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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
8.4.2011 seuraavat lait:
Laki vankeuslain 4 luvun 1 ja 11 §:n
muuttamisesta, laki rikoslain muuttamisesta, laki valvontarangaistuksesta,
11.4.2011/43

laki rikosrekisterilain muuttamisesta,
laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta, laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki eräisiin rangaistus-, huoltoja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun
lain 1 §:n muuttamisesta ja laki rikosvahinkolain 14 §:n muuttamisesta
(HE 17/2010 vp). Valvontarangaistus
on ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava rangaistus,
jonka suorittamista valvotaan teknisillä välineillä. Valvontarangaistuksen sisältönä on tuomitun velvollisuus pysyä asunnossaan sekä osallistua hänelle määrättyyn toimintaan.
Lait tulevat voimaan 1.11.2011. Laki
vankeuslain 4 luvun 1 ja 11 §:n
muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan 1.5.2011. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että
valvontarangaistuksen käyttöönotolla
ei aiheuteta kunnille lisäkustannuksia.
2) Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö antaa lakivaliokunnalle
selvityksen valvontarangaistusta ja
sähköistä valvontaa avolaitoksissa
koskevan lainsäädännön toimeenpanosta kahden vuoden kuluessa siitä, kun valvontarangaistusta koskeva
lainsäädäntö on tullut voimaan. (OM
lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 09
160 67892)

Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
(HE 296/2010 vp). Eläinsuojelulakia
muutetaan siten, että lakiin lisätään
säännökset broilereiden hyvinvointia
kuvaavista tekijöistä ja broilereiden
hyvinvoinnin arvioinnista teurastamolla sekä viranomaisten toimenpiteistä, kun broilereiden hyvinvointiarvio osoittaa broilereiden hyvinvoinnin heikentyneen kasvatusaikana. Laissa säädetään myös broilereiden pitäjän koulutuksesta sekä broilereiden omistajan tai pitäjän velvollisuudesta ohjata broilereita käsitteleviä työntekijöitään broilereiden
hyvinvointiin liittyvistä vaatimuksista. Laissa säädetään lisäksi Euroopan
unionin tuotantoeläinten suojelua
koskevan direktiivin vaatimuksesta
pitää kirjaa tuotantoeläimille annetusta lääkinnällisestä hoidosta ja
kuolleiden eläinten lukumääristä sekä
Elintarviketurvallisuusviraston oikeudesta olla läsnä suoritettaessa eläinsuojelulaissa tarkoitettuja selvityksiä
ja tutkimuksia. Laki tulee voimaan
1.5.2011. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström 09 160
53315)
Laki elintarvikelain muuttamisesta ja
laki eläinlääkintähuoltolain 15 ja
23 §:n muuttamisesta (HE 293/2010
vp). Elintarvikehuoneistojen ennakkohyväksyntä korvataan toiminnan
aloittamista koskevalla ilmoituksella
lukuun ottamatta eläimistä saatavia
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elintarvikkeita käsitteleviä laitoksia.
Lisäksi eräät elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäiset toimijat vapautetaan kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta. Omavalvontasuunnitelmia
ei tarvitse enää hyväksyä. Elintarvikevalvonnan tulokset on julkistettava. Elintarviketurvallisuusviraston oikeuksia puuttua määräystenvastaisesti toimiviin osaamistestaajiin
täsmennetään. Riistan lihan tarkastus
kunnaneläinlääkärin luvalla muussa
paikassa kuin teurastamossa, pienteurastamossa tai riistan käsittelylaitoksessa (niin sanottu lahtivaja) päättyy kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. Ravintolisistä tehtävää ilmoitusta koskeva sääntely nostetaan lain
tasolle. Valtion ja kuntien työnjakoa
elintarvikevalvonnassa tarkistetaan
niin, että lihantarkastus ja valvonta
pienteurastamoissa ja riistan käsittelylaitoksissa siirtyy kunnilta valtiolle. Pienteurastamojen ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastusmaksuja
on mahdollista alentaa valtion talousarvioon otettavalla määrärahalla.
Lait tulevat voimaan 1.9.2011. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että pienteurastamoille lihantarkastuksesta ja valvontatoiminnasta
aiheutuvien kustannusten alentaminen toteutetaan siten, että hyöty kustannusten alenemisesta koituu täysimääräisesti
pienteurastamoiden
hyväksi, ja että kustannusten alenemisesta ja sen seurannasta toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2012 syyskuun loppuun mennessä. (MMM
eläinlääkintöylitarkastaja Sebastian
Hielm 09 160 53126)
Rautatielaki (HE 262/2010 vp). Rautatielailla yhtenäistetään rautatiejärjestelmän turvallisuutta ja yhteentoimivuutta koskevaa sääntelyä. Lakiin
lisätään kalustoyksikköjen käyttöönottoa koskevat erityissäännökset ja
kalustoyksikköjen
kunnossapitoa
koskevat säännökset. Laki tulee voimaan 15.4.2011. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 09 160 28470)
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta, laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta,
laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ja laki eräiden
markkinaoikeudellisten
asioiden
käsittelystä annetun lain 6 a §:n
muuttamisesta (HE 238/2010 vp).
Lakimuutokset sisältävät erityisesti
kuluttajan asemaa parantavia ehdotuksia. Viestintämarkkinalailla puututaan määräaikaisten viestintäpalvelu-
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sopimusten ketjuttamiseen. Lisäksi
viestintäpalveluita koskeva yleispalveluvelvollisuus kattaa selvemmin myös vammaisten käyttäjien
oikeudet. Myös käyttäjän oikeutta
siirtää puhelinnumero täsmennetään.
Kuluttaja-asiamiehelle
säädetään
mahdollisuus määrätä teleyritys sulkemaan numero tai muutoin estämään palvelun käyttö, jos on ilmeistä,
että palvelulla tavoitellaan oikeudetonta taloudellista hyötyä antamalla
palvelusta tai sen käytöstä käyttäjien
kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.
Lisäksi Viestintävirastolle säädetään
uusia toimivaltuuksia, joiden perusteella virasto voi asettaa huomattavan markkinavoiman yritykselle
uudenlaisia käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuksia. Virasto voi myös
velvoittaa teleyrityksen eriyttämään
jonkin toiminnallisen kokonaisuuden
sen muusta liiketoiminnasta. Lait
tulevat voimaan 25.5.2011. (LVM
lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi
09 160 28150)
Päästökauppalaki (HE 315/2010 vp).
Päästökauppalailla pannaan täytäntöön päästökauppadirektiivi ja sen
muuttamisesta annettu direktiivi.
Päästökauppalakia sovelletaan päästökauppakauden 2013–2020 alusta
sekä kyseisin kauden päästöoikeuksien jaon ja kasvihuonekaasujen
päästölupien valmisteluun. Laki tulee
voimaan 1.5.2011. (TEM hallitusneuvos Päivi Janka 010 60 64833)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, laki terveydenhuoltolain 60 ja
65 §:n muuttamisesta, laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun
lain 9 a §:n muuttamisesta ja laki yliopistolain 40 §:n muuttamisesta (HE
326/2010 vp). Lääkärien ja hammaslääkärien kaksoislaillistus poistetaan.
Lääkäreille ja hammaslääkäreille
myönnetään lääkärin ja hammaslääkärin koulutuksen suorittamisen
perusteella laillistus, jonka nojalla
lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on
oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti. Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittaminen täyden
laillistuksen edellytyksenä poistuu.
Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen nimi muutetaan yleislääketieteen
erityiskoulutukseksi ja sen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia
sairausvakuutuksen piirissä Euroopan unionin muissa jäsenvaltioissa
kuin Suomessa. Sisällöltään yleislääketieteen erityiskoulutus vastaa

perusterveydenhuollon lisäkoulutusta.
Yleislääketieteen erityiskoulutuksen
suorittamisesta tehdään merkintä
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin Terhikkiin. Erillistä yleislääkärin laillistusta yleislääketieteen
erityiskoulutuksen perusteella ei
myönnetä.
Hammaslääketieteen
lisensiaatin tutkinnon tavoitteellinen
suorittamisaika pidennetään viiteen
ja puoleen vuoteen. Lait tulevat voimaan 1.5.2011. Laki yliopistolain
40 §:n muuttamisesta tulee kuitenkin
voimaan 1.8.2011. (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160
74353)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisen kehittämisestä vuosina
2011–2014 (HE 328/2010 vp). Laissa
säädetään niistä yleisistä tavoitteista,
joiden suuntaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä
rakenteita kehitetään. Lain nojalla
toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva alueellinen kokeilu, johon kunnat ja kuntayhtymät voivat hakea. Lisäksi säädetään järjestämisen kehittämistä tukevista erityishankkeista, jotka toteutetaan kuntien sekä sosiaali- ja terveysministeriön sekä sen alaisten virastojen ja laitosten yhteistyönä. Samalla
säädetään kokeilussa mukana olevien
alueiden oikeudesta poiketa eräistä
valtionavustuksen hakemista sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käsittelyä koskevista säännöksistä. Laki tulee voimaan 15.4.2011 ja on voimassa
31.12.2014 saakka. (STM hallitusneuvos Päivi Salo 09 160 74130)
Laki huumausainelain muuttamisesta
(HE 303/2010 vp). Laissa säädetään
valtioneuvostolle asetuksenantovaltuus, jonka nojalla uusia terveydelle
vaarallisia huumaavia aineita, joita ei
ole kansainvälisesti kielletty, voidaan määritellä huumausaineiksi.
Lakiin otetaan myös erityissäännökset siltä varalta, että näitä aineita voidaan joissakin tilanteissa käyttää
teollisuustarkoituksissa. Laki tulee
voimaan 1.6.2011. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 09 160
73787)
Laki lastensuojelulain 50 §:n muuttamisesta, laki perhehoitajalain muuttamisesta ja laki omaishoidon tuesta
annetun lain muuttamisesta (HE 331/
2010 vp). Lastensuojelulain sijaishuoltopaikan valintaa koskevaa
säännöstä täsmennetään siten, että
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perhehoidosta tulee laitoshuoltoon
nähden ensisijainen vaihtoehto.
Lisäksi muutetaan perhehoitajalakia
siten, että ennakkovalmennus säädetään pakolliseksi, vähimmäishoitopalkkio nostetaan 650 euroon ja perhehoitajille turvataan riittävä tuki hoidon
aikana. Kunta voi järjestää perhe- tai
omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sijaishoitajan kanssa. Laki lastensuojelulain 50 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2012. Laki perhehoitajalain muuttamisesta ja laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta tulevat voimaan 1.8.2011.
(STM neuvotteleva virkamies Lotta
Silvennoinen 09 160 74358)
Laki lasten päivähoidosta annetun
lain muuttamisesta ja laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta (HE
322/2010 vp). Lasten päivähoidosta
annettuun lakiin sisällytetään säännös, jonka mukaan kunta voi järjestää lasten päivähoitoa myös toisessa
kunnassa asuvalle lapselle. Perusopetuslain koulumatkoja koskevaa
sääntelyä muutetaan siten, että jos
esiopetusta saava lapsi osallistuu
muussa kuin asuinkunnassaan järjestettävään lasten päivähoitoon, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää,
että lapsen huoltaja vastaa lapsen
kuljettamisesta tai saattamisesta
aiheutuvista kustannuksista päivähoitopaikan ja esiopetuksen järjestämispaikan välillä. Lait tulevat voimaan 1.8.2011. (STM hallitussihteeri
Hanna Kiiskinen 09 160 73217)
Laki Sipoonkorven kansallispuistosta
(HE 324/2010 vp). Sipoonkorven
alueelle perustetaan kansallispuisto
nykyisen luonnonsuojelualueen tilalle.
Perustettavan kansallispuiston pintaala on 1 857 hehtaaria. Sipoonkorven
kansallispuiston perustamisella täydennetään kansallispuistoverkostoa
eteläisimmän Suomen metsä- ja kallioluonnon osalta. Laki tulee voimaan 1.5.2011. (YM hallitusneuvos
Satu Sundberg 050 550 9483)
Laki Selkämeren kansallispuistosta
(HE 103/2010 vp). Selkämeren
alueelle perustetaan kansallispuisto.
Perustettavan Selkämeren kansallispuiston omistaa valtio ja sen pintaala on noin 91 200 hehtaaria. Vesialueiden osuus pinta-alasta on noin
89 660 hehtaaria. Selkämeren kansallispuiston perustamisella turvataan erityisesti vedenalaisten luontotyyppien sekä näillä esiintyvien
luonnonkalakantojen
säilymistä.
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Laki tulee voimaan 1.7.2011. (YM
hallitusneuvos Satu Sundberg 050
550 9483)
Laki maankäyttö- ja rakennuslain
muuttamisesta (HE 309/2010 vp).
Vähittäiskaupan sijainnin ohjausta
koskeviin säännöksiin tehdään muutoksia. Muutosten tavoitteena on
saattaa ohjausjärjestelmä vastaamaan
toimintaympäristössä ja kaupan toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja
selkeyttää sijainnin ohjauksen tavoitteita laissa. Vähittäiskauppaa koskevat säännökset kootaan omaan lukuun
maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lakiin
otetaan vähittäiskaupan suuryksiköitä
koskevat erityiset sisältövaatimukset
maakunta- ja yleiskaavoille. Vähittäiskaupan suuryksikön määritelmään ja
sitä kautta erityisen sijainnin ohjauksen piiriin sisällytetään paljon tilaa
vaativan erikoistavaran kauppa. Laki
tulee voimaan 15.4.2011. Lain 71 a
§:ää sovelletaan muutoin heti, mutta
paljon tilaa vaativaan erikoistavarakauppaan vasta neljän vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Eduskunnan
lausumat; 1) Eduskunta edellyttää,
että hallitus selvittää sitä, miten olemassa olevat työssäkäyntialueet otetaan riittävästi huomioon kaupan
suuryksiköiden sijoittamista koskevien kaavaratkaisujen vaikutusarvioinneissa. 2) Eduskunta edellyttää,
että hallitus selvittää maankäyttö- ja
rakennuslain toimivuusarvioinnin
yhteydessä mahdollista tarvetta säätää muiden toimintojen sijainnin
ohjauksesta täsmällisemmin laissa
ottaen huomioon valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden oikeudellisen aseman sekä selvittää maakuntakaavojen vahvistamismenettelyyn
liittyviä käytännön näkökohtia ja
kehittämistarpeita. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa yleisesti
lain täytäntöönpanon vaikutuksia
palveluverkon ja palvelujen saatavuuden kehittymiseen ja kaupan kilpailuedellytyksiin, kehittää asianmukaisia tietojärjestelmiä sekä selvittää
muiden, erityisesti taloudellisten,
ohjauskeinojen käyttömahdollisuuksia
tavoitteiden edistämiseksi. 4) Eduskunta edellyttää, että lainsäädäntöä
uudistettaessa maankäyttö ja rakentaminen sekä valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet saadaan nykyistä
paremmin parlamentaariseen ohjaukseen.
Alueiden
kehittämisestä
annetun lain (1651/2009) 5 ja 6 pykälän mukaan maakunnan liitot vastaavat alueen kehittämisestä. Maankäyttö- ja rakennuslakia on arvioitava
ja uudistettava kunnioittaen maakun-

nallista näkemystä kiinnittäen erityistä huomiota maakuntakaavojen
vahvistamiseen. Suuria kauppakeskuksia koskevissa kaavamääräyksissä ja rakentamisnormeissa on painotettava ilmastonmuutoksen torjuntaa
edistäviä keinoja, kuten puurakentamista. (YM hallitussihteeri Katri
Nuuja 040 014 3955)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.4.2011
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa
Kansainvälisen rikostuomioistuimen
tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Sopimuksen mukaan tuomioistuimen
määräämiä
vankeusrangaistuksia
voidaan panna täytäntöön Suomessa,
mikäli Suomi tapauskohtaisen harkinnan perusteella suostuu tuomioistuimen esittämään täytäntöönpanopyyntöön. Sopimuksen muut kuin
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.
Sopimus, laki (279/2011) ja asetus
tulevat voimaan 24.4.2011. (UM
lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä 09
160 55588)
Tasavallan presidentin asetus Intian
kanssa taloudellisesta yhteistyöstä
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja Suomen Tasavallan ja Intian
välillä tehdyn kauppasopimuksen
eräiden määräysten hyväksymisestä
annetun lain kumoamisesta annetun
lain voimaantulosta sekä eräiden
Intian kanssa tehtyjen sopimusten
voimaansaattamisesta
annettujen
asetusten kumoamisesta. Sopimuksen tavoitteena on maiden välisen
taloudellisen yhteistyön kehittäminen sekä kaupan ja investointien
lisääminen. Yhteistyötä tehdään muun
muassa vaihtamalla tietoja taloudellisesta ja kaupan kehityksestä sekä
taloudelliseen yhteistyöhön vaikuttavista laeista ja säännöksistä, helpottamalla asiantuntijoiden ja liikemiesten vierailuja sekä edistämällä
yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia kolmansissa maissa. Sopimus,
laki (135/2011) ja asetus tulevat voimaan 24.4.2011. (UM lähetystöneuvos Sanna Halinen-Kaira 09 160
56359)
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Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan
sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset koskevat Kansainvälisen Valuuttarahaston sijoitusvaltuuksien laajentamista ja äänivallan ja osallistumisen tehostamista.
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan
15.4.2011. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 09 160 33085)
Tasavallan presidentin asetus veroasioissa annettavaa keskinäistä virkaapua koskevan yleissopimuksen
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan
voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirjan
muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa. Pöytäkirja, laki (1097/
2010) ja asetus tulevat voimaan
1.6.2011. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160
33163)
Tasavallan
presidentin
asetus
Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksen
muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa. Sopimus tulee voimaan
10.4.2011. Laki (159/2010) ja asetus
tulevat voimaan 15.4.2011. (VM
neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 09 160 33163)
Tasavallan presidentin asetus Turks- ja
Caicossaarten kanssa veroasioita
koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat
asetuksena voimassa. Sopimus on
ollut voimassa 2.4.2011 lähtien. Laki
(162/2010) ja asetus tulevat voimaan
15.4.2011. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160
33163)
Tasavallan presidentin asetus Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
annetun lain voimaantulosta. Sopi-
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muksen päätarkoituksena on vaihtaa
tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi
ja tutkimiseksi. Sopimuksen muut
kuin lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset ovat asetuksena voimassa.
Sopimus, laki (103/2011) ja asetus
tulevat voimaan 11.4.2011. (VM ylitarkastaja Jere Lumme 09 160
34921)
Tasavallan presidentin asetus valtion
rajat ja lentotiedotusalueiden rajat
ylittävästä toiminnasta Ruotsin kanssa
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksella täsmennetään jo olemassa olevia järjestelyjä,
joiden mukaisesti Merenkurkun
alueella ilmaliikennepalveluja tarjoaa
Ruotsin viranomaisen hyväksymä
ilmaliikennepalveluntarjoaja. Lisäksi
sopimuksella on määritelty menettelyt, joilla mahdollistetaan ilmatilan
varaaminen Suomen ja Ruotsin yhteisiä ilmasotaharjoituksia varten erikseen määritellyllä alueella. Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan
kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa. Sopimus, laki (200/2011)
ja asetus tulevat voimaan 1.5.2011.
(LVM hallitusneuvos Maija-Liisa
Ahokas 09 160 28390)
Tasavallan presidentin asetus teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä
koskevan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten voimaansaattamisesta sekä asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Haagin sopimuksen
Geneven asiakirjan tarkoituksena on
yksinkertaistaa ja tehostaa mallien
kansainvälistä rekisteröintiä keskitetyn rekisteröintimenettelyn avulla,
jolloin hakemuksia ei tarvitse jättää
kuhunkin maahan erikseen. Geneven
asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten muut kuin lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa. Laki (1057/2010)
ja asetus tulevat voimaan 1.5.2011.
(TEM hallitussihteeri Teija Miller
010 60 62114)

parantamiseksi tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehdyn sopimuksen
hyväksyminen sekä ulkoasiainneuvos, Suomen Ramallahin yhteystoimiston päällikkö Pia RantalaEngbergin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Marianne
Mäkisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus. Muutossopimuksella Suomi sitoutuu yhteensä 3 045 205
euron lisärahoitukseen hankkeen
tukemiseksi vuosina 2011–2013.
Hankkeen tarkoituksena on vesijohtoverkoston kunnostaminen ja laajentaminen. Muutossopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun se
on allekirjoitettu, ja se saatetaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Janne
Jokinen 09 160 56396)
Suomen pysyvän edustajan, suurlähettiläs Irma Ertmanin tai hänen
estyneenä ollessaan lähetystöneuvos
Ann-Christine Krankin valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen välimiehiä ja lautamiehiä
koskeva lisäpöytäkirja (ETS 191).
Lisäpöytäkirja tulee Suomen osalta
voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut
kolme kuukautta siitä päivästä, jona
se on ilmaissut suostumuksensa tulla
lisäpöytäkirjan sitomaksi. (OM apulais-osastopäällikkö Asko Välimaa
09 160 67700)
Suurlähettiläs Pilvi-Sisko VierrosVilleneuven tai hänen estyneenä
ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus
Suomen tasavallan hallituksen ja
Kiinan kansantasavallan Macaon erityishallintoalueen hallituksen välillä
veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta. Sopimus edellyttää eduskunnan hyväksymistä ja voimaansaattamislakia. (VM finanssineuvos Antero
Toivainen 09 160 33167)
Teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan
täytäntöönpanomääräysten hyväksyminen. (TEM hallitussihteeri Teija
Miller 010 60 62114)
M U U TA

K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 8.4.2011
seuraavat kansainväliset asiat:
Palestiinalaishallinnon kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella
sijaitsevien
kylien
vesihuollon

Tasavallan presidentti päätti 8.4.2011
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: 1) Maakuntalaki eräiden asuntohankinnan

11.4.2011/43

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

tukemista koskevien valtakunnan
säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, 2) Maakuntalaki työttömyysturvalain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, 3) Maakuntalaki työvoimapoliittisesta toiminnasta annetun
maakuntalain muuttamisesta, 4) Maakuntalaki ympäristönsuojelusta annetun maakuntalain muuttamisesta,
5) Maakuntalaki
Ahvenanmaan
maakunnan eläinsuojelulain muuttamisesta ja 6) Maakuntalaki ajoneuvolain soveltamisesta. (OM neuvotteleva
virkamies Janina Groop-Bondestam
09 160 67686)

(PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 09 160 88119)
Eversti Eero Pyötsiä puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin
virkaan 1.6.2011 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 09 160
88119)
Everstiluutnantti Hannu Ojala puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.5.2011 lukien
kolmen vuoden määräajaksi. (PLM
hallintojohtaja Hannu Antikainen
09 160 88119)
VA LT I O N E U V O S T O

N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 8.4.2011
seuraavat nimitysasiat:
Neuvotteleva virkamies, oikeustieteen kandidaatti Kimmo Sakari
Hakonen
oikeuskanslerinviraston
kansliapäällikön virkaan 1.9.2011 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka
Nurmi 09 160 67670)
Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Juhani Mikael
Kääriäinen
kenraalin
virkaan
1.7.2011–29.2.2012, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Vesa Tapio Tynkkynen kenraalin virkaan 1.8.2011–31.8.2014,
Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola kenraalin virkaan 1.8.2011–31.10.2014,
insinöörikenraalimajuri Jukka Matti
Juusti puolustusvoimien pääinsinöörin virkaan 1.6.2011–31.5.2015 ja
puolustusvoimien sotatalouspäälliköksi 1.7.2011 lukien, Maavoimien
materiaalilaitoksen johtaja, kenraalimajuri Raimo Kalervo Jyväsjärvi
Maavoimien komentajaksi 1.7.2011
lukien, logistiikkapäällikkö, prikaatikenraali Kyösti Juhani Halonen
Maavoimien materiaalilaitoksen johtajaksi 1.7.2011 lukien, Ilmavoimien
esikuntapäällikkö, prikaatikenraali
Lauri Tapio Puranen logistiikkapäälliköksi Pääesikunnassa 1.7.2011
lukien sekä johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Kari
Tapani Salmi Ilmavoimien esikuntapäälliköksi 1.7.2011 lukien. (PLM
hallitusneuvos Jari Kajavirta 09 160
88121)
Everstiluutnantti Janne Jaakkola
puolustusministeriön vanhemman
osastoesiupseerin virkaan 1.5.2011
lukien kolmen vuoden määräajaksi.
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Valtioneuvosto antoi 6.4.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus vientivalvontaneuvottelukunnasta.
Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun
lain mukaan periaatteellisesti merkittävien vientivalvonta-asioiden valmistelua varten toimii vientivalvontaneuvottelukunta. Neuvottelukunnan
tehtävistä, jäsenten määrästä ja asettamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee
voimaan 1.5.2011. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 09 160 55741)
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta. Asetuksella perustetaan etnisten suhteiden
neuvottelukunta, jonka tarkoituksena
on viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja eduskuntapuolueiden sekä
maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen välisen vuorovaikutuksen
kehittäminen. Etnisten suhteiden
neuvottelukunta on toiminut vuodesta
1998. Neuvottelukunnan toimintaa
kehitetään tehtävien, toimikauden pituuden, kokoonpanon ja alueellisten
neuvottelukuntien osalta. Valtakunnallisen kokoonpanon lisäksi neuvottelukunnassa on toimikaudella
2008–2011 toiminut neljä alueellista
neuvottelukuntaa. Alueellisten neuvottelukuntien lukumäärää lisätään
seitsemään niin, että niiden toimialueet vastaavat aluehallinnon uudistuksessa päätettyjä rakenteita maahanmuuton osalta. Neuvottelukunnan
tehtäviä laajennetaan kattamaan
maahanmuuttajien
osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Toimikautta pidennetään neljäksi vuodeksi.
Toisena varapuheenjohtajana toimii
jatkossa poliittisten puolueiden edus-

taja. Asetus tulee voimaan 1.5.2011.
(SM neuvotteleva virkamies MeriSisko Eskola 071 878 8634)
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta. Opintotukilakiin (65/1994) on tehty opintojen
edistymisen seurantaa ja kaksiportaisen korkeakoulututkinnon opintotukiaikaa koskevia muutoksia (52/2011).
Näiden muutosten johdosta opintotukiasetukseen tehdään muutoksia,
jotka koskevat korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän edistymisen
arviointia ja erilaajuisten korkeakoulututkintojen opintotuen enimmäisaikaa. Lisäksi asetukseen tehdään
eräitä teknisluonteisia muutoksia.
Asetus tulee voimaan 1.8.2011.
(OKM hallitussihteeri Piritta Väinölä
09 160 77443)
Valtioneuvoston asetus verkkokalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan
poikasten suojelemiseksi. Asetuksella
säädetään kalastusrajoituksista, joilla
kielletään saimaannorpan poikasille
haitallisten verkkopyydysten käyttö
keväisin 15.4.–30.6. Asetus tulee
voimaan 15.4.2011 ja on voimassa
31.12.2015 saakka. (MMM kalastusneuvos Eija Kirjavainen 09 160
52421)
Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Asetuksella säädetään kalastusrajoituksista,
joilla on tarkoitus kieltää saimaannorpalle haitallisimpien pyydysten
käyttö saimaannorpan keskeisillä
elinalueilla vuoden 2016 huhtikuun
loppuun saakka. Asetus tulee voimaan
1.5.2011 ja on voimassa 30.4.2016
saakka. (MMM kalastusneuvos Eija
Kirjavainen 09 160 52421)
Valtioneuvoston asetus maatalouden
investointituesta ja nuoren viljelijän
aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja
valtioneuvoston asetus vuonna 2011
myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusten muutosten tarkoituksena on laajentaa valtiontakauksen käyttöä. Voimassa olevissa säädöksissä valtiontakausten käyttö on
rajoitettu lypsy- ja nautakarjatalouden investointeihin. Tukikohteiksi
ehdotetaan muista rakennetukeen
kelpoisista investoinneista sikatalouteen, lammas- ja vuohitalouteen,
hevostalouteen, kasvihuonetuotantoon ja turkistarhaukseen liittyviä
investointeja sekä muun siipikarjatalouden kuin kananmunantuotannon
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investointeja. Valtiontakaus ei koske
kiinteistön hankintaa. Vastaaviin
kohteisiin on voitu käyttää valtiontakauksia myös aikaisemman vastaavan lainsäädännön eli maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999)
nojalla. Huomattavin valtiontakausten ulkopuolelle jäävä kohde on
kananmunantuotantoon liittyvät rakennusinvestoinnit. Valtiontakausten
käyttö kohdennetaan investointeihin,
joissa valtiontakauksilla on suurin
merkitys vakuusvajeen poistamisessa.
Valtiontakaus voi olla edelleen enintään 30 prosenttia investoinnin kokonaisrahoituksesta. Maatalousyritysten käytettävissä olevien vakuuksien
arvot ovat laskeneet luottolaitosten
tiukentaessa lainanantoaan. Myös
merkittävä vuokrapeltojen käyttö
samoin kuin investointien koon kasvu
on lisännyt vakuustarvetta. Lisäksi
yrittäjän omistamat pellot ja metsät
sekä aikaisemmat rakennukset saattaa olla huomattavalta osin jo muun
lainan vakuutena, esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen johdosta. Voimassa
olevien säännösten mukaan tuen saajan on maksettava valtiontakauksesta
kertamaksua ja puolivuotismaksua.
Valtiontakaukseen katsotaan kuitenkin sisältyvän tukea 0,45 prosenttia
takauksen määrästä, jos takaus ei kata
koko lainasitoumusta, ja 1 prosentti,
jos takaus kattaa koko sitoumuksen.
Uusiin kohteisiin myönnettäviin valtiontakauksiin katsotaan sisältyvän
tukea vähintään 0,15 prosenttia ja
enintään 5 prosenttia takauksen määrästä ja valtiontakaus voisi kohdistua
vain 80 prosenttiin takauksen kohteena olevan lainan määrästä. Vuosittain käytettävän tukiosuuden määrän
laskee maa- ja metsätalousministeriö
edellisen vuoden valtiontakausten
määrän, niistä saatujen tulojen, takauksista aiheutuvien hallinnollisten
kustannusten ja takauksiin sisältyvän
riskin perusteella. Lypsy- ja nautakarjatalouden investoinneissa säilyvät voimassa olevat tukiosuusmäärät
ja ehdot. Lukuun ottamatta takaukseen sisältyvän tuen laskentaa myös
muihin kohteisiin myönnettävien
valtiontakausten ehdot säilyvät pääosin ennallaan. Asetukset tulevat
voimaan 30.4.2011. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 09 160
54298)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
aineiden kuljetuksesta tiellä annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rauta-
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tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden
kuljettajien ajoluvasta. Kansallinen
vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuslainsäädäntö valtioneuvoston asetustasolla muutetaan vastaamaan EU:n ja alan kansainvälisiä
velvoitteita. Vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvien eri osapuolten
velvollisuuksia täsmennetään. Lisäksi
vaarallisten aineiden kuljettajien ajolupaa koskeva koulutuksen ja kokeiden valinnaisuus lisääntyy. Asetukset tulevat voimaan 1.7.2011. (LVM
liikenneneuvos Seija MiettinenBellevergue 09 160 28563)
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja
korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutoksilla päivitetään liikennealan
virastojen organisaatiomuutosten johdosta Ajoneuvohallintokeskuksen
korvaavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto. Lisäksi täsmennetään vaatimuksia uusille taksamittarityypeille
1.1.2009 alkaen sovelletun mittauslaitteista annetun direktiivin (2004/
22/EY), jäljempänä MID-direktiivin,
mukaisten taksamittarien asennus- ja
korjausluvan edellytyksiä. Asetus
tulee voimaan 1.6.2011. (LVM yliinsinööri Maria Rautavirta 09 160
28577)
Valtioneuvoston asetus erityistason
sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä. Asetuksella säädetään
siitä, mitkä tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kuuluvat erityistason
sairaanhoitoon, joka on sairauden
harvinaisuuden, erikoissairaanhoidon vaativuuden tai erikoissairaanhoidon järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten perusteella tarkoituksenmukaista keskittää. Asetuksella säädetään valtakunnallisesta
ja alueellisesta erityistason sairaanhoidon keskittämisestä ja niistä kunnallisen terveydenhuollon toimintayksiköistä, joiden on vastattava
keskitettävästä erityistason sairaanhoidosta. Asetus sisältää säännökset
sairauksista, joiden hoito keskitetään
valtakunnallisesti harvempaan kuin
viiteen yliopistolliseen sairaalaan.
Asetus vastaa sisällöltään nykyisin
voimassa olevaa asetusta, poikkeuksena on selkäydinvammojen hoidon
keskittäminen kolmeen yliopistolliseen sairaalaan. Asetus tulee voimaan 1.5.2011. (STM hallitusneuvos
Anne Koskela 09 160 74340)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja
erikoissairaanhoidon
järjestämissopimuksesta.
Terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmassa samaan
sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat
sopivat järjestämissuunnitelmassa
muun muassa kuntien välisestä
yhteistyöstä terveyspalveluissa, perusterveydenhuollon kehittämisestä ja
sen tueksi tarvittavasta tutkimuksesta,
moniammatillisen perusterveydenhuollon yksikön toiminnasta, yhteistyöstä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken, kiireellisen sairaanhoidon toteuttamisesta,
henkilöstön saatavuuden turvaamisesta, jatko- ja täydennyskoulutuksen toteuttamisesta sekä muusta
yhteistyöstä sairaanhoitopiirin alueella. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa samaan erityisvastuualueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirit
sopivat erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa muun muassa
sairaanhoitopiirien välisestä yhteistyöstä, päivystyksen järjestämisestä,
perusterveydenhuollolle annettavasta
tuesta, henkilöstön saatavuuden turvaamisesta ja erikoissairaanhoidon
alueellisesta kehittämisestä ja sen tueksi tarvittavasta tutkimuksesta sekä
sopimuksen noudattamatta jättämisen seuraamuksista. Asetus tulee
voimaan 1.5.2011. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 09 160 74340)
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.
Asetukseen on tehty uudesta terveydenhuoltolaista johtuvia teknisiä tarkennuksia ja saadun palautteen perusteella tehtyjä selvennyksiä. Asetus tulee voimaan 1.5.2011. (STM
hallitussihteeri Liisa Katajamäki
09 160 73854)
Valtioneuvoston asetus seulonnoista.
Uusi asetus vastaa pääosin voimassa
olevaa asetusta (1339/2006). Seulontojen laadussa on kuitenkin ilmennyt
jonkin verran ongelmia. Asetuksessa
on sen vuoksi kiinnitetty erityistä
huomiota seulontojen laadun varmistamiseen. Kunnan seulontaohjelman
tulee jatkossa sisältää asianmukainen
laadunhallinta- ja laadunvarmistusmenettely. Lisäksi kunnan tulee nimetä kustakin seulontatyypistä vastaava henkilö. Asetus tulee voimaan
1.5.2011. (STM hallitussihteeri Kirsi
Ruuhonen 09 160 74131)
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Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
6.4.2011 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä ministerin sijainen
(liite). Ministeri Jyrki Kataiselle lisätään kuudes sijainen. (VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160
24026)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnastaan vuonna 2009 antaman
kertomuksen johdosta pöytäkirjaan
sekä saattaa perustuslakivaliokunnan
mietintö myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 09 160 67502)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2009
johdosta pöytäkirjaan sekä saattaa
perustuslakivaliokunnan
mietintö
myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö
Tiina Astola 09 160 67502)
Päätös hyväksyä Eurooppa 2020strategian kevään 2011 kansallinen
ohjelma. Suomen kansallisen ohjelman linjaukset perustuvat pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen
neuvottelutulokseen, edellisen hallituksen ohjelmaan ja sen välitarkasteluun, hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen Kestävän talouskasvun ja
työllisyyden ohjelmaan sekä muihin
hallituksen tekemiin periaatepäätöksiin. Ohjelma perustuu Eurooppaneuvoston kesäkuussa 2010 hyväksymään Eurooppa 2020-strategiaan.
(VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 09 160 33191)
Päätös hyväksyä Euroopan unionin
asetukseen 1466/97 perustuva vakausohjelman tarkistus neuvoston
suorittaman finanssipolitiikan monenvälisen valvonnan tehostamiseksi. Vakausohjelman tarkistuksessa
esitetään Suomen talouspolitiikan
lähtökohdat ja tavoitteet erityisesti
finanssipolitiikan osalta sekä arvioidaan niiden toteutumista vuoteen
2015 asti. Vakausohjelman tarkistuksen perustana on vuosia 2012–2015
koskeva valtiontalouden kehyspäätös, eduskunnan 20.12.2010 hyväksymä vuoden 2011 talousarvio sekä
näiden taustana olleet ennusteet.
Talouden elpyminen vahvistaa julkista taloutta tulevina vuosina. Ennustettu talouskasvu ei yksinään vielä riittävästi vakauta julkista taloutta.
Julkinen talous pysyy lievästi alijää-
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mäisenä keskipitkällä aikavälillä ilman uusia rahoitusasemaa vahvistavia toimia. (VM osastopäällikkö
Tuomas Sukselainen 09 160 33191)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
Valtiontalouden
tarkastusviraston
erilliskertomus eduskunnalle: Valtiontalouden kehysmenettelyn vaikuttavuus finanssipolitiikan hallintavälineenä pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista
aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot: 1) Eduskunta
edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin valtiontalouden kehysten tietoperustan, avoimuuden ja läpinäkyvyyden selkeyttämiseksi ja parantamiseksi. Kehysten tietoperustan on
annettava eduskunnalle nykyistä paremmat edellytykset kehyksiä koskevalle päätöksenteolle ja kehysten
noudattamista ja tavoitteiden toteutumista koskevalle seurannalle.
2) Eduskunta edellyttää, että hallitus
arvioi jokaisen rahaston osalta erikseen, ovatko perustuslain 87 §:n tarkoitetut välttämättömät perusteet
edelleen olemassa järjestää toiminta
ja rahoitus rahastomuodossa talousarvion ulkopuolella. 3) Eduskunta
edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kehysmenettelyn rakenteen muuttamiseksi siten, että otetaan käyttöön mekanismi, joka mahdollistaa kannattavien ja itsensä takaisin maksavien liikenneinvestointien tekemisen ja välitarkastelun.
4) Eduskunta edellyttää, että hallitus
selvittää, pitäisikö verotuet sisällyttää kehysmenettelyyn. Esimerkiksi
verotukien kokonaismäärästä päättäminen on perusteltua osana finanssipolitiikan sääntöjä. 5) Eduskunta
edellyttää kuntatalouden kestävyyden turvaamiseksi, että hallitus sisällyttää valtiontalouden kehyksiin pitävän rajoitteen sille, kuinka paljon
valtio voi kehyskauden aikana osoittaa lainsäädäntö- ja muilla toimilla
menoja kuntasektorille. 6) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kehysmenettelyn joustavuuden lisäämiseksi siten, että
määrärahoja voidaan kohdentaa
nykyistä paremmin hallinnonalojen
sisällä ja niiden välillä. 7) Eduskunta
edellyttää hallituksen raportoivan
kannanoton kohdissa 1–6 edellytettyjen toimenpiteiden toteutumisesta
vuodelta 2011 annettavassa tilinpäätöskertomuksessa. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo
09 160 33052)

Päätös myöntää Liikennevirastolle
a) lunastuslupa
omistusoikeuksin
Seinäjoki–Oulu -radan palvelutason
parantamishankkeen välin KokkolaYlivieska rakentamiseen tarvittaviin
yhteensä noin 144 hehtaarin suuruisiin maa-alueisiin sekä b) ennakkohaltuunottolupa a -kohdassa tarkoitettuihin alueisiin rakennustöiden
kiireellisyyden vuoksi, ja että lunastuksen kohde voidaan vähemmän
tärkeiltä osiltaan jättää lunastustoimituksessa määrättäväksi lain kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 10 §:n mukaisesti.
Lunastettavia alueita on yhteensä
noin 144 hehtaaria. Rakentamiseen
tarvittavia alueita on tarpeen lunastaa
443 kiinteistöstä. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti
09 160 28483)
Päätös oikeuttaa Liikennevirasto solmimaan sopimus Tampereen kaupungin kanssa Tampereen ratapihan
läheisyydessä sijaitsevien maa-alueiden myymiseksi Tampereen kaupungille. Sopimuksen kohteena olevalle
alueelle on tarkoitus rakentaa ratapihan ylittävä kansi Helsinki–Tampere ja Tampere–Jyväskylä -raiteiden päälle. Kannelle on suunniteltu
uutta kaupunkitilaa, liike-, toimistoja asuinrakennuksia ja monitoimiareena. Kaupan kohteena olevan
maa-alueen kokonaispinta-ala olisi
15 171 m2 ja sen myyntihinta alueen
käyvän hinnan mukainen 500 000
euroa. (LVM hallitusneuvos Mikael
Nyberg 09 160 28474)
Päätös vahvistaa Luotsausliikelaitoksen vuoden 2010 tilinpäätös,
joka osoittaa tappiota 607 028,25 euroa, ja päättää, että voitontuloutusta
ei suoriteta valtiolle. Lisäksi päätetään, ettei Luotsausliikelaitoksen
vuoden 2010 toimintakertomus
aiheuta toimenpiteitä ja vahvistetaan
Luotsausliikelaitoskonsernin tilinpäätös vuodelta 2010. Luotsausliikelaitoksen viimeistä tilintarkastusta ja
tilinpäätöstä koskevat toimenpiteet
on tehty. Luotsausliikelaitoksen toiminnan päättymiseen liittyvät tehtävät todetaan myös tältä osin suoritetuiksi. (LVM neuvotteleva virkamies
Mika Mäkilä 09 160 28475)
Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston
luonnonvaraselonteon Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous johdosta
ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin.
Eduskunnan
kannanotot;
1) Eduskunta edellyttää, että hallitus
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antaa talousvaliokunnalle vuoden
2012 kevään aikana selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt selonteossa linjatun luonnonvarapolitiikan täytäntöönpanemiseksi.
2) Eduskunta edellyttää, että hallitus
ryhtyy toimiin luonnonvaroihin liittyvän omistusoikeussääntelyn täsmentämiseksi. (TEM kansliapäällikkö Erkki Virtanen 010 60 63502)
Päätös vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010.
(TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen
010 60 63523)
Päätös myöntää johtaja Simo Airakselle Finnlines Oy:stä ja toimitusjohtaja Leif Fagernäsille Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ero huoltovarmuusneuvostosta ja nimittää heidän tilalleen johtaja Håkan Modigin
Finnlines Oy:stä ja toimitusjohtaja
Mikko Pukkisen Elinkeinoelämän
keskusliitto
EK:sta
neuvoston
30.6.2012 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM neuvotteleva virkamies
Anne Rothovius 010 60 63532)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä
kirjelmään sisältyvistä kannanotoista
aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; 1) Eduskunta
yhtyy hallituksen linjauksiin tasa-arvon edistämiseksi ja edellyttää, että
2) hallitus valmistelee eduskunnalle
esityksen tasa-arvolain muuttamisesta muun muassa siten, että palkkakartoitusvelvoitteita täsmennetään,
henkilöstön vaikutus- ja tiedonsaantimahdollisuuksia lisätään työpaikan
tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkakartoitusta tehtäessä, toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ulotetaan peruskouluihin ja lakiin lisätään sukupuolivähemmistöjen suojaa ja syrjintätapausten sovittelua koskevat säännökset; 3) naisiin kohdistuvan väkivallan
vastaiselle toimintaohjelmalle osoitetaan valtion talousarvioissa riittävät, pitkäjänteisen toiminnan mahdollistavat määrärahat; 4) turvakotipaikkojen määrä ja alueellinen kattavuus nostetaan Euroopan neuvoston
suositusten mukaiselle tasolle ja huolehditaan palvelujen saatavuudesta
kaikille turvaa tarvitseville; 5) tasaarvotyön voimavaroja lisätään:
osoittamalla tasa-arvovaltuutetulle
määrärahat lisähenkilöstön palkkaamiseen tasa-arvolain edistämisvelvoitteiden valvonta- ja ohjaustehtävien
hoitoon; ja - vahvistamalla Tasa-arvotiedon keskus Minnan resursointia ja
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huolehtimalla keskuksen rahoituksen
jatkumisesta myös vuoden 2012 jälkeen; sekä 6) hallitus antaa seuraavan tasa-arvopoliittisen selonteon
eduskunnalle vuoden 2021 loppuun
mennessä ja väliraporttina selonteon
toteutumisen edistymisestä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle selvityksen suoritetuista toimenpiteistä ja
tasa-arvon kehityksestä vuoden 2016
loppuun mennessä. (STM osastopäällikkö Raimo Ikonen 09 160
73194)
Päätös asettaa Suomen valtuuskunta
Maailman terveysjärjestön (WHO/
EB) hallintoneuvoston 129. kokoukseen Genevessä 25.5.2011 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö
määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Hannu Himanen Geneven
pysyvästä edustustosta ja jäsenet
ovat neuvotteleva virkamies Outi
Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä ja erityisasiantuntija Eero
Lahtinen Geneven pysyvästä edustustosta. (STM kansainvälisten asiain
johtaja Liisa Ollila 09 160 73925)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön 64. yleiskokoukseen Genevessä 16.–24.5.2011 ja
oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on ylijohtaja Päivi Sillanaukee sosiaali- ja
terveysministeriöstä, varapuheenjohtaja suurlähettiläs Hannu Himanen Geneven pysyvästä edustustosta
ja jäsenet ovat pääjohtaja Pekka Puska
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta,
kansainvälisten asiain johtaja Liisa
Ollila sosiaali- ja terveysministeriöstä,
johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, yksikön päällikkö
Pirjo Suomela-Chowdhury ulkoasiainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio-Lähteenkorva
sosiaali- ja terveysministeriöstä ja
erityisasiantuntija Eero Lahtinen
Geneven pysyvästä edustustosta.
(STM neuvotteleva virkamies Outi
Kuivasniemi 09 160 73230)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
6.4.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 70/2010
vp) eduskunnalle Euroopan unionin
ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan
välisen
vapaakauppasopimuksen
neuvottelemisesta (EU:n ja sen jä-

senvaltioiden sekä Kanadan välinen
vapaakauppasopimus).
Euroopan
unionin neuvosto valtuutti 27.4.2009
komission aloittamaan neuvottelut
kokonaisvaltaista
taloudellista
kumppanuutta koskevan sopimuksen
aikaansaamiseksi Kanadan kanssa
(Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Osapuolten
tavoitteena on, että neuvoteltavan sopimuksen tulee olla kattava, tasapainoinen ja Maailman kauppajärjestön
WTO:n sääntöjen mukainen. Sopimus tulee vapauttamaan kauppaa asteittain ja vastavuoroisesti niin tavara-, palvelujen kaupassa kuin kaupankäynnin sääntöihin liittyvissä kysymyksissä. (UM lähetystöneuvos
Pirjo Välinoro 09 160 55538)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 71/
2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi (tilisiirrot ja suoraveloitukset). Euroopan komissio antoi
16.12.2010 ehdotuksen Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta. Ehdotuksen käsittely neuvostossa on alkanut tammikuun lopussa
2011. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 6.4.2011 seuraavat nimitysasiat:
Tekniikan tohtori Jarkko Koskinen
Geodeettisen laitoksen ylijohtajan
virkaan viideksi vuodeksi 1.6.2011–
31.5.2016. (MMM osastopäällikkö
Timo Kotkasaari 09 160 53320)
Kauppatieteiden maisteri Marko
Forsblom liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvoksen virkaan
1.5.2011 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160
28389)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 6.4.2011
seuraavia asioita:
Palosuojelurahaston vuoden 2010
tilinpäätöksen vahvistaminen. Palosuojelurahaston tulot vuonna 2010
olivat 8 968 410,50 euroa ja ne koostuivat lähes kokonaisuudessaan
vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2009.
Kulut tilikaudella olivat 9 410 564,91
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euroa, josta siirtotalouden kulut olivat 9 156 350,00 euroa. Rahaston kulujäämä tilikaudelta oli 447 849,00 euroa. Taseen loppusumma tilikauden
päättyessä oli 16 392 559,06 euroa.
(SM kehittämisneuvos Harri Martikainen 071 878 8512)
Luvan myöntäminen Tullihallitukselle allekirjoittaa toimitilojen vuokrasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Vaalimaan rajanylityspaikalla on
tarkoituksena eriyttää tavara- ja henkilöliikenne ylittämään raja omia
reittejään. Venäjän puolella tällainen
järjestely on otettu käyttöön vuoden
2010 lopulla. Molempien liikennemuotojen määrän kasvaessa mahdollistetaan tällä tavoin nopeampi ja sujuvampi rajanylitys. Muutos edellyttää uuden raja-asemarakennuksen ja
tarvittavien alueiden rakentamista tavaraliikennettä varten. Jotta Senaattikiinteistöt voi käynnistää hankeen,
tulee Tullihallitukselle antaa lupa
allekirjoittaa vuokrasopimus tullilaitoksen käyttöön tulevien tilojen ja
tarvittavien sellaisten alueiden osalta, joiden rakentaminen kuuluu
Senaatti-kiinteistöille. Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa
olevaksi. Irtisanomisaika on 12 kuukautta ja ensimmäinen irtisanomispäivä 14 vuoden kuluttua sopimuksen alkamisesta. Tullilaitokselle
aiheutuu lisää vuokrakuluja vuosittain noin 660 000 euroa eli koko
vuokrakaudelta noin 9,9 miljoonaa
euroa. (VM hallitusneuvos Ismo
Mäenpää 09 160 33058)
Valtion eläkerahaston vuoden 2010
tilinpäätöksen vahvistaminen. Eläkerahaston tuottojäämä vuonna 2010
oli 2 195,5 miljoonaa euroa ja taseen
loppusumma 12 048,9 miljoonaa euroa. (VM finanssineuvos Arto Eno
09 160 33108)
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten
laskentaperusteista. Asetuksessa säädetään koulumatkakustannusten laskentaperusteista, kun opiskelijan
käyttämä matkustustapa on koulukuljetus tai oma matkustustapa. Laskentaperusteita korotetaan linja-autoliikenteen kustannuskehitystä vastaavasti 5,6 prosentilla. Muutokset
lisäävät kustannuksia vuonna 2011
noin 240 000 euroa ja vuodesta 2012
lukien noin 540 000 euroa. Asetus
tulee voimaan 1.8.2011. (OKM hallitussihteeri Piritta Väinölä 09 160
77443)
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Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää FNsteel Oy
Ab:lle kahta masuunin energiansäästöinvestointia varten vuonna
2011 käytettävissä olevasta talousarvion momentin 32.60.40 (Energiatuki) sitoumusvaltuudesta 7 145 000
euroa. Avustus maksetaan hankkeen
edistymisen mukaan vuosina 2011–
2012. FNsteel Oy Ab:n toteuttaa
Koverharin terästehtaalla kaksi
masuunin energiansäästöinvestointia, joiden kokonaiskustannus on
28 579 000 euroa. (TEM teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo 010 60
64810)
Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Vaskiluodon Voima Oy:lle Vaasan 140 MWpa
biomassan kaasutusvoimalaitosinvestointia varten vuonna 2011 käytettävissä olevasta talousarvion momentin 32.60.40 (Energiatuki) sitoumusvaltuudesta 10 778 000 euroa.
Avustus maksetaan hankkeen edistymisen mukaan vuosina 2011–2012.
Vaasan 140 MWpa biomassan kaasutusvoimalaitos, kokonaisinvestoinniltaan 36 936 000 euroa (ilman alv),
toteutetaan Vaskiluodon Voima Oy:n
toimesta kivihiiltä käyttävän suuren
sähköä ja kaukolämpöä tuottavan
voimalaitoksen yhteyteen. Uutta teknologiaa demonstroiva hanke on kokoluokassaan ensimmäinen sovellutus ja teholtaan lähes kaksinkertainen
aiemmin toteutettuihin verrattuna.
(TEM ylitarkastaja Aimo Aalto 010
60 64793)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
uuden toimitilan vuokraussopimuksen solmiminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle myönnetään
valtuudet sitoutua Tilkanmäen kampuksen uudisrakennuksen vuokramenoihin yhteensä noin 8 625 huoneisto-m2 uudisrakennuksen osalta
vuosivuokra-arvion olleessa 1,74 miljoonaa euroa ja vuokra-ajan 15 vuotta
rakennuksen valmistumisesta (arvio
2015–2030). (STM osastopäällikkö
Aino-Inkeri Hansson 09 160 73760)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna
2011. Asetuksessa säädetään lääkärija hammaslääkäritutkinnoista yliopistollista sairaalaa ylläpitäville
kuntayhtymille suoritettavan korvauksen suuruus sekä muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon

palvelujentuottajille erikoislääkärija erikoishammaslääkärikoulutuksesta, lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta, yleislääketieteen erityiskoulutuksesta, laillistetun hammaslääkärin käytännön
palvelusta sekä näihin rinnastettavasta koulutuksesta ja palvelusta
sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä
tarkoitetusta palvelusta ja hammaslääkärin peruskoulutukseen sisältyvästä syventävästä käytännön harjoittelusta aiheutuviin kustannuksiin
suoritettavien korvausten suuruudet.
Asetus tulee voimaan 1.5.2011.
(STM hallitusneuvos Anne Koskela
09 160 74340)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
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EU:n
kriisinhallintaoperaatio
Libyassa
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
kokouksessaan tiistaina 5. huhtikuuta
Libyan tilannetta ja kansainvälisen
yhteisön toimia. EU on päättänyt
1.4.2011 humanitaarisia avustusoperaatioita tukevan Euroopan unionin
kriisinhallintaoperaation suunnittelun aloittamisesta Libyan kriisitilanteen vuoksi. Varsinaisesta operaatiosta
päätetään erikseen ja se käynnistyy
vain mikäli YK:n humanitaarisen
avun koordinaation toimisto, OCHA,
sitä pyytää.
Suomi seuraa Libyan tilannetta ja
valmistautuu jatkotoimiin kriisitilanteen helpottamiseksi ja osallistuu
Euroopan unionin EUFOR Libya
operaation suunnitteluun. Mikäli
OCHA pyytää EU:lta toimia ja
Suomen muu sotilaallinen osallistuminen tulee ajankohtaiseksi, päätetään siitä kriisinhallintalain mukaisesti.
Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö
Anu Laamanen, ulkoasiainministeriö,
p. 09 160 55519 ja kansliapäällikkö
Arto Räty, puolustusministeriö, p.
09 160 88101
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston kanslia julkisti
6.4.2011 Hallituspolitiikan johtaminen 2010-luvulla - Tehokkaamman strategisen työskentelyn välineitä -raportin. Hallitusohjelman
seurannan kehittämishankkeessa (ns.
KOKKA-hanke) on valmisteltu seuraavaa hallituskautta varten suosituksia menettelyistä, joilla vahvistetaan hallitustyöskentelyn strategisuutta, ketteryyttä ja päätöksenteon
tietopohjaa. Raportissa todetaan, että
tulevan hallituksen on kyettävä yhdistämään talouden tiukat reunaehdot ja politiikan sisällölle asetettavat
tavoitteet. Julkisen talouden kestävyyden palauttaminen on välttämätöntä. Hankkeen mukaan hallituksen
tärkeimmät tavoitteet on rahoitettava
siirtämällä voimavaroja vähemmän
tärkeiksi katsotuista toiminnoista.
Tärkeimmät painopisteet tulee valita
jo hallitusneuvotteluissa ja ne tulee
tarkistaa vuosittain. Raportti on
osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2011/j07-hallituspolitiikan-johtaminen/pdf/fi.pdf. Lisätietoja antavat talousasioiden alivaltiosihteeri Jukka Pekkarinen, p. 09 160
22171 ja ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, p. 09 160 22145, valtioneuvoston kanslia.
Työryhmä luovutti 7.4.2011 Poliisi
2020 -suunnitelman päivitysraportin sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Työryhmän mukaan poliisien määrää tulisi lisätä vuoteen 2020
mennessä 455 henkilöllä. Päivitysraportissa todetaan, että järjestelmiä ja
työmenetelmiä kehittämällä voidaan
samanaikaisesti poliisitoimen muuta
henkilöstöä vähentää 230 henkilöllä.
Lisäksi kenttätoimintaan syntyisi tehoa lisäämällä poliisiammattikorkeakoulussa opiskelevien määrää. Työryhmän mukaan poliisin on seuraavana kymmenvuotiskautena lisättävä
panostusta erityisesti rikoksia ennalta ehkäisevään ja paljastavaan toimintaan. Siinä onnistuminen vähentää rikollisuutta ja resurssitarvetta
jälkikäteiseen toimintaan. Raportti
on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/E02A92
F717915827C225786B00332E61/
$file/Poliisi2020_paivitysraportti
2011.pdf. Lisätietoja antaa osastopäällikkö Kauko Aaltomaa, p. 071
878 8550, sisäasiainministeriö.
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Ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman ohjausryhmä luovutti 6.4.2011 loppuraporttinsa maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Thorsille. Ohjausryhmä ehdottaa, että ihmiskaupasta tulisi säätää
oma kokonaisvaltainen erityislakinsa.
Keskeisenä osana tulisi olla uhrien
auttamisjärjestelmän parempi sääntely. Lisäksi tulisi selventää ihmiskauppa- ja paritusrikoksen välistä
rajanvetoa. Yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tulisi ohjausryhmän
mukaan selvittää ihmiskaupparikosten ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän välistä rajanvetoa ja mahdollisia
lainsäädännön muutostarpeita. Kiskonnantapaista työsyrjintää tutkittaessa pitäisi säännönmukaisesti selvittää mahdollisuus määrätä liiketoimintakielto. Loppuraportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/6167B821E8A71
DF4C225786A001E834F/$file/
172011.pdf. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Eero Koskenniemi, p. 071
878 8615 ja ylitarkastaja Tero
Mikkola, p. 071 878 8617, sisäasiainministeriö.
Liikunnan koulutuskeskusten rakentamisinvestointien avustusjärjestelmän kehittämistä selvittänyt
työryhmä luovutti 5.4.2011 raporttinsa valtiosihteeri Marcus Rantalalle. Työryhmä suosittelee nykyisen
harkinnanvaraisen avustusjärjestelmän jatkamista. Sitä tulisi kuitenkin
kehittää ottamalla käyttöön tavoitesopimusmenettely, jolla sovitaan
opetus- ja kulttuuriministeriön ja urheiluopistojen kesken rakennusinvestointien määrällisistä ja laadullisista tavoitteista. Liikuntakeskusten
perustamishankkeille osoitetut määrärahat tulisi jakaa kolmeen ryhmään
kehyksenä siten, että tietty prosenttiosuus määrärahasta osoitetaan peruskorjaamiseen, uudisrakentamiseen
tai valmennuskeskustoimintaa palvelevaan rakentamiseen. Työryhmä
ehdottaa myös muun muassa strategia-asiakirjan tekemistä liikunnan
koulutuskeskuksille. Selvitys on
osoitteessa http://www.minedu.fi/
export/sites/default/OPM/Julkaisut/
2011/liitteet/OKMtr10.pdf?lang=fi.
Lisätietoja antaa rakennusneuvos
Risto Järvelä, p. 09 160 77323, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Tohtori Jorma Hirnin laatima esiselvitys elintarviketurvallisuuteen
liittyvän valvonnan toteuttamisesta Suomessa luovutettiin 5.4.2011
maa- ja metsätalousministeri Sirkka-

Liisa Anttilalle. Esiselvityksen mukaan valvontajärjestelmä on hyvin
organisoitu, mutta siihen liittyy raskas sopimusjärjestelmä ja epäselvyyksiä toimivallassa. Selvityshenkilö katsoo, että ympäristöterveydenhuollon valvontatehtävät sopivat
huonosti kunnille, sillä ne joutuvat
valvomaan myös omia toimintojaan.
Selvityshenkilö ehdottaa koko ympäristöterveydenhuollon kehittämistä ja jo tehtyjen uudistusten arviointia seuraavalla hallituskaudella. Tarvittaessa voitaisiin elintarvikevalvonnassa käynnistää oma kokeiluhanke. Valvonnan keskittämiseen ja
tehostamiseen liittyviä toimia selvityshenkilö ehdottaa toteutettaviksi
arvioinnin valmistuttua vuoden 2015
jälkeen. Selvitys on osoitteessa http:/
/www.mmm.fi/attachments/mmm/
julkaisut/muutjulkaisut/5xiaiyqCJ/
JormaHirnToimeksiantomaaliskuu
2011.pdf. Lisätietoja antaa elintarviketurvallisuusjohtaja
Veli-Mikko
Niemi, p. 09 160 52211, maa- ja
metsätalousministeriö.
Heikossa työmarkkina-asemassa
olevien henkilöiden työelämäosallisuuden lisäämistä selvittänyt
asiantuntijaryhmä luovutti 6.4.2011
loppuraporttinsa peruspalveluministeri Paula Risikolle, työministeri
Anni Sinnemäelle ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväiselle. Asiantuntijaryhmän mukaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien
näkökulmasta nykyinen palvelujärjestelmä on pirstaleinen ja vaikeasti
hahmotettava. Työllistymistä voitaisiin nykyistä paremmin edistää lakisääteistämällä TE-hallinnon, kunnan
ja Kelan moniammatilliseen verkostotyöhön pohjautuva toimintamalli.
Toimintamalli tarkoittaa, että moniammatillinen verkosto suunnittelee
asiakkaan palveluprosessin ja tuottaa
asiakkaalle
työvoimapalveluja,
sosiaali- ja terveyspalveluja sekä
Kelan kuntoutuspalveluja. Loppuraportti on osoitteessa http://
www.tem.fi/files/29614/Raportti_
Tyoelamaosallisuus_Final-verkkoon.pdf. Lisätietoja antavat johtaja
Kari Ilmonen, p. 09 160 74393,
sosiaali- ja terveysministeriö ja hallitusneuvos Päivi Kerminen, p. 010 60
49011, työ- ja elinkeinoministeriö.
Ympäristöministeriö julkisti 1.4.2011
Ekoinnovaatiot ja ympäristöpolitiikka -raportin. Ympäristöinnovaatiopaneelin mukaan Suomeen tarvitaan kansallinen ekoinnovaatiostrategia. Vuoden 2009 alusta vuo-
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den 2010 loppuun työskennellyt paneeli arvioi erityisesti ympäristöinnovaatioiden tarvetta, sääntelyn ja
muiden ohjauskeinojen roolia, kansallista ympäristöinnovaatiorahoitusta sekä EU-tason toimenpiteitä
ympäristöinnovaatioiden edistämiseksi. Tuloksena on joukko suosituksia, joiden tavoitteena on tukea Suomen laaja-alaista kehitystä kohti aiempaa resurssitehokkaampaa, vihreämpää ja kilpailukykyisempää taloutta. Paneelin mukaan tulisi muun
muassa edistää ympäristön kannalta
kestävää tuotantoa ja vihreää kasvua
sekä panostaa ennakointiin. Raportti
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on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=
126377&lan=fi. Lisätietoja antavat
ylitarkastaja Merja Saarnilehto, p.
0400 232 763 ja ylijohtaja Pekka
Jalkanen, p. 050 338 4209, ympäristöministeriö.
Saimaannorpan suojelutyöryhmä
luovutti 31.3.2011 ehdotuksensa saimaannorpan suojelun strategiaksi
ympäristöministeri Paula Lehtomäelle. Suunnitelmassa käydään
yksityiskohtaisesti läpi kaikki norpan tunnetut uhkatekijät ja esitetään
keinoja niiden torjumiseksi. Kalanpyydyskuolemia vähennetään edel-

leen viisivuotisilla, vapaaehtoisilla
kalastuksenrajoitussopimuksilla ja
niitä täydentävillä, keväällä 2011
annettavilla uusilla säädöksillä.
Saimaannorppakantaa pyritään saamaan kasvuun myös tehostamalla
norpan kannalta tärkeiden Natura
2000 -alueiden suojelua sekä sovittamalla kaavoitus ja rakentaminen
yhteen norpan suojelutarpeiden
kanssa. Ehdotus on osoitteessa http:/
/www.ymparisto.fi/download.asp?
contentid=126260. Lisätietoja antaa
ylijohtaja Timo Tanninen, p. 040 531
9335, ympäristöministeriö.
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MINISTEREIDEN SIJAISUUDET 6.4.2011
Ministeriö

Ministeri

1. sijainen

2. sijainen

VNK

Kiviniemi
Thors
Häkämies
Vapaavuori

Katainen
Kiviniemi
Vapaavuori
Kiviniemi

UM

Stubb
Väyrynen
Vapaavuori

OM

5. sijainen

6. sijainen

muut ministerit virkajärjestyksessä
Häkämies
Wallin
Rehula
Thors
Risikko
Holmlund
Thors
Holmlund
Risikko

Virkkunen
Katainen
Katainen

Brax
Tölli
Tölli

Kiviniemi
Stubb
Stubb

Väyrynen
Lehtomäki
Väyrynen

Häkämies
Anttila
Häkämies

Holmlund
Tölli
Holmlund

Katainen
Vehviläinen
Katainen

Lehtomäki
Thors
Lehtomäki

Brax
Thors

Thors
Brax

Sinnemäki
Wallin

Wallin
Rehula

Rehula
Sinnemäki

Tölli
Tölli

SM

Holmlund
Thors

Thors
Holmlund

Häkämies
Wallin

Pekkarinen
Tölli

Katainen
Rehula

Vapaavuori
Brax

PLM

Häkämies

Holmlund

Stubb

Vapaavuori

Katainen

Virkkunen

VM

Katainen
Tölli

Tölli
Katainen

Häkämies
Pekkarinen

Vapaavuori
Anttila

Wallin
Väyrynen

Virkkunen
Sinnemäki

Risikko

OKM

Virkkunen
Wallin

Wallin
Virkkunen

Risikko
Thors

Katainen
Brax

Vapaavuori
Rehula

Häkämies
Häkämies

Anttila

MMM

Anttila

Lehtomäki

Rehula

Vehviläinen

Väyrynen

Häkämies

Brax

LVM

Vehviläinen
Lindén

Lindén
Vehviläinen

Anttila
Virkkunen

Tölli
Häkämies

Rehula
Anttila

Väyrynen
Thors

Risikko

TEM

Pekkarinen
Sinnemäki

Sinnemäki
Pekkarinen

Tölli
Thors

Vehviläinen
Rehula

Anttila
Brax

Rehula
Wallin

Lehtomäki

STM

Rehula
Risikko
Wallin

Risikko
Rehula
Rehula

Wallin
Wallin
Risikko

Anttila
Virkkunen
Thors

Sinnemäki
Lindén
Häkämies

Häkämies
Sinnemäki

Sinnemäki

Lehtomäki
Vapaavuori

Vapaavuori
Lehtomäki

Anttila
Risikko

Väyrynen
Häkämies

Risikko
Holmlund

Rehula
Sinnemäki

Sinnemäki
Rehula

YM

3. sijainen

4. sijainen

Väyrynen

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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