös arviointi
tähän saakka toteutetun politiikkaohjelmakonseptin kokemuksista ja
jatkokehittämisen mahdollisuuksista.
Raportti on osoitteessa http://
www.vnk.fi/julkaisukansio/2011/j6politiikkaohjelmien-loppuraportti/
pdf/fi.pdf. Lisätietoja antavat ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, p. 09 160
22145, valtioneuvoston kanslia sekä
ohjelmajohtajat Marjaana Aarnikka,
p. 010 60 62122, työ- ja elinkeinoministeriö, Maija Perho, p. 09 160
72409, sosiaali- ja terveysministeriö
ja Georg Henrik Wrede, p. 09 160
77900, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston
kehittämistä suunnitellut toimikunta luovutti 30.3.2011 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille.
Toimikunta ehdottaa hovioikeuksien
määrän vähentämistä yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrän vähentämistä kahdella. Toimikunnan mukaan
tuomioistuinten tulisi olla asia- ja
henkilömääriltään mahdollisimman
samankokoisia, jotta niillä olisi yhtäläiset edellytykset ratkaista maan eri
alueilla asuvien asiat mahdollisimman laadukkaasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Toimikunta
katsoo lisäksi, että mahdollisuuksia
hovioikeusmenettelyn keventämiseen tulisi selvittää. Mietintö on
osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/
Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/
Mietintojenjalausuntojenarkisto/
Mietintojajalausuntoja2011/
1290610559912. Lisätietoja antavat
apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, p. 09 160 67608 ja kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, p. 09
160 67915, oikeusministeriö.
Vesiliikennejuopumuksen promilleraja -työryhmä luovutti 25.3.2011
mietintönsä oikeusministeri Tuija
Braxille. Työryhmä ehdottaa, että vesiliikennejuopumuksen promillerajaa lasketaan ammattimaisessa vesiliikenteessä nykyisestä yhdestä promillesta puoleen promilleen. Muita
promillerajamuutoksia työryhmä ei
ehdota. Työryhmä toteaa vesiliikenteen turvallisuuden veneilyn lisääntymisestä huolimatta parantuneen.
Uudistus koskisi kaikkea Suomen
aluevesillä liikkuvaa ammattimaista

rahti- ja henkilöliikennettä. Sillä, onko
alus merkitty alusrekisteriin, ei olisi
merkitystä. Alempaa promillerajaa
edellytettäisiin myös ulkomaisia,
ammattimaisessa
vesiliikenteessä
olevia aluksia ohjailevilta henkilöiltä.
Uudet säännökset koskisivat lisäksi
aluksen kulun turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä toimivia. Mietintö on osoitteessa http://
www.om.fi/1290610479803. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos
Matti Marttunen, p. 09 160 67653,
oikeusministeriö.
Valtiovarainministeriö
julkisti
25.3.2011 valtiontalouden kehysjärjestelmän
kehittämistyöryhmän muistion. Kokemukset
vuonna 2003 käyttöönotetusta valtiontalouden
kehysjärjestelmästä
ovat olleet pääosin myönteisiä niin
nousu- kuin laskusuhdanteessa. Työryhmän mukaan kehysjärjestelmää
tulisi käyttää jatkossakin, mutta siihen ehdotetaan muutamia muutoksia. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että kehysjärjestelmän piiriin siirrettäisiin Valtion asuntorahaston ja
Maatilatalouden kehittämisrahaston
taloudet, koska nykyisen kehysjärjestelmän kattavuutta olisi hyvä
laajentaa ja siten lisätä sen vaikutusta
julkiseen talouteen. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että valtion osuus
Kansaneläkelaitokselle kansaneläkelaista johtuvista menoista tulisi siirtää kehyksen ulkopuolelta kehykseen, sillä momentin rahoitus ja siltä
maksettavat etuudet eivät enää ole
suhdanneherkkiä. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_
julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/
01_budjetit/20110325Kehysj/Kehysjaerjestelmaen_kehittaeminen.pdf
. Lisätietoja antaa budjettipäällikkö
Hannu Mäkinen, p. 09 160 33036,
valtiovarainministeriö.
Vapaan kentän ammattilaisryhmien
toimintaedellytysten parantaminen -raportti luovutettiin 30.3.2011
valtiosihteeri Marcus Rantalalle.
Raportissaan työryhmä esittää taiteenedistämisjärjestelmän ja kiertuetoiminnan kehittämistä, tilojen yhteiskäytön lisäämistä sekä alan tuottajaja yrittäjäosaamisen vahvistamista.
Lisäksi työryhmä esittää pysyviä
määrärahalisäyksiä eri taiteenaloille.
Työryhmä ehdottaa muun muassa
kolmiportaisen avustusjärjestelmän
luomista ryhmien toiminnan jatkuvuuden parantamiseksi. Tukea voitaisiin myöntää sekä uusille, muutaman
vuoden toimineille että valtionavus-

25

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

tuksen piirissä oleville vakiintuneille
ryhmille. Raportti on osoitteessa
http://www.minedu.fi/export/sites/
default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/
OKMtr14.pdf?lang=fi. Lisätietoja
antavat johtaja Rauno Anttila, p. 09
160 77470 ja ylitarkastaja Katri Santtila, p. 09 160 77487, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Ehdotus kansalliseksi vieraslajistrategiaksi luovutettiin 30.3.2011
maa- ja metsätalousministeri SirkkaLiisa Anttilalle. Ehdotuksessa linjataan, että vieraslajien aiheuttamat
ongelmat Suomessa hallitaan ja uusien haitallisten vieraslajien saapuminen maahan estetään. Vieraslajit ovat
ihmisen mukana uusiin paikkoihin
levinneitä eliölajeja, kuten puutarhakasveja, riistaeläimiä, vesieliöitä tai
tuholaisia. Vieraslajit ovat voineet
kulkeutua ihmisen mukana uudelle
alueelle myös tahattomasti kuten Itämereen laivojen mukana tullut petovesikirppu. Uudessa elinympäristössään vieraat lajit voivat muuttaa ympäristöä, vaikeuttaa alkuperäisten lajien selviytymistä, levittää tauteja tai
aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi viljelykasveille tai metsätaloudelle. Työryhmä esittää yhtenä tavoitteena hävittää haitalliset jättiputket Suomesta
kokonaan seuraavan 10-20 vuoden
aikana. Muistio on osoitteessa http://
www.mmm.fi/attachments/mmm/
luonnonvarayhteistyo/5xZ4dyazj/

Ehdotus_kansalliseksi_vieraslajistra
tegiaksi.pdf. Lisätietoja antavat
ympäristöjohtaja Veikko Marttila, p.
040 513 2119, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöneuvos Esko
Jaakkola, p. 050 369 8672, ympäristöministeriö.
Harmaan talouden torjumista
pohtinut
työryhmä
luovutti
31.3.2011 mietintönsä työministeri
Anni Sinnemäelle. Työryhmä esittää
useita toimenpiteitä rakennus-, majoitus- ja ravitsemisaloille harmaan
talouden torjumiseksi. Rakennusalalla ehdotetaan otettavaksi käyttöön veronumero ja siihen liittyvät tilaajan ja päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuudet. Lisäksi työryhmä ehdottaa useita muutoksia nk. tilaajavastuulakiin. Työryhmän mukaan rakennusalalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla ei saisi jatkossa maksaa
palkkaa käteisenä. Työryhmä ehdottaa valvontaresursseja lisättäväksi
molemmilla aloilla. Lisäksi työryhmä
muun muassa esittää majoitus- ja
ravitsemisalalla jatkoselvitettäväksi
tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden
käyttöönottoa. Mietintö on osoitteessa
http://www.tem.fi/files/29563/
TEM_17_2011_netti.pdf. Lisätietoja
antavat ylijohtaja Raimo Luoma, p.
010 60 63621 ja hallitussihteeri Jan
Hjelt, p. 050 396 0199, työ- ja elinkeinoministeriö.

Selvityshenkilö Riitta Rainio luovutti
31.3.2011 raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Rainion tehtävänä oli selvittää valtion tukemien
asuntojen, erityisesti asumisoikeusasuntojen, omistajuuteen liittyviä
kysymyksiä asukkaille tarkoitetun
tuen ohjautumisen kannalta. Selvityshenkilön mukaan yleishyödyllisyyttä sekä asuntojen käyttöä ja luovutusta koskevat säännökset turvaavat yhdessä kattavasti asukkaiden
asemaa valtion tuella rakennetuissa
vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa
sekä ohjaavat tuen kohdistumaan
asukkaille. Selvityshenkilö Rainio
kuitenkin ehdottaa, että asumisoikeuslakiin lisättäisiin säännös, jonka
mukaan asumisoikeusasuntojen tai
niiden hallintaan oikeuttavien osakkeiden luovutusrajoitukset koskisivat myös sellaisia luovutuksia, joiden tosiasiallisena tarkoituksena on
rajoitusten alaisten asumisoikeustalojen tai -asuntojen luovuttaminen. Raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?
contentid=126304&lan=fi. Lisätietoja antavat hallitussihteeri Anna Heikkilä, p.
040 590 8089, ympäristöministeriö ja
selvityshenkilö Riitta Rainio, p. 050
559 9141.

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.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2011
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