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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
13.5.2011 seuraavat lait:
Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta (HE 283/2010 vp). Raiskausrikoksiksi määritetään kaikki teot,
joissa rikoksentekijä on sukupuoliyhteydessä uhrin kanssa käyttämällä
hyväkseen tämän puolustuskyvyttömyyttä riippumatta siitä, mikä on
tekijän osuus puolustuskyvyttömyyden syntyyn. Vastaava muutos teh16.5.2011/56

dään seksuaaliseen tekoon pakottamista koskeviin säännöksiin. Laki
tulee voimaan 1.6.2011. (OM lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa
09 160 67700)
Laki syyttäjälaitoksesta, laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, laki
rikoslain muuttamisesta, laki säätiölain 14 §:n muuttamisesta, laki asianajajista annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun
lain 1 §:n muuttamisesta, laki toiminimilain 22 §:n muuttamisesta, laki
sotilasoikeudenkäyntilain 4 ja 23 §:n
muuttamisesta, laki sotilaskurinpitolain 19 §:n muuttamisesta, laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n
muuttamisesta, laki haastemieslain
6 §:n muuttamisesta, laki puolustustilalain 8 §:n muuttamisesta, laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta,
laki tuomioistuinten ja eräiden hallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n
muuttamisesta, laki rikosrekisterilain
4 §:n muuttamisesta, laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa
annetun lain 20 §:n muuttamisesta,
laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetun lain muuttamisesta, laki holhoustoimesta annetun lain 94 §:n
muuttamisesta, laki henkilötietolain
41 §:n muuttamisesta, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 ja 24 §:n muuttamisesta,

laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki
oikeusapulain 17 ja 18 §:n muuttamisesta, laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 16 §:n
muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun
lain 18 §:n muuttamisesta, laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain
48 §:n muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta,
laki Eurojustia koskevan päätöksen
eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki panttilainalaitoksista
annetun lain 39 §:n muuttamisesta,
laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain
148 §:n muuttamisesta, laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 37 §:n muuttamisesta, laki kalastuslain 112 §:n muuttamisesta, laki metsästyslain 82 §:n
muuttamisesta, laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 31 §:n
muuttamisesta, laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 15 §:n
muuttamisesta, laki työriitojen sovit11
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telusta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki patenttilain 57 ja 62 §:n
muuttamisesta, laki patenttiasiamiehistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun
lain 11 §:n muuttamisesta, laki opintovapaalain 14 §:n muuttamisesta,
laki ydinenergialain 74 §:n muuttamisesta, laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 39 ja 40 §:n
muuttamisesta, laki siviilipalveluslain 78 ja 86 §:n muuttamisesta, laki
lasten päivähoidosta annetun lain 30
§:n muuttamisesta, laki tupakkalain
17 ja 31 b §:n muuttamisesta, laki
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta, laki säteilylain 64 §:n muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 76 §:n muuttamisesta, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun
lain 29 §:n muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
työsuojelutoiminnasta annetun lain
50 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain 212 §:n muuttamisesta
ja laki maastoliikennelain 27 §:n
muuttamisesta (HE 286/2010 vp).
Lakiin syyttäjälaitoksesta kootaan
tällä hetkellä useaan eri lakiin sisältyvät säännökset syyttäjälaitoksen
hallinnosta ja organisaatiosta sekä
syyttäjistä ja syyttäjäntoiminnasta.
Keskeisin sisällöllinen muutos on
kihlakunnansyyttäjän ja apulaissyyttäjän toimivallan laajentaminen koko
maahan. Muilta osin säännöksiin
tehdään lähinnä teknisiä muutoksia.
Lait tulevat voimaan 17.5.2011. (OM
hallitussihteeri Juho Martikainen
09 160 67754)
Laki Kainuun hallintokokeilusta
annetun lain muuttamisesta (HE 269/
2010 vp). Kainuun hallintokokeilun
voimassaoloaikaa jatketaan neljällä
vuodella vuoden 2016 loppuun asti ja
kokeilualueen kunnille annetaan toimivalta päättää kokeilun jatkamisesta. Maakuntajohtajan asemaa koskeva päätösvalta annetaan maakuntavaltuustolle ja maakunnan rahoitusta
koskevaa säännöstä täsmennetään.
Laki tulee voimaan 31.12.2011. Laki
on voimassa vuoden 2016 loppuun.
(VM kehittämispäällikkö Teemu
Eriksson 09 160 32235)
Laki maatalouden rakennetuista
annetun lain muuttamisesta ja laki
julkisista hankinnoista annetun lain
6 §:n muuttamisesta (HE 294/2010
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vp). Maatalouden rakennetuista annettua lakia muutetaan siten, että julkisista hankinnoista annettua lakia
sovelletaan tuettuihin maatilainvestointeihin vain, jos hankinnan arvo
ylittää EU-kynnysarvot. Sen alittaviin hankintoihin sovelletaan hankintamenettelyä, josta säädetään
maatalouden rakennetuista annetussa
laissa. Kilpailun hävinneellä tarjoajalla on lisäksi mahdollisuus ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle epäilyistään virheellisestä
hankintamenettelystä ja saada ilmoitukseen vastaus. EU-kynnysarvot
ylittäviin hankintoihin sovelletaan
edelleen lakia julkisista hankinnoista. Eduskunnan lausuma; Eduskunta
edellyttää, että viljelijöiden hallinnollisen taakan keventäminen tulee
olla tärkeimpänä tavoitteena myös
uudistuksen alemmanasteisissa säädöksissä ja uudistuksen muussakin
toimeenpanossa. Lait tulevat voimaan 1.11.2011. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 09 160
54298)
Laki työttömyysturvalain 4 luvun
muuttamisesta (HE 321/2010 vp).
Työttömyysetuuden sovittelussa otetaan käyttöön suojaosa, joka koskee
pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön, sopimuspalokunnan tai muun
pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstön jäsenten pelastustoimintaan
osallistumisesta saamaa tuloa. Pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön taikka sopimuspalokunnan tai
muun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstön jäsenet voivat ansaita pelastustoimeen osallistumisesta
enintään 300 euroa sovittelujakson
aikana ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Muutoksen
tavoitteena on edistää vapaaehtoiseen pelastustoimintaan osallistumista. Laki tulee voimaan 1.7.2011.
(STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 09 160 73868)
Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia ja
päätti kolmen varauman tekemisestä
siihen sekä vahvisti lain Euroopan
neuvoston tietoverkkorikollisuutta
koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien
välityksellä tehtyjen luonteeltaan
rasististen ja muukalaisvihamielisten
tekojen kriminalisointia, lainsäädän-

nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain rikoslain
muuttamisesta ja lain tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun
lain 15 §:n muuttamisesta (HE 317/
2010 vp). Yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisen yhteydessä
tehdyt varaumat: 1) Suomi tekee lisäpöytäkirjan 3 artiklan 3 kappaleessa
tarkoitetun varauman, jonka mukaan
Suomi pidättää itselleen oikeuden olla
soveltamatta 3 artiklan 1 kappaleessa
määriteltyä kriminalisointivelvoitetta niihin syrjintätapauksiin, joihin
sanavapauden periaatteista johtuen
ei voida käyttää 3 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettuja tehokkaita keinoja. 2) Suomi tekee lisäpöytäkirjan 5
artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun varauman, jonka mukaan
Suomi sananvapauden periaatteista
johtuen pidättää itselleen oikeuden
olla kokonaan tai osittain soveltamatta 5 artiklan 1 kappaleessa määriteltyä kriminalisointivelvoitetta tapauksissa, joissa kunnianloukkausta tai
kiihottamista kansanryhmää vastaan
koskevat säännökset eivät ole sovellettavissa. 3) Suomi tekee lisäpöytäkirjan 6 artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun varauman, jonka
mukaan Suomi sananvapauden periaatteista johtuen pidättää itsellään
oikeuden olla kokonaan tai osittain
soveltamatta 6 artiklan 1 kappaleessa
määriteltyä kriminalisointivelvoitetta tapauksissa, joissa kiihottamista
kansanryhmää vastaan koskevat
säännökset eivät ole sovellettavissa.
Laki rikoslain muuttamisesta ja laki
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.6.2011.
Yleissopimuksen
lisäpöytäkirjan
voimaansaattamislain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin
asetuksella. (OM lainsäädäntöjohtaja
Asko Välimaa 09 160 67700)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 13.5.2011
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Suomen
ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä
tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Pöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Ne koskevat tapaa, jolla kiinteistä pyydyksistä päivittäin vapautetaan niihin joutuneita lohia ja taimenia, siikalipon määritelmää ja perin-
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teisiin kalastuspaikkoihin tehtäviä
korjauksia. Asetus tulee voimaan
16.5.2011. (MMM kalastusneuvos
Markku Aro 09 160 53361)
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen
kahdeksannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta. Asetus tulee voimaan 1.6.2011. (LVM neuvotteleva
virkamies Aleksandra Partanen
09 160 28671)
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen ja
eräiden muiden sopimusten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Laki (415/2011) ja asetus tulevat voimaan 1.6.2011. (LVM neuvotteleva
virkamies Aleksandra Partanen
09 160 28671)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
13.5.2011 seuraavat kansainväliset
asiat:
Ulkoasiainneuvos, Suomen Ramallahin yhteystoimiston päällikkö Pia
Rantala-Engbergin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri
Marianne Mäkisen valtuuttaminen
allekirjoittamaan
palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle
Mécanisme
Palestino Europeen de Gestion et
d'Aide Socio-economique (PEGASE) -mekanismin ohjelmien "Supporting Palestinian Public Administration” ja”Vulnerable Palestinian
Families” kautta tehdyt sopimukset
sekä kyseisten sopimusten hyväksyminen. Sopimuksissa Suomi sitoutuu
maksamaan vuonna 2011 yhteensä
2 000 000 euroa ohjelmien tukemiseksi momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö). Ohjelmien
kautta rahoitetaan palestiinalaishallinnon virkamiesten ja eläkeläisten palkka- ja eläkekuluja ja sosiaalituesta riippuvaisia heikko-osaisia.
Sopimukset tulevat voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimukset on
allekirjoitettu. Sopimukset tullaan
saattamaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Helena Tuuri 09 160 56538)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
13.5.2011 seuraavat asiat:
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päätti

Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: 1) Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan
hallituksesta annetun maakuntalain
25 §:n muuttamisesta, 2) Maakuntalaki maakunnan varainhoidosta,
3) Maakuntalaki Ahvenanmaan korkeakoulusta annetun maakuntalain
42 §:n muuttamisesta, 4) Maakuntalaki Ahvenanmaan koeasemasta annetun maakuntalain muuttamisesta,
5) Maakuntalaki ympäristönsuojelusta annetun maakuntalain muuttamisesta, 6) Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan vesilain muuttamisesta, 7) Maakuntalaki jätehuollosta
annetun maakuntalain 37 §:n muuttamisesta, 8) Maakuntalaki luonnonsuojelusta annetun maakuntalain
41 §:n muuttamisesta, 9) Maakuntalaki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta
koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 7 §:n
muuttamisesta, 10) Maakuntalaki kemikaaleja koskevien valtakunnan
säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, 11) Maakuntalaki öljyvahinkojen torjumisesta annetun maakuntalain 17 §:n
muuttamisesta ja 12) Maakuntalaki
Ahvenanmaan maakunnan ajokorttilain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160
67745)
Tasavallan presidentti antoi eduskunnalle hallituksen kirjelmän Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteesta,
joka sisältää ehdotuksen antaa hallitukselle tehtäväksi tarkistaa rikoslain
seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä sekä tämän jälkeen ryhtyä täydentäviin toimenpiteisiin. Aloitteen mukaan tarkistuksessa tulisi ottaa harkittavaksi muun muassa suostumuksen tai vapaaehtoisen osallistumisen
ns. tunnusmerkistön ja uusien rikosten, kuten häirinnän ja seksuaalisen
häirinnän, sisällyttäminen lainsäädäntöön, rangaistusasteikkojen ja
syyteoikeuden tarkistukset sekä täydentävien toimenpiteiden tarve. (OM
lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren
09 160 67745)
Tasavallan presidentti antoi eduskunnalle valtion tilinpäätöskertomuksen
vuodelta 2010. Tilinpäätöskertomus
sisältää valtion tilinpäätöksen ja tarpeelliset muut tiedot valtiontalouden
hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä tiedot valtion toiminnan

yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja
toiminnallisen tuloksellisuuden kehityksen kannalta tärkeimmistä seikoista samoin kuin tärkeimmät tiedot
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja
toiminnallisen tuloksellisuuden kehityksestä ministeriöiden toimialoilla.
Tilinpäätöskertomus sisältää lisäksi
valtion liikelaitosten tuloslaskelmat
ja taseet sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen
tuotto- ja kululaskelmat tai tuloslaskelmat ja taseet samoin kuin tiedot
liikelaitosten ja rahastojen toiminnan, talouden ja tuloksellisuuden sekä
niiden kehityksen kannalta tärkeimmistä seikoista. (VM valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen
09 160 33097)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
13.5.2011 seuraavat nimitysasiat:
Puolustusvoimien tiedustelukeskuksen johtaja, eversti Harri Kalevi Ohraahon kenraalin virkaan 1.7.2011 lukien
viiden vuoden määräajaksi ja johtamisjärjestelmäpäälliköksi
Pääesikunnassa 1.7.2011 lukien sekä Kainuun prikaatin komentaja, eversti
Jukka Ojala kenraalin virkaan
1.7.2011 lukien viiden vuoden määräajaksi. (PLM ylitarkastaja Aila
Helenius 09 160 88180)
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 12.5.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Tornionjoen
kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä. Asetuksella toimeenpannaan kansallisia
kalastusmääräyksiä Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 11 §:n 7 momentin mukaisesti. Kalastusmääräyksillä
rajoitetaan Suomen puoleisella merialueella kalastusta kiinteillä pyydyksillä tiukemmin kuin mitä Tornionjoen
kalastusalueen kalastussääntö edellyttää. Kalastusmääräykset perustuvat rajajokisopimuksen voimaansaattamislain 4 §:n 1 momenttiin, jonka
mukaan kalastusajoista tai pyydysrajoituksista säädettäessä otetaan
huomioon pyrkimys kestävään kalastukseen ja kalastajien yhdenvertainen kohtelu Suomen puoleisen Pohjanlahden rannikkoalueilla. Lisäksi ne
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perustuvat voimaansaattamislain 4 §:n
2 momenttiin, joka muodostaa oikeusperustan kalastuksen valvontatoimiin.
Asetus tulee voimaan 16.5.2011.
(MMM kalastusneuvos Markku Aro
09 160 53361)
Valtioneuvoston asetus eräiden tietojen säilyttämisestä viranomaistarpeita
varten. Asetuksella varmistetaan, että
sisäasiainministeriö voi sähköisen
viestinnän tietosuojalain (516/2004)
14 a §:ssä säädetyn säilytysvelvollisuuden toteuttamiseksi hankkia ulkopuoliselta palveluntarjoajalta järjestelmä, johon säilytysvelvollinen palveluyritys on velvollinen siirtämään
säilytysvelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot. Asetus tulee voimaan
1.6.2011. (LVM viestintäneuvos
Sanna Helopuro 09 160 28464)
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta. Asetuksella säädetään kansallisista, Euroopan yhteisön rakennerahastotoiminnassa noudatettavista luonteeltaan
yleisistä tukikelpoisuutta koskevista
säännöksistä sekä prosenttimääräisinä
korvattavien välillisten kustannusten
tukikelpoisuudesta. Asetus tulee voimaan 1.6.2011. (TEM hallitusneuvos
Tuula Manelius 010 60 64909)
Valtioneuvoston asetus Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Kehittämiskeskuksen tehtäviä koskevaan 1 pykälään lisättävän uuden
13) kohdan mukaan kehittämiskeskus huolehtii työ- ja elinkeinoministeriön määräämistä kansainvälisistä
tehtävistä. Ministeriö voi tulosohjauksen kautta siirtää kansainvälisiä
tehtäviä kehittämiskeskuksessa hoidettavaksi, jos se olisi tehtävien hoitamisen kannalta tarkoituksenmukaisinta. Erityisesti tämän muutoksen
tarkoituksena on siirtää COST-asioiden (European Cooperation in Science and Technology) hoitamisvastuu
kehittämiskeskukselle. Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annettua lakia on
muutettu muun muassa siten, että kehittämiskeskuksen hallitus muuttuu
johtokunnaksi. Asetuksella korjataan
viittaukset kehittämiskeskuksen hallitukseen koskemaan johtokuntaa.
Lisäksi asetuksen 6 §:n 2 momenttia
täsmennetään siten, että päätökset
johtokunnassa tehdään pääjohtajan
esittelystä. Asetus tulee voimaan
1.6.2011. (TEM ylitarkastaja Päivi
Marttila 010 60 64111)
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Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta. Työntekijän
eläkelain (TyEL) säännöksiä toimivaltaisen eläkelaitoksen määräytymisestä on muutettu työntekijän eläkelain muuttamisesta annetulla lailla
(634/2009). Nämä muutokset tulevat
voimaan 1.1.2012. Asetus sisältää
edellä tarkoitetut TyEL:n muutokset
huomioon ottaen TyEL:n nojalla valtioneuvoston asetuksella annettavat
tarkemmat säännökset toimivaltaisen
eläkelaitoksen määräytymisestä ja
tehtävistä sekä vakuutettujen työansioiden kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluaikojen määräytymisestä. Asetus tulee voimaan
1.1.2012. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 09 160 74338)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun
valtioneuvoston asetuksen liitteen
muuttamisesta. Nykyisen asetuksen
liite korvataan komission päätöksen
2010/571/EU mukaisella liitteellä.
Liitteessä säädetään poikkeuksista
kiellosta käyttää lyijyä, elohopeaa,
kadmiumia, kuudenarvoista kromia,
polybromibifenyyliä ja polybromidifenyylieetteriä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Asetus tulee voimaan
1.6.2011. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 040 014 3908)
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
12.5.2011 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää valtionavustukset
puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle poliittiseen toimintaan ajalle
1.5.–31.12.2011. Yhteensä 12 000 000
euroa jaetaan seuraavasti: Kansallinen Kokoomus r.p. (44 edustajaa)
2 640 000 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands
Socialdemokratiska Parti r.p. (42
edustajaa) 2 520 000 euroa, Perussuomalaiset – Sannfinländarna r.p.
(39 edustajaa) 2 340 000 euroa,
Suomen Keskusta r.p. (35 edustajaa)
2 100 000 euroa, Vasemmistoliitto
r.p. (14 edustajaa) 840 000 euroa,
Vihreä Liitto r.p. (10 edustajaa)
600 000 euroa, Svenska Folkpartiet i
Finland r.p. (9 edustajaa) 540 000 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit
(KD) – Kristdemokraterna i Finland
(KD) r.p. (6 edustajaa) 360 000 euroa
ja Ahvenanmaa 60 000 euroa. Saamastaan avustuksesta puolueen tulee
käyttää 12 prosenttia puolueen naisten poliittiseen toimintaan ja vastaa-

va osa puolueen piirijärjestöjen toimintaan. (VNK erityisasiantuntija
Valtteri Nieminen 09 160 22217)
Päätös myöntää valtionavustukset
puolueille tiedotustoimintaan ja viestintään sekä Ahvenanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen
Ahvenanmaan maakunnassa ajalle
1.5.–31.12.2011. Yhteensä 12 000 000
euroa jaetaan seuraavasti: Kansallinen Kokoomus r.p. (44 edustajaa)
2 640 000 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands
Socialdemokratiska Parti r.p. (42
edustajaa) 2 520 000 euroa, Perussuomalaiset – Sannfinländarna r.p.
(39 edustajaa) 2 340 000 euroa,
Suomen Keskusta r.p. (35 edustajaa)
2 100 000 euroa, Vasemmistoliitto
r.p. (14 edustajaa) 840 000 euroa,
Vihreä Liitto r.p. (10 edustajaa)
600 000 euroa, Svenska Folkpartiet i
Finland r.p. (9 edustajaa) 540 000 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit
(KD) – Kristdemokraterna i Finland
(KD) r.p. (6 edustajaa) 360 000 euroa
ja Ahvenanmaa 60 000 euroa. (VNK
erityisasiantuntija Valtteri Nieminen
09 160 22217)
Periaatepäätös hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) organisoinnin ja
hallinnon järjestämisen linjauksista.
Turvallisuusverkon tavoitteena on
parantaa valtiojohdon päätöksentekokykyä, tilannekuvan muodostamista ja viranomaisten välistä tietojenvaihtoa sekä tiedon eheyden ja
kiistämättömyyden edellytyksiä kaikissa turvallisuustilanteissa. Turvallisuusverkkoa luodaan viranomaisten päivittäiseen käyttöön, mutta tietoverkon tulee toimia luotettavasti
myös poikkeusoloissa ja luonnonilmiöiden, sähkökatkosten tai tietoverkkohyökkäysten sattuessa. Periaatepäätöksellä annetaan hallinnon
turvallisuusverkon organisoinnin ja
hallinnon järjestämisen jatkovalmistelua koskevat periaatteelliset linjaukset. Linjaukset koskevat turvallisuusverkon infrastruktuuria ja sen ylläpitoa sekä turvallisuusverkkotoiminnan organisointia ja toiminnan ministeriötason ohjausta. Periaatepäätös
on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg
09 160 33130)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
12.5.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neu-
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voston asetukseksi maatalouden
yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien, vientitukien
ja hintojen vahvistamista koskevien
toimenpiteiden
määrittämisestä.
Komissio antoi 21.12.2010 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä
maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (YMJ-asetus). Ehdotuksen tarkoituksena on mukauttaa
yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevaa neuvoston asetusta (EY) N:o
1234/2007 niin, että tehdään ero
komissiolle siirretyn säädösvallan ja
täytäntöönpanovallan välillä, joista
määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 290 ja 291 artiklassa. Eduskunnalle on annettu YMJ-asetuksesta
E-kirje (E 161/2010), jonka jälkeen
asiaa on käsitelty maa- ja metsätalousvaliokunnassa 8.3.2011. YMJasetusta koskevasta ehdotuksesta on
lisäksi toimitettu eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä (U 67/2010 vp).
Komissio ehdottaa uutta YMJ-asetusta koskevassa ehdotuksessaan,
että neuvosto hyväksyy 43 artiklan
3 kohdassa tarkoitettujen tiettyjen
tukien, vientitukien ja hintojen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet,
jotka eivät kuulu SEUT-sopimuksen
43 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan. Komission asetusehdotuksen
mukaan neuvosto päättäisi tuen määrien, vientitukien sekä viennin vähimmäishintojen vahvistamista koskevat
yleiset puitteet ja komissio vahvistaisi tukien, vientitukien ja hintojen
määrät täytäntöönpanosäädöksillä.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies 09 160 54773)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2011
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviä 2009/138/EY
(solvenssi II) täydentäväksi komission asetukseksi. Euroopan unionin
komissio antoi 29.10.2010 luonnoksen vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annettua direktiiviä 2009/138/
EY (solvenssi II -direktiivi) täydentäväksi täytäntöönpanoasetukseksi.
Komissio toimitti asiantuntijatyöryhmissä käytyjen keskustelujen ja
eri intressitahoilta saatujen kirjallisten kommenttien perusteella ehdotuksesta uuden version helmikuussa
2011. Asian käsittely on loppuvaiheilla komission johtamassa asiantuntijatyöryhmässä. Solvenssi II -di-
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rektiivin tavoitteena on edistää
vakuutusalan parempaa sääntelyä ja
eurooppalaisten vakuutusmarkkinoiden yhdentymiskehitystä, parantaa
vakuutuksenottajien ja edunsaajien
suojaa sekä lisätä eurooppalaisen
vakuutusalan kansainvälistä kilpailukykyä. Direktiivin hallinnollisoikeudellisena kehyksenä on rahoituspalveluiden alalla sovellettavan niin
sanotun Lamfalussy -mallin mukainen nelitasoinen rakenne. Direktiivi
sisältää sääntelyä koskevat 1. tason
periaatteet, joita täydennetään mallin
mukaisesti annettavilla 2. ja 3. tason
täytäntöönpanosäännöksillä. Kyseessä
on komission ehdotus direktiiviä täydentäviksi 2. tason täytäntöönpanosäännöksiksi. Lissabonin sopimuksen voimaantultua direktiivin yhteispäätösmenettelyä koskevat valtuutussäännökset (1999/468/EU) on
korvattava delegoituja säännöksiä
koskevilla määräyksillä (SEUT 290
artikla). Direktiiviin tehtävien muutosten, joista on informoitu eduskuntaa E-kirjelmällä 160/2010 vp, on
määrä tulla voimaan tammikuussa
2012, jonka jälkeen komission asetus
voidaan antaa. Ehdotetuilla toimeenpanosäännöksillä tarkennetaan solvenssi II -direktiivin oikeudellista
kehystä sen varmistamiseksi, että
direktiivin soveltamisalaan lukeutuvilla vakuutusyrityksillä on mahdollisimman tasapuoliset toimintaedellytykset Euroopan unionissa. Riittävän pitkillä ja joustavilla siirtymäsäännöksillä pyritään ennalta ehkäisemään markkinahäiriöiden syntymistä siirryttäessä solvenssi II -järjestelmän mukaiseen sääntelyyn.
(STM vakuutusylitarkastaja Tom
Strandström 09 160 73185)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
13.5.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2011
vp) eduskunnalle luonnoksesta Euroopan rahoitusvakausvälinettä koskevan puitesopimuksen muuttamisesta (Euroopan rahoitusvakausväline). Euroopan komissio (talous- ja
raha-asioiden pääosasto) on yhteistyössä Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) henkilöstön kanssa
laatinut 5.4.2011 päivätyn luonnoksen ERVV-puitesopimuksen muuttamisesta. Sopimusmuutoksen mukaan
takausten enimmäismääriä ja ylitakauksen määrää korotetaan, sopimukseen sisällytetään hinnoittelua
koskevat määräykset ja käteispusku-

rit poistetaan. Viro tulisi yhdeksi sopimuksen osapuoleksi. Nykyisen
puitesopimuksen mukaan takausten
yhteismäärä on 440 miljardia euroa.
Suomen valtiontakaukset ovat sopimuksen mukaan enintään 7,9052
miljardia euroa. Suomen osuus alkuperäisesti ehdotetusta 880 miljardin
euron kokonaistakauksesta olisi
15,81041 miljardia euroa, uuden sopimusluonnoksen vaihtoehdon 1 mukaisesta 920 miljardin euron kokonaistakauksesta 17,2 miljardia euroa.
Jos takaus annettaisiin vaihtoehdon 2
mukaisesti pääoman nimellisarvolle,
Suomen osuus 726,5 miljardista eurosta olisi 13,6 miljardia euroa. Koroille tulevan takauksen määrä riippuisi kulloinkin vallitsevasta korkotasosta. Suomessa valtiontakaukset
annetaan tavanomaisesti taattavan
velan pääoman nimellisarvolle. Korot
kuuluvat takauksen piiriin, mutta
niille ei asetettaisi euromääräisiä
rajoja. (VM alivaltiosihteeri Martti
Hetemäki 09 160 33091)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2011
vp) eduskunnalle luonnoksesta
Euroopan vakausmekanismin perustamista koskevaksi valtiosopimukseksi (Euroopan vakausmekanismi).
Euroopan vakausmekanismin (EVM,
englanniksi European Stability
Mechanism, ESM) pääpiirteet määriteltiin 24.–25.3.2011 pidetyssä
Eurooppa-neuvoston kokouksessa.
EVM:n perustamista koskeva valtiosopimusluonnos perustuu mainittuihin pääpiirteisiin. Sopimusluonnos
on laadittu Euroopan komissiossa
(talous- ja raha-asioiden pääosastolla)
yhteistyössä Euroopan rahoitusvakausvälineen henkilöstön kanssa.
EVM:n kokonaispääoma olisi 700
miljardia euroa. Tästä 80 miljardia
euroa olisi maksettua pääomaa ja 620
miljardia euroa takuupääomaa. Maksettu pääoma pitää maksaa viiden
vuoden kuluessa viidessä yhtä suuressa erässä. Suomen osuus kokonaispääomasta olisi 12,5818 miljardia euroa. Tästä 1,43792 miljardia
euroa olisi maksettua pääomaa ja
11,14388 miljardia euroa takuupääomaa. Maksettu pääoma on Suomelle
valtion talousarvion meno. Ensimmäinen erä maksettaisiin 2013 sopimuksen tultua voimaan. Korotusvaltuus otetaan valtion talousarvioon
vain siinä tapauksessa, että sitä pitää
siirtää maksettuun pääomaan. (VM
alivaltiosihteeri Martti Hetemäki
09 160 33091)
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Valtioneuvosto päätti 12.5.2011 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen maisteri, määräaikainen lainsäädäntöneuvos Mervi SuviMaria Pere ulkoasiainministeriön
lainsäädäntöneuvoksen
virkaan
15.5.2011 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160
55401)
MBA, filosofian maisteri Timo Valli
valtiovarainministeriön ICT-johtajan
virkaan 1.7.2011 lukien. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg
09 160 33130)
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jussi Lauri Eevertti Luomajärvi
liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.6.2011 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160
28389)
Valtiotieteen maisteri Riku Eino
Juhani Huttunen Energiamarkkinaviraston ylijohtajan virkaan 1.8.2011–
31.7.2018. (TEM henkilöstöjohtaja
Mikko Salmenoja 010 60 47986)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.5.2011
seuraavia asioita:
Valtion Svenska Österbottens förbund -nimiselle koulutuksen järjestäjälle luovuttamien eräiden kiinteistöjen myynti ja myyntitulojen käyttö
Campus Kungsgården -rakennushankkeeseen. Kuntayhtymän on tarkoitus keskittää ammatillinen koulutus Vanhaan Vaasaan ja luoda vetovoimainen ammatillisen koulutuksen
kokonaisuus – Campus Kungsgården.
Hankkeen kustannusarvio 35,2 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän on tarkoitus myydä valtion lahjoittamista
kiinteistöistä Vasa yrkesinstitut -nimisen oppilaitoksen käytössä olleet
2 1852 m2, 3 586 m2 ja 6 288 m2 tontit rakennuksineen Palosaaressa sekä
käyttää myyntitulot Campus Kungsgården -hankkeeseen. Oppilaitosrakennusten peruskorjaushankkeisiin on opetusministeriö myöntänyt
valtionosuutta, jota koskee opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 53 §:n palautusehdot. Opetus- ja kulttuuriministeriö
ei tässä vaiheessa tule vaatimaan luovutussopimusten mukaista valtion
luovuttaman omaisuuden käypää arvoa eli lahjoitusvaroja eikä peruskor-
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jaushankkeisiin saatuja valtionosuuksia vastaavaa osuutta myyntituloista palautettavaksi valtiolle näiden myynnistä johtuen, vaan varat
siirretään Campus Kungsgården -rakennushankkeeseen opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin ehdoin.
(OKM rakennusneuvos Ritva Kivi
09 160 77095)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus
Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista annetun maa- ja
metsätalousministeriön
asetuksen
2 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään riistanhoitoyhdistyksen julkisina
hallintotehtävinä olevista ampumakokeesta sekä metsästysharrastuksen
aktiivisuustodistuksen kirjoittamisesta perittävä maksu. Aktiivisuustodistuksen kirjoittamisesta tulee
riistanhoitoyhdistyksen hallintotehtävä ampuma-aselain (1/1998) muutosten tullessa voimaan 13.6.2011.
Ampumakokeesta perittävä maksu
on voimassa 13.5.–31.12.2011 ja
harrastustodistuksesta perittävä maksu
13.6.–31.12.2011. Asetus tulee voimaan 13.5.2011 ja on voimassa
31.12.2011 saakka. (MMM neuvotteleva virkamies Sami Niemi 09 160
53374)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston kanslia julkisti
9.5.2011 Itämeren haasteet ja Itämeri-politiikka -raportin (valtioneuvoston selonteon seurantaraportti).
Raportissa ehdotetaan, että tulevaisuudessa Itämeri-asioiden ja meripolitiikan koordinaatiolle nimetään
asioista vastaava ministeri ja ministeriö. Itämeri-politiikan koordinaatiota varten tulisi perustaa koordinaatioryhmä tai neuvottelukunta, jonka
puheenjohtajana toimii vastuuministeriön valtiosihteeri tai muu korkea
virkamies. Ryhmässä olisivat edustettuina kaikki Itämeri-asioiden kannalta keskeiset ministeriöt sekä laajassa kokoonpanossa muut olennaiset yhteiskunnalliset toimijat. Lisäksi
raportin mukaan tulevan hallituskauden aikana tulisi teettää selvitys meripoliittisen toiminnan koordinoinnista
sekä merialuesuunnittelun järjestämisestä. Raportti on osoitteessa
http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/vn/pdf-tiedostot/Itaemeri-selonteon_seurantaraportti/Itame-

ri-selonteon_seurantaraportti.pdf.
Lisätietoja antaa erityisavustaja
Mikaela Grönqvist, p. 071 878 8213,
sisäasiainministeriö.
Valtiovarainministeriö
julkisti
9.5.2011 JulkICT-työryhmän loppuraportin. Työryhmä esittää, että
tulevan hallituskauden alussa valmisteltaisiin koko julkisen hallinnon
kattava strategia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä ja hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisesta (ICT-strategia). Hallitusohjelmaan esitetään kirjattavaksi myös toimenpiteitä valtion
tieto- ja viestintätekniikasta vastaavien palvelukeskusten päällekkäisyyksien karsimiseksi ja niiden toimialariippumattomien toimintojen keskittämiseksi. Julkisen hallinnon ICTtoiminnan tavoitteena on työryhmän
ehdotuksen mukaan tukea julkisten
palvelujen rakennemuutosta siten,
että sähköinen asiointi on mahdollista
kansalaisille keskeisissä palveluissa
vuoteen 2015 mennessä. Työryhmä
on luovuttanut loppuraporttinsa hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllille. Raportti on osoitteessa http://
www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_
asiakirjat/01_jul-kaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20110509Julkis/
JulkICT-tyoeryhmaen_loppuraportti.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja
Silja Hiironniemi, p. 09 160 33250,
neuvotteleva virkamies Ville-Veikko
Ahonen, p. 09 160 33227 ja neuvotteleva virkamies Arja Terho, p. 09
160 33209, valtiovarainministeriö.
Ympäristö-, luonnonvara- ja energiatilastoinnin kehittämistä, yhteenkokoamista ja alueellistamista valmistellut työryhmä luovutti 6.5.2011
loppuraporttinsa hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllille. Työryhmä
pitää viranomaisten nykyistä työnjakoa ympäristö-, luonnonvara- ja
energiatilastoinnin alueilla toimivana
eikä esitä sen muuttamista. Viranomaisten välistä yhteistyötä tulee
kuitenkin työryhmän mukaan vahvistaa kehittämällä yhteistyöverkostoja. Työryhmä suosittelee muun
muassa eri viranomaisten laatimien
ympäristö-, luonnonvara- ja energiatilastojen yhteistä jakelua ja saatavuuden parantamista nykyisiä verkkopalveluja kehittämällä. Työryhmä
katsoo pääkaupunkiseudun tarjoavan
tilastoinnille parhaat toimintaedellytykset eikä ehdota ympäristö-, luonnonvaraja
energiatilastoinnin
alueellistamista. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_
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julkai-sut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/
04_hallinnon_kehittaminen/20110
506Ympaeri/YLE_tyoeryhmae.pdf.
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija
Outi Honkatukia, p. 09 160 34870,
valtiovarainministeriö.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti
11.5.2011 selvityshenkilö AnnaMaija Tapperin raportin synnytyspalveluiden
valtakunnallisesta
toteuttamisesta.
Selvityshenkilö
Tapperin mukaan synnytyssairaaloiden äitiyspoliklinikoiden ja alueiden
neuvoloiden yhteistyötä on tiivistettävä ja erikoisosaajien konsultaatiomahdollisuuksia on lisättävä erityisesti siellä, missä välimatkat synnytyssairaalaan ovat pitkät. Selvityshenkilö katsoo, että ratkaisevin tekijä
synnytyspalvelujen järjestämisessä
on päivystystoiminnan järjestäminen. Niukkenevat henkilöstöresurssit
ja ammattihenkilöiden puute varsin-

kin päivystysaikana ovat lähitulevaisuudessa määräävin tekijä synnytyspalveluverkkoa suunniteltaessa. Selvityshenkilön mukaan synnytysyksikön minimivaatimuksena tulee olla
ympärivuorokautinen hätäsektiovalmius. Riskisynnytyksiä ja pienten
keskosten hoitoa tulee keskittää yliopistosairaaloihin. Raportti on osoitteessa
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=
3320152&name=DLFE-15645.pdf.
Lisätietoja antavat lääkintöneuvos
Timo Keistinen, p. 050 571 4015,
sosiaali- ja terveysministeriö ja selvityshenkilö Anna-Maija Tapper, p.
050 427 1199.
Ympäristöministeriö julkisti 9.5.2011
työryhmän ehdotuksen tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä
koskevaksi ohjeistukseksi. Työryhmän mukaan suurten tuulivoimala-

puistojen rakentaminen on perusteltua sekä taloudellisista syistä että
tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten kannalta. Yksittäisten tuulivoimaloiden rakentamista tulisi välttää erityisesti ympäristön ja maiseman kannalta herkillä alueilla. Työryhmä korostaa ehdotuksessaan, että
hyvä suunnittelu takaa sen, että tuulivoimalat – oli kyseessä sitten iso tai
pieni tuulipuisto – sijoitetaan oikein,
eivätkä ne turhaan rasita luontoa tai
naapureita. Työryhmä katsoo, että
oikein sijoitettuna tuulivoimaloista
aiheutuvat haitat voidaan minimoida
tehokkaasti. Raportti on osoitteessa
http://www.ymparisto.fi/download.
asp?contentid=127047&lan=fi. Lisätietoja antaa ympäristöneuvos Antti
Irjala, p. 0400 143 973, ympäristöministeriö.

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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