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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 6.5.2011
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 1/2011 vp)
laiksi yhteistoiminnasta suomalaisissa
ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä
annetun lain muuttamisesta. Lailla
pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston uudistettu direktiivi eurooppalaisen yritysneuvoston
perustamisesta tai työntekijöiden
tiedottamis- ja kuulemismenettelyn
käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä.
9.5.2011/53

Yhteistoiminnasta suomalaisissa ja
yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä
annettua lakia muutetaan siten, että
siihen otetaan direktiivin edellyttämät säännökset kansainvälisestä
konserniyhteistoiminnasta Euroopan
talousalueella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 6.6.2011. (TEM
neuvotteleva virkamies Jouni Lemola
010 60 48934)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
6.5.2011 seuraavat lait:

vahvisti

Laki Suomen metsäkeskuksesta (HE
260/2010 vp). Alueellisista metsäkeskuksista muodostetaan yksi, koko
maan kattava metsätalouden kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio.
Metsäkeskuksissa harjoitettava liiketoiminta eriytetään selkeästi siirtymäajan kuluessa perustettavan Suomen
metsäkeskuksen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta. Metsäkeskukseen siirretään osa Metsätalouden
kehittämiskeskus Tapion tehtävistä.
Metsätalouden
kehittämiskeskus
Tapion muu toiminta organisoidaan
siirtymäajan loppuun mennessä valtion kokonaan omistamaksi yhtiöksi.
Suomen metsäkeskus toimii maa- ja
metsätalousministeriön alaisuudessa
sekä sen tulos- ja resurssiohjauksessa.
Laki tulee voimaan 1.1.2012. (MMM

metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen
09 160 52415)
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (HE 261/2010
vp). Lakia sovelletaan Suomen metsäkeskukselle kuuluvien julkisten
hallintotehtävien suorittamiseksi tarpeellisten henkilötietoja sisältävien
metsätietojen käsittelyyn. Laissa säädetään muun muassa tietojärjestelmän käyttötarkoituksesta, tietosisällöistä, tietojen käytöstä ja luovuttamisesta sivullisille sekä tietojen säilyttämisestä ja poistamisesta. Lakiin
otetaan vain ne säännökset, jotka
ovat tarpeen henkilötietolain lisäksi
tai sijasta. Metsätietojärjestelmään
liittyvä rekisterinpito säädetään Suomen metsäkeskuksen julkiseksi hallintotehtäväksi. Laki tulee voimaan
1.1.2012. (MMM vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale 09 160 53354)
Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen hallituksen esitykseen laeiksi Suomen perustuslain
25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n
muuttamisesta merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 7/2010 vp). Eduskunta
on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä
tavalla hyväksynyt eduskunnan vastaukseen sisältyvät lakiehdotukset
jätettäviksi lepäämään ensimmäisiin
eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. (OM vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 09 160 67572)
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TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 6.5.2011
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus eräiden
Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa
tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten
voimaansaattamisesta ja sopimusten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimusten
aiheina ovat tietojenvaihto veroasioissa, keskinäinen sopimusmenettely etuyhteydessä olevien yritysten
tulon oikaisemisessa, luonnollisten
henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttäminen ja laivoja tai ilmaaluksia kansainvälisessä liikenteessä
käyttävien yritysten kaksinkertaisen
verotuksen välttäminen. Sopimukset
tulevat voimaan 20.5.2011. Laki
(916/2009) ja asetus tulevat voimaan
13.5.2011. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)
Tasavallan presidentin asetus Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita
koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Sopimus on ollut voimassa 24.3.2011
lähtien. Laki (853/2010) ja asetus
tulevat voimaan 13.5.2011. (VM
neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 09 160 33163)
Tasavallan presidentin asetus eräiden
Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta
tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimukset koskevat
verotietojen vaihtamista ja taloussuhteiden edistämistä. Sopimukset,
laki (918/2009) ja asetus tulevat voimaan 1.6.2011. (VM neuvotteleva
virkamies Anders Colliander 09 160
33163)
Tasavallan presidentin asetus eräiden
Alankomaiden kanssa Aruban osalta
tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten
voimaansaattamisesta ja sopimusten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimukset
koskevat verotietojen vaihtamista ja
taloussuhteiden edistämistä. Sopimukset, laki (919/2009) ja asetus
tulevat voimaan 1.6.2011. (VM
neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 09 160 33163)
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M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 6.5.2011
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti ratkaisi kymmenen armonanomusasiaa. (OM
vanhempi hallitussihteeri Eva Tams
09 160 67625)

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 5.5.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus talousneuvostosta. Talousneuvostosta annetun
lain (189/2011) mukaan talouden
tilasta ja talouspolitiikasta käytävää
keskustelua varten valtioneuvoston
kanslian yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama talousneuvosto.
Lain 3 §:n mukaan talousneuvoston
kokoonpanosta, toimikaudesta, tarkemmista tehtävistä, toiminnan järjestämisestä ja talousneuvoston sihteeristöstä säädetään valtioneuvoston
asetuksella. Talousneuvoston asettaa
ensimmäisen kerran lain voimaantulon 1.4.2011 jälkeen pidettävien
eduskuntavaalien jälkeen muodostettava valtioneuvosto. Siihen saakka
talousneuvostona toimii aiemman,
kumotun lain perusteella asetettu talousneuvosto. Asetus tulee voimaan
15.5.2011. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 09 160 22294)
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta. Asetuksella annetaan pelastuslakiin (379/2011) perustuvia tarkempia säännöksiä pelastussuunnitelmien laatimisvelvollisista ja pelastussuunnitelmien sisältövaatimuksista, sisäasiainministeriön ja aluehallintoviraston tehtävistä pelastustoimessa, pelastustoimen henkilöstön
koulutus- ja kelpoisuusvaatimuksista
sekä sisäasiainministeriön hyväksymän oppilaitoksen oikaisu- ja kurinpitolautakunnasta. Asetus tulee voimaan 1.7.2011. (SM lainsäädäntöneuvos Mika Kättö 071 878 8413)
Valtioneuvoston asetus väestönsuojista. Asetuksella annetaan pelastuslakiin (379/2011) perustuvia tarkempia säännöksiä väestönsuojan koosta,
rakenteesta ja sijainnista. Uuden pelastuslain mukainen muutos väestönsuojien rakentamisvelvoitteisiin pienentää arvion mukaan väestönsuojien rakentamisen kustannuksia noin

21 miljoonaa euroa vuodessa. Säännösten uudistamisen johdosta suojien
rakentamiskustannusten arvioidaan
alenevan noin 10 prosentilla eli yhteensä noin 8 miljoonalla eurolla
vuodessa. Asetus tulee voimaan
1.7.2011. (SM tekninen johtaja Hannu
Olamo 071 878 8430)
Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista. Asetuksella annetaan pelastustoimen laitteista annettuun lakiin (10/2007) perustuvia tarkempia säännöksiä väestönsuojan laitteille asetettavista vaatimuksista, laitteisiin tehtävistä merkinnöistä sekä laitteiden mukana toimitettavista tiedoista ja ohjeista.
Säännösten uudistaminen liittyy uuden
pelastuslain voimaantuloon. Asetus
tulee voimaan 1.7.2011. (SM tekninen johtaja Hannu Olamo 071 878
8430)
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10 a ja 11 §:n muuttamisesta. Maistraattien toimialueista
annettu valtioneuvoston asetus tulee
voimaan 1.1.2012, jonka jälkeen
maistraatteja on 11 nykyisten 24 asemesta. Toimialuemuutoksen johdosta rekisterihallintoasetukseen lisätään säännös, jolla asetetaan erityiset
ruotsinkielen taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset osalle uusien kaksikielisten maistraattien henkikirjoittajien viroista. Säännöksen tarkoituksena on turvata ruotsinkielisten palvelujen saatavuuden jatkuminen niiden nykyisten kaksikielisten ruotsinkielienemmistöisten maistraattien
toimialueilla, jotka tulevat maistraattien yhdistymisen seurauksena osaksi uusia kaksikielisiä suomenkielienemmistöisiä maistraatteja. Lisäksi
asetukseen tehdään muut maistraattien toimialuemuutoksesta aiheutuvat tarpeelliset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 09 160
32239)
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä
ja -politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta.
Nuorisoasiain
neuvottelukunnan
pääsihteerin lisäksi otettava muu
henkilökunta nimitetään tehtävään
neuvottelukunnan toimikauden ajaksi.
Asetus tulee voimaan 1.6.2011.
(OKM hallitusneuvos Tuula Lybeck
09 160 76910)
Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta. Asetuksessa säädetään
niistä elintarvikevalvonnan käytännön järjestelyistä, joilla toimeenpan-
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naan elintarvikelain (352/2011) valvonnan riskipohjaisuutta korostavat
muutokset. Asetus sisältää säännökset koskien muun muassa alkutuotantopaikan ja elintarvikehuoneiston
ilmoituksen sisältöä sekä tekotapaa,
elintarvikehuoneiston ilmoituksen
käsittelyä, laitoksen hyväksymishakemuksen sisältöä sekä tekotapaa,
laitoksen ehdollista hyväksymistä,
laitoksen hyväksymispäätöksen sisältöä sekä eräitä elintarvikevalvonnan tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden kelpoisuusehtoja. Asetus tulee
voimaan 1.9.2011. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Sebastian Hielm
09 160 53126)
Valtioneuvoston asetus ajokorteista.
Asetukseen sisältyvät ajokorttilain
valtuuksin säännökset tai tarkemmat
säännökset ajo-oikeudesta, kuljettajaopetuksesta ja kuljettajantutkinnosta ja niihin liittyvistä vaatimuksista sekä ajokorttimenettelystä. Asetus tulee voimaan 19.1.2013, kuitenkin siten, että eräät muun muassa
mopon kuljettajaopetusta ja tutkintoa, autokoulutoimintaa ja ajokorttiseuraamuksia koskevat säännökset
tulevat voimaan 1.6.2011. Säännös
ajokokeiden keston pidentämisestä
tulee voimaan 1.1.2012. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 09 160
28571)
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja
linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään ajokorttilain säätämisen ja Liikenteen turvallisuusviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön
nimenmuutoksesta johtuvat muutokset. Säännöksiä tarkistetaan lisäksi
lakivaltuuksista johtuen. Asetus tulee
voimaan 1.6.2011 siirtymäsäännöksin. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu
09 160 28571)
Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun
valtioneuvoston asetuksen 12 ja 15 §:n
muuttamisesta. Asetukseen tehdään
Liikenteen turvallisuusviraston nimen
muuttumisen edellyttämät muutokset
ja lakivaltuuksista johtuva muutos.
Asetus tulee voimaan 1.6.2011.
(LVM hallitusneuvos Eija Maunu
09 160 28571)
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen 5 §:n
muuttamisesta. Asetukseen lisätään
viittaus ajokorttilakiin. Myös kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyslaissa ja taksinkuljetta-
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jien ammattipätevyyslaissa säädettyjen ajoasiakirjojen mukana pitämisen laiminlyöminen lisätään rikesakolla rangaistaviin tekoihin. Muutokset liittyisivät rikesakkorikkomuksista annetun lain (756/2010)
4 §:n muuttamiseen. Asetus tulee
voimaan 1.6.2011. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 09 160 28571)
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Asetuksella kumotaan ajokorttilain säätämisen ja sen eräiden säännösten voimaantulon johdosta tieliikennelain nojalla annetut vastaavat
säännökset. Asetuksen siirtymäsäännöksen mukaan 47 §:n säännöksiä
voidaan kuitenkin soveltaa ajokorttilain 105 §:n 3 momentissa tarkoitettuun kuljettajaopetukseen vuoden
2011 loppuun. Asetus tulee voimaan
1.6.2011. (LVM hallitusneuvos Eija
Maunu 09 160 28571)
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta. Asetukseen
ei sisälly sisällöllisiä muutoksia,
vaan sillä muutetaan valtuutus- ja
viittaussäännökset uuden rautatielain
mukaiseksi. Asetus tulee voimaan
15.5.2011. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 09 160 28311)
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
5.5.2011 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien alkuperäiskansojen pysyvän foorumin 10. istuntoon New Yorkissa 16.–27.5.2011
sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö
määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiaintuntijat. Valtuuskunnan
puheenjohtaja on suurlähettiläs,
pysyvä edustaja Jarmo Viinanen
Suomen pysyvä edustusto, New
York, valtuuskunnan varapuheenjohtaja on ministeri Janne Taalas
Suomen pysyvä edustusto, New
York. Valtuuskunnan jäsenet ovat
ministerineuvos Erik Lundberg
Suomen pysyvä edustusto, New
York, hallitusneuvos Mirja Kurkinen
oikeusministeriö, ulkoasiainsihteeri
Ann-Mari Fröberg Suomen pysyvä
edustusto, New York, lainsäädäntösihteeri Katja Kuuppelomäki ulkoasiainministeriö, Klemetti Näkkäläjärvi Sámediggi, Saamelaiskäräjät,
Irja Seurujärvi-Kari Sámediggi, Saamelaiskäräjät, Erkki Lumisalmi
Sámediggi, Saamelaiskäräjät, Nilla
Tapiola Sámediggi, Saamelaiskäräjät

ja harjoittelija Leena Savolainen
Suomen pysyvä edustusto, New
York. (UM lähetystöneuvos Outi
Holopainen 09 160 55480)
Päätös Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta 2007–2013 toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön toimenpideohjelmien vuoden 2011 valtion
rahoitusosuuden jaosta vastinrahoituksesta vastaavien viranomaisten
käytettäväksi. Päätöksellä jaettaisiin
vastinrahoituksesta vastaaville viranomaisille myöntämisvaltuutta valtion
rahoitusosuutena 4 200 000 euroa.
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta toteuttavilla Euroopan aluekehitysrahaston
osarahoittamilla
Pohjoisen, Botnia-Atlantica- ja Keskisen Itämeren toimenpideohjelmilla
tuetaan ensisijaisesti tutkimukseen,
innovaatioihin, saavutettavuuteen ja
ympäristöön liittyvää rajat ylittävän
yhteistyötä kyseisillä raja-alueilla.
(TEM aluekehitysjohtaja Harry
Ekestam 010 60 64921)
Päätös eurooppalaisen naapuruuden
ja kumppanuuden välineen rajayhteistyöosiota (ENPI CBC) 2007–
2013 toteuttavien rajat ylittävän
yhteistyön
toimenpideohjelmien
vuoden 2011 valtion rahoitusosuuden jaosta ohjelmien yhteisinä hallintoviranomaisina toimivien maakunnan liittojen käytettäväksi. Päätöksellä jaetaan maakunnan liitoille
myöntämisvaltuutta valtion rahoitusosuutena 6 150 000 euroa. Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen rajayhteistyötä toteuttavilla EU:n osarahoittamilla Kolarctic-, Karelia- ja Kaakkois-Suomi
– Venäjä ENPI CBC -ohjelmilla tuetaan ensisijaisesti kestävää taloudellista, sosiaalista ja ympäristön kehitystä kyseisillä ulkoraja-alueilla.
(TEM aluekehitysjohtaja Harry
Ekestam 010 60 64921)
Päätös nimetä Ylä-Pirkanmaan seutukunta äkillisen rakennemuutoksen
alueeksi vuosiksi 2011–2012. YläPirkanmaan seutukunnan kunnat
ovat Mänttä-Vilppula, Virrat, Juupajoki ja Ruovesi. Päätöksen jälkeen
äkillisen rakennemuutoksen alueita
on vuoden 2011 toukokuusta lähtien
yhdeksän, joista seitsemän määräaika päättyy vuoden 2011 lopussa ja
kahden vuoden 2012 lopussa. (TEM
neuvotteleva virkamies Ilkka Mella
010 60 64910)
Päätös myöntää Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan puheenjohtaja lakimies Henna
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Harjulle ja varajäsen lääkintöneuvos
Maria Vuorilehdolle ero ja määrätä
heidän tilalleen puheenjohtajaksi
hallitussihteeri Johanna Huovinen ja
varajäseneksi lääkintöneuvos Helena
Vorma molemmat sosiaali- ja terveysministeriöstä 6.5.2011 lukien lautakunnan 30.4.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitusneuvos Raimo
Salonen 09 160 73805)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
5.5.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2011
vp) eduskunnalle Euroopan unionin
liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn
yleissopimukseen koskevan sopimuksen neuvotteluista (Sopimus
EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen). Liittymissopimus sisältäisi erityisiä operatiivisia
ja teknisiä liittymistä koskevia määräyksiä, mutta myös eräitä Euroopan
ihmisoikeussopimuksen muuttamista koskevia EU:n erityispiirteistä
johtuvia määräyksiä. EU:n liittyminen tapahtuisi ratifioimalla liittymissopimus. (UM lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto 09 160 55711)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 5.5.2011 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi osastopäällikkö Juhapekka Ristolalle palkatonta
virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön viestintäpolitiikan osaston
viestintäneuvoksen
virasta
1.6.2011–31.5.2016, kuitenkin enintään siksi ajaksi, kun hän toimii liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikön määräaikaisessa virkasuhteessa. (LVM kansliapäällikkö
Harri Pursiainen 09 160 28389)
Oikeustieteen kandidaatti Timo Kievari liikenne- ja viestintäministeriön
neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.6.2011 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160
28389)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.5.2011
seuraavia asioita:
Hyvinkään käräjäoikeuden, Itä- ja
Keski-Uudenmaan ulosottoviraston
Hyvinkään toimipaikan sekä Hyvinkään oikeusaputoimiston ja edunvalvonnan vuokrasopimusten solmimi-
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nen. Oikeusministeriö ja Senaattikiinteistöt ovat tekemässä vuokrasopimuksia, joiden on määrä tulla voimaan
käräjäoikeuden
osalta
1.10.2012 ja ulosoton sekä oikeusavun ja edunvalvonnan osalta
1.9.2012. Sopimusten pituus on 15
vuotta. Vuokrasopimuksien solmiminen johtuu siitä, että käräjäoikeuksien rakennemuutoksen myötä Hyvinkään käräjäoikeuden toiminnot
keskitetään Hyvinkäälle. Kanslioiden yhdistämisen myötä on välttämätöntä järjestää Hyvinkään käräjäoikeudelle riittävät toimitilat siirtyvälle henkilöstölle ja lisäksi turvata
käräjäoikeuden toiminta lisäämällä
istuntosalitiloja. Samassa yhteydessä
lisärakennukseen saadaan tilat Itä- ja
Keski-Uudenmaan ulosottovirastolle,
joka niin ikään keskittää toimintojaan Hyvinkäälle. Myös Hyvinkään
oikeusaputoimistolle ja edunvalvonnalle rakennetaan yhteiset toimitilat
lisärakennukseen. Holhoustoimen
yleisten
edunvalvontapalveluiden
tuottaminen on siirtynyt kunnilta valtion oikeusaputoimistoille jo vuoden
2009 alusta. Vuokrasopimukset ovat
591 530 euroa/vuosi. Mainittujen
virastojen nykyiset vuokrat ovat
yhteensä 393 347 euroa/vuosi. (OM
osastopäällikkö Kari Kiesiläinen
09 160 67532)

Museoviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa
vuokrasopimus koskien Kansallismuseon käyttöön louhittavien maanalaisten tilojen toista vaihetta. Vuokraus koskee Kansallismuseon tontille
toteutettavia kokoelmien ja näyttelyiden vastaanottotiloja, kuljetus- ja
huoltoyhteyttä
Kansallismuseoon
Musiikkitalon tekeillä olevasta pysäköintiluolasta sekä yhdyskäytävää
Kansallismuseorakennuksen ja konservointilaitoksen välillä, laajuudeltaan yhteensä 2 500 m² huoneistoalaa. Maanalaisten tilojen toisen vaiheen vuokrakustannus on 925 000
euroa/vuosi (perusindeksi 2012:12
tarkistuskuukausi lokakuu). Hankkeen I ja II vaiheiden toteuttaminen
aiheuttaa jatkossa Kansallismuseon
vuokriin vuositasolla yhteensä 1,4
miljoonan euron menoerän. Vuokrasopimuksen kesto on 15 vuotta.
Hankkeen arvioidaan kokonaisuudessaan valmistuvan heinäkuuhun
2012 mennessä, jolloin jo vuonna
2012 vuokrameno on noin 700 000
euroa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (100 %). Maanalaisten
tilojen vuokran lisäksi virastolle
aiheutuu kertainvestointina irtovaruste- ja kalustekustannuksia
yhteensä n. 1,5 miljoonaa euroa vuosina 2012–2013. (OKM rakennusneuvos Tuulikki Terho 09 160 77345)

Panssariprikaatin ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen
allekirjoittaminen. Panssariprikaati
vuokralaisena allekirjoitti 22.3.2011
Senaatti-kiinteistöjen kanssa Parolan
ajoneuvokatoksien uudisrakennushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan
ehdollisen
investointiesityksen
17.2.2011. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.5.2012. Vuokra-aika alkaa
1.6.2012 ja on voimassa vähintään
15 vuotta. Hankkeen tavoitehintaarvio on yhteensä 4 057 000 euroa
(alv 0 %, hintataso 10/2010). Hankkeen kustannusarvio on 4 100 000
euroa (alv 0 %, hintataso 02/2011).
Hankkeen pääomavuokrakustannukset ovat 31.5.2012 lähtien yhteensä
306 038 euroa/vuosi (alv 0 %). Ylläpitovuokrakulut tulevat olemaan
noin 18 100 euroa/vuosi (alv 0 %) ja
kiinteistövero noin 5 140 euroa/vuosi.
Hankkeen valmistuttua tulevat toimitilakustannukset olemaan yhteensä
noin 329 278 euroa/vuosi (alv 0 %).
(PLM erityisasiantuntija Kai Heng
09 160 88227)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2011 käyttösuunnitelman
ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2011 myöntää, vahvistaminen. Vuoden 2011
käyttösuunnitelmassa on käytettävissä
olevien varojen määräksi arvioitu
242,10 miljoonaa euroa. Sijoitusmenot ovat yhteensä 2,9 miljoonaa
euroa ja kulutusmenot 110,1 miljoonaa euroa eli yhteensä 113,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia
valtiontakauksia voidaan vuonna
2011 myöntää, rajataan 10,0 miljoonaan euroon. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 09 160 53345)
Suomen esitys EU:n NER300-ohjelmaan toimitettavista hakemuksista.
Kolme NER300-ohjelman vaatimukset täyttävää biopolttoainehanketta
koskevaa hakemusta toimitetaan
Euroopan komissiolle NER300-rahoituksen valintamenettelyssä käsiteltäväksi. NER300-ohjelma perustuu EU:n päästökauppadirektiiviin.
300 Mt päästöoikeuksien myynnistä
saatava raha käytetään CCS-demonstraatiohankkeisiin (hiilidioksi-
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din talteenotto ja varastointi) ja innovatiivisiin uusiutuvan energian demonstraatiohankkeisiin (RES). Komissio on päätöksessään (K(2010)
7499 lopullinen) ja hakuohjeissaan
määritellyt tarkemmat vaatimukset
NER300-rahoitukselle. EU rahoittaa
jokaisessa jäsenvaltiossa 1–3 hanketta. Hankkeen rahoituksessa ei edellytetä kotimaista julkista rahoitusta.
Komission rahoitus voi kattaa 50
prosenttia uuden teknologian kustannuksista. Kukin jäsenvaltio päättää,
mitkä hakemukset toimitetaan edelleen komissiolle. Jäsenvaltioiden
tulee toimittaa hakemukset viimeistään 9.5.2011. Työ- ja elinkeinoministeriöön toimitettiin määräaikaan
mennessä kolme vaatimukset täyttävää hakemusta. Hakemukset ovat
UPM-Kymmene Oyj:n, NSE Biofuels Oy Ltd:n (Neste Oil’in ja Stora
Enson yhteisyritys) ja Forest Btl
Oy:n (Metsäliiton ja Vapon yhteisyritys). (TEM ylitarkastaja Jukka
Saarinen 010 60 64806)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Sotilaskäskytyöryhmä
luovutti
4.5.2011 mietintönsä puolustusministeri Jyri Häkämiehelle. Työryhmä
ehdottaa, että puolustusvoimista annettua lakia muutettaisiin siten, että
tasavallan presidentti päättäisi valtakunnan sotilaallisen puolustuksen
keskeisistä perusteista, sotilaallisen
puolustusvalmiuden merkittävistä
muutoksista, sotilaallisen puolustuksen toteuttamisen periaatteista sekä
muista puolustusvoimien sotilaallista
toimintaa ja sotilaallista järjestystä
koskevista laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä sotilaskäskyasioista valtioneuvostossa. Sotilaskäskyasiat esittelisi presidentille
valtioneuvostossa puolustusministeri
eikä niissä tehtäisi valtioneuvoston
ratkaisuehdotusta. Mietintö on osoitteessa
http://www.defmin.fi/files/
1816/Sotilaskaskytr_mietinto.pdf.
Lisätietoja antavat työryhmän sihteeri Anna Korhola, p. 09 160 88316,
puolustusministeriö ja työryhmän
puheenjohtaja Markku Laukkanen,
p. 050 511 3102.

Maanmittaustoimistojen tehtävien
kokoamista aluehallintovirastoihin selvittänyt työryhmä luovutti
3.5.2011 raporttinsa hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllille. Työryhmä ehdottaa, että maanmittaustoimistot tehtävineen siirrettäisiin aluehallintovirastoihin vuoden 2014
alusta alkaen. Nykyisestä Maanmittauslaitoksen keskushallinnosta ja
valtakunnallisista tuotanto- ja palvelukeskuksista muodostettaisiin Maanmittausvirasto maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen. Tämä uusi
keskushallinnon virasto vastaisi
maanmittauksen toimialan tuotannollisesta ja tulosohjauksesta. Siirto
ei aiheuttaisi muutoksia nykyisen
Maanmittauslaitoksen tehtäviin, koska siirto olisi vain rakenteellinen viranomaisorganisaatiota
koskeva
muutos. Raportti on osoitteessa http:/
/www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_
puheet/01_tiedotteet/20110503 Tyoeryh/Maanmittaustyoeryhmaen_
loppuraportti_2011-04-21.pdf. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Tarja
Hyvönen, p. 09 160 32231 ja ylitarkastaja Mikko Saarinen, p. 09 160
34940.
Liikunnan koulutuskeskusten ylläpitämislupia ja valtionosuusrahoitusta pohtinut työryhmä luovutti
3.5.2011 muistionsa valtiosihteeri
Marcus Rantalalle. Työryhmän mukaan liikunnan koulutuskeskusten ylläpitämislupien sisältöjen tulisi olla
nykyistä yhteismitallisempia. Koulutuskeskusten nykyisen, vapaan sivistystyön laskennalliseen valtionosuusjärjestelmään perustuvan rahoituksen tilalle olisi luotava uusi
malli, joka olisi oppilaitoksille selkeämpi ja huomioisi myös vapaan sivistystyön koulutuksen laadun kehittämisen. Uudeksi valtionohjauksen
keinoksi työryhmä esittää tavoitesopimusmenettelyä. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/
sites/default/OPM/Julkaisut/2011/
liitteet/OKMtr20.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Kirsti Laine, p. 09 160 77274, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
5.5.2011 Työttömyysturvan menettäminen työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn takia -selvityksen. Selvityksessä ehdotetut muutokset edistäisivät työnhakijoiden am-

matillista ja alueellista liikkuvuutta.
Työnhakijalla olisi esityksen mukaan
oikeus kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana kieltäytyä
työstä, joka ei vastaa hänen koulutuksella ja työkokemuksella hankkimaansa ydinosaamista. Työnhakijoita kannustettaisiin kuitenkin kokeilemaan työttömyyden alkuvaiheessa
ennen työttömyyden pitkittymistä
myös muuta kuin oman alan työtä.
Tällaisessa tilanteessa työnhakijalla
olisi oikeus erota työstä työttömyysetuutta menettämättä. Ehdotuksissa
korostetaan työnhakijan omaa roolia
työllistymisessä sekä aktiivisuutta
työllistymissuunnitelman laatimisessa ja tarkistamisessa työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Selvitys on
osoitteessa http://www.tem.fi/files/
29779/Tyottomyysturvan_menettaminen_tyovoimapoliittisesti_moitittavan_menettelyn_takia.pdf. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Timo Meling,
p. 010 60 49084, työ- ja elinkeinoministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
2.5.2011 yritysvaikutusarviointien
seurantatyöryhmän loppuraportin.
Työryhmän mukaan lainsäädännön
yritysvaikutusten arviointi on edistynyt viime vuosina, mutta siinä on
edelleen merkittäviä puutteita. Työryhmä ehdottaa käytännön toimia
yritysvaikutusten arvioinnin parantamiseksi. Säädöshankkeen valmistelusta vastaavan ministeriön tulisi
huolehtia siitä, että toteuttamisvaihtoehtojen merkittävät vaikutukset arvioidaan. Työryhmän mukaan EUlainsäädännön valmistelussa vaikutuksia tulee Suomen kannalta arvioida
riittävästi jo EU-valmisteluvaiheessa.
Työryhmä pitää tärkeänä, että työ- ja
elinkeinoministeriö jatkaa tuen tarjoamista yritysvaikutusten arviointiin ja seuraa yritysvaikutusarviointien toteuttamista ministeriöiden säädöshankkeissa. Raportti on osoitteessa
http://www.tem.fi/files/29767/19_
2011_web.pdf. Lisätietoja antavat
lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, p.
050 396 0096 ja neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio, p. 050
434 4920, työ- ja elinkeinoministeriö.

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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