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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
27.5.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 4/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain
ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.
Osakeyhtiölakia muutetaan Euroopan
unionin pääoma- ja yritysjärjestelydirektiivien muuttamisesta annetun
direktiivin voimaan saattamiseksi.
Tarkoituksena on vähentää yhtiöoikeudellisesta sääntelystä osakeyhtiöille aiheutuvia sulautumis- ja
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jakautumismenettelyn kustannuksia.
(OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 09 160 67664)
Hallituksen esitys (HE 5/2011 vp)
eduskunnalle laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain
muuttamisesta. Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan oppilaista voidaan
periä eurooppalaiseen ylioppilastutkintoon (European Baccalaureate
-tutkinto) ja siihen kuuluviin kokeisiin osallistumisesta maksuja. Maksujen suuruudesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Lisäksi
laissa esiintyvä opetusministeriön
nimi korjataan opetus- ja kulttuuriministeriöksi. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.8.2011. (OKM
hallitusneuvos Anne-Marie Brisson
09 160 77261)
Hallituksen esitys (HE 6/2011 vp)
eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta. Lailla pannaan täytäntöön
kuljetettavista painelaitteista annettu
parlamentin ja neuvoston direktiivi
sekä siihen liittyvä vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksista annetun
parlamentin ja neuvoston direktiivin
muuttamisesta annettu komission direktiivi. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.7.2011. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue
09 160 28563)

Hallituksen esitys (HE 7/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi alkolukon
hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n ja alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 11 §:n
muuttamisesta. Alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annettua lakia
muutetaan siten, että myös muu kuin
kansallisen akkreditointielimen akkreditoima tutkimuslaitos on oikeutettu
antamaan alkolukosta vaatimustenmukaisuustodistuksen edellyttäen
kuitenkin, että sillä on riittävä pätevyys. Lisäksi tutkimuslaitosten käyttämiltä alihankkijoilta edellytetään
akkreditointi vain niiden suorittamiin osatesteihin. Alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain
11 §:n valtuussäännöksiin tehdään
pieni muutos. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2011. (LVM hallitussihteeri Janne Mänttäri 09 160
28569)
Hallituksen esitys (HE 8/2011 vp)
eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta. Sairausvakuutuslakia
muutetaan väliaikaisesti siten, että
Kansaneläkelaitos voi korvata Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle
yliopisto-opiskelijoiden perusterveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten lisäksi myös
niitä kustannuksia, jotka syntyvät
ammattikorkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollon järjestämis9
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tapakokeiluun osallistuvien opiskelijoiden
perusterveydenhuollosta.
Muutoksella mahdollistetaan eduskunnan vuoden 2011 talousarviossa
ammattikorkeakouluopiskelijoiden
terveydenhuoltokokeiluun sairausvakuutusmomentille
myöntämän
määrärahan käyttö eduskunnan
osoittamaan tarkoitukseen. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.8.2011 ja olemaan voimassa
30.6.2015 saakka. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 09 160 73259)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
27.5.2011 seuraavat lait:

vahvisti

Vesilaki, laki ympäristönsuojelulain
muuttamisesta, laki maankäyttö- ja
rakennuslain muuttamisesta, laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain
muuttamisesta, laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 12 §:n
muuttamisesta, laki luotsauslain 5 §:n
muuttamisesta, laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain
muuttamisesta, laki luonnonsuojelulain 53 ja 57 a §:n muuttamisesta, laki
vesiliikennelain 4 ja 19 §:n muuttamisesta, laki maastoliikennelain 4 §:n
muuttamisesta, laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, laki
Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja
Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn
sopimuksen eräiden määräysten
hyväksymisestä sekä sopimuksen
soveltamisesta annetun lain 2 ja 4 §:n
muuttamisesta, laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta, laki kalastuslain muuttamisesta, laki eräiden
ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 1 ja
4 §:n muuttamisesta ja laki eräistä
vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annetun lain 2 ja
3 §:n kumoamisesta (HE 277/2009
vp). Vesilain säätämisen lisäksi tehdään lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia 15 lakiin. Vesilain soveltamisalassa ja perusperiaatteissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Vesilain
mukainen lupaharkinta perustuu
hankkeesta aiheutuvien hyötyjen ja
haittojen punnintaan, jota täydentää
kielto aiheuttaa huomattavan haitallisia vaikutuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2012. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että
hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annetun lain
(266/1961) kumoamiseksi siten, että
lainsäädäntöehdotus annetaan edus-
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kunnalle viimeistään vuonna 2017.
2) Eduskunta edellyttää, että hallitus
selvittää pohjavesialueiden kartoitukseen, luokitukseen ja käyttöön sekä suojelusuunnitelmiin liittyvät
lainsäädännölliset ja menettelylliset
kehittämistarpeet. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus pitää huolta
ympäristöhallinnon toimivuudesta
turvaamalla sille osoitettujen tehtävien
hoitamiseksi riittävät resurssit ja ryhtyy toimenpiteisiin ympäristönsuojelun jälkivalvonnan tehostamiseksi
(OM lainsäädäntöneuvos Jari Salila
09 160 67706)
Laki Europolia koskevan päätöksen
eräiden säännösten täytäntöönpanosta ja laki tullilain 26 §:n muuttamisesta (HE 81/2010 vp). Lailla pannaan täytäntöön Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen säännökset, jotka
edellyttävät kansallista sääntelyä.
Laissa on säännökset kansallisesta
yksiköstä ja kansallisesta valvontaviranomaisesta Suomessa sekä tietojen
käsittelyä ja luovuttamista koskevat
säännökset. Lisäksi tullilakiin tehdään tarvittavat muutokset. Euroopan poliisiviraston perustamisesta
tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki sekä yleissopimusta täydentävien kolmen pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetut
lait kumotaan. Lait tulevat voimaan
1.6.2011. (SM ylitarkastaja Hannele
Taavila 071 878 8568)
Laki ydinvastuulain väliaikaisesta
muuttamisesta (HE 297/2010 vp).
Suomessa sijaitsevien ydinlaitosten
vahingonkorvausvastuun rajoittamisesta vakuutuksella tai muulla taloudellisella takuulla katettavaan määrän luovutaan. Samassa yhteydessä
toteutetaan laitoksenhaltijan vakuutettavan vastuumäärän korottaminen
175 miljoonasta Kansainvälisen
Valuuttarahaston erityisnosto-oikeudesta (noin 205 miljoonaa euroa) 600
miljoonaan erityisnosto-oikeuteen
(noin 700 miljoonaa euroa). Laki tulee voimaan 1.1.2012. (TEM teollisuusneuvos Riku Huttunen 010 60
63636)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
27.5.2011 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa yhteistyöstä
Jerusalemin luoteispuolella sijaitsevien kylien vesihuollon parantamiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Muutossopimuksella
Suomi sitoutuu yhteensä 3 045 205
euron lisärahoitukseen hankkeen
tukemiseksi vuosina 2011–2013 momentilta 24.30.66.2.1 (Varsinainen
kehitysyhteistyö), Tämän johdosta
Suomen rahoitus on yhteensä
7 645 205 euroa vuosina 2011–2013.
Sopimus ja asetus tulevat voimaan
1.6.2011. (UM lähetystöneuvos
Helena Tuuri 09 160 56538)
Tasavallan presidentin asetus eräiden
kasvinsuojeluaineita koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetuksella valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvat, kasvinsuojeluaineita koskevat
hallintotehtävät, joista Ahvenanmaan maakunnan hallitus tai muu
maakuntalailla määrätty viranomainen huolehtii, siirretään valtakunnan
viranomaisille. Tämä tarkoittaa, että
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
päättää kasvinsuojeluaineen hyväksymisestä myös maakunnassa kuultuaan tarvittaessa Elintarviketurvallisuusvirastoa, Metsäntutkimuslaitosta
sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusta. Asetus tulee voimaan 1.6.2011. (OM neuvotteleva
virkamies Janina Groop-Bondestam
09 160 67686)
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (128/2011) ja asetus tulevat
voimaan 16.6.2011. (SM projektipäällikkö Mika Lehtonen 071 878
1843)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
27.5.2011 seuraavat kansainväliset
asiat:
Ympäristöministeri Paula Lehtomäen
tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Hannele Pokan valtuuttaminen allekirjoittamaan Pohjoismaiden
ympäristörahoitusyhtiön
kanssa Itämeren alueen koealue-
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rahastosta tehdyn sopimuksen muuttamista koskeva sopimus ja kyseisen
sopimuksen hyväksyminen. Rahaston tarkoituksena on rahoittaa ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen
Kioton pöytäkirjan mukaisia yhteistoteutushankkeita erityisesti energiasektorilla ja hankkia tämän toiminnan avulla päästövähennysyksiköitä.
Sopimus muuttuu siten, että rahaston
hankeidentifiointia voidaan jatkaa
31.12.2012 saakka. Lisäksi kukin
sijoittaja voi irrottaa sijoittamattoman pääomansa tai osan siitä rahastosta jo ennen hanketoiminnan lopettamista. Muutoksilla on myös haluttu
selventää, että rahaston sijoittajakomitealla on mahdollisuus päättää,
että koealuerahasto tekee sijoituksia
yksilöllisesti kunkin sijoittajan puolesta yhteisten sijoitusten ohella.
(YM ylitarkastaja Sara Viljanen
040 039 9089)
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 26.5.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun asetuksen 3 ja
11 §:n muuttamisesta. Asetuksen
viittaukset riita-asioiden sovittelusta
yleisissä tuomioistuimissa annetun
lain mukaisesti käsiteltävään asiaan
korvataan viittauksella tuomioistuinsovitteluun. Asetus tulee voimaan
1.6.2011. (OM lainsäädäntöneuvos
Maarit Leppänen 09 160 67704)
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta. Asetuksella säädetään
kotoutumisen edistämisestä annetun
lain (1386/2010) 9 §:ssä tarkoitetun
alkukartoituksen sisällöstä. Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastattelu ja
tarvittaessa tarkentavia toimenpiteitä.
Kunnalle alkukartoituksesta maksettavan korvauksen edellytyksenä on
vähintään alkuhaastattelun järjestäminen. Tästä säädetään samanaikaisesti annettavassa valtioneuvoston
asetuksessa kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten
korvaamisesta valtion varoista. Asetuksella tarkennetaan myös alkukartoituksen toteutusta. Asetus tulee
voimaan 1.9.2011. (SM lainsäädäntöneuvos Jutta Gras 071 878 8658)
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Valtioneuvoston asetus kotoutumisen
edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion
varoista. Asetuksella säädetään kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa
tarkoitetun alkukartoituksen järjestämisestä kunnalle maksettavan korvauksen suuruudesta. Kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista
korvausta alkukartoituksen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista
700 euroa jokaisesta alkukartoitukseen osallistuneesta. Asetus tulee
voimaan 1.9.2011. (SM lainsäädäntöneuvos Jutta Gras 071 878 8658)
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta. Ampumaaselain muuttamisesta annettu laki
(124/2011) tulee voimaan 13.6.2011.
Lakimuutos edellyttää ampuma-aseasetuksen (145/1998) muuttamista.
Ampuma-aselain merkintöjä koskevat muutokset ja ampuma-aseiden
jäljitettävyysvaatimus edellyttävät
ampuma-aseasetuksen muuttamista.
Asetuksella säädetään merkintöjen
paikkaa koskevia tarkempia säännöksiä. Lisäksi asetuksella säädetään
muutoksia voimassaolevan asetuksen tiedostonpitoa koskeviin säännöksiin sekä säännöksiin, jotka koskevat ampuma-aseiden ja aseen osien
yksilöintitietojen ilmoittamista lupahakemuksissa. Tiedostoihin ja lupahakemuksiin tulee sisällyttää tiedot
esineissä olevista, ampuma-aselain
110 a §:ssä mainituista merkinnöistä.
Ampuma-aselain muuttamista koskevassa laissa edellytetään säädettäväksi aktiivisesta harrastuksesta tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Asetuksella säädetään erikseen aktiivisesta harrastamisesta ampumaurheilu- ja harrastus -perusteella sekä
metsästysperusteella. Lisäksi säädetään luvanhakijan henkilökohtaista
sopivuutta mittaavan testin tarkemmasta sisällöstä. Asetus tulee voimaan 13.6.2011. (SM projektipäällikkö Mika Lehtonen 071 878 1843)
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta. Asetus koskee sotilasilmailua ja
sen erityisvaatimuksia ja se korvaa
voimassa olevan asetuksen. Asetus
vastaa asiasisällöltään pääosin nykyistä asetusta, mutta viittaus ilmailulakiin muutetaan viittaukseksi uuteen
ilmailulakiin ja eräät pykäläviittaukset muutetaan vastaamaan sen pykälänumeroita. Viittaus puolustusvoimista annettuun lakiin päivitetään.
Asetukseen ei enää sisälly sotilasilmailuonnettomuuden tutkintaa koskevaa sääntelyä, joka on siirretty

sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta annettuun lakiin. Asetus tulee
voimaan 1.6.2011. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 09 160 88112)
Valtioneuvoston asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtiovarainministeriölle. Asetuksessa säädetään
tiedoista, jotka kunnan tulee toimittaa valtiovarainministeriölle kuntaja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämiselle säädettyjen
velvoitteiden arvioimiseksi. Tiedonkeruu toteutetaan sähköisellä lomakkeella. Lain mukaan kuntien tulee
31.8.2011 mennessä ilmoittaa, mihin
toimenpiteisiin se on ryhtynyt lain
velvoitteiden täyttämiseksi. Asetus
tulee voimaan 1.6.2011 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun. (VM
hallitusneuvos Auli Valli-Lintu
09 160 32220)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
10 §:n muuttamisesta. Vuodelta 2010
maksettavan maidon tuotantotuen
lopullinen yksikkötuki vahvistetaan
pohjoisen tuen alueella. Maidon tuotantotuen maksatus on kaksivaiheinen. Tuen loppuerä voidaan maksaa
kun koko vuoden tuotantomäärät ja
kiintiökauden 2010/2011 kiintiösiirrot ovat tiedossa. Tukea korotetaan
0,3 senttiä litralta kaikilla osa-alueilla.
Korotuksen jälkeen maksettava tukitaso on 8,0–30,9 senttiä litralta alueesta riippuen. Samalla säädetään siitä,
mikä osa tilakohtaisen viitemäärän
ylittävästä tuotannosta on tukikelpoista. Asetus tulee voimaan
1.6.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160
52793)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2011 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien
valvonnasta. Asetuksella säädetään
kansallisten kasvintuotannon tukien
ja kotieläintukien tarkastamisesta,
valvonnan järjestämisestä sekä valvonnan seuraamuksista vuonna 2011.
Asetus tulee voimaan 31.5.2011.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 09 160 52229)
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään teknisluonteisia EU:n
lainsäädännön edellyttämiä muutoksia. Asetuksella säädetään myös loh-
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kon hallinnan tarkastamisesta valvonnassa tilakäynnin yhteydessä. Lannoitusvalvonnassa otetaan käyttöön
otanta. Lisäksi lievennetään seuraamuksia, jos tuensaaja ei ole noudattanut tekemänsä ympäristötuen erityistukisopimuksen ehtoja. Tällaisissa
tilanteissa perustoimenpiteen tukeen
ei enää jatkossa tehdä vähennystä.
Perustoimenpiteen tukeen ei myöskään enää tehdä vähennystä, jos
luonnonhoitopeltojen vähimmäispinta-alavaatimus ei täyty. Luonnonhoitopeltoja koskevien tukiehtojen
noudattamatta jättämisen seuraamuksia lievennetään. Ympäristötuen
perustoimenpiteen tukea ei makseta
hakuvuonna kasvilajiryhmälle, jos
kasvilajiryhmässä hylättävien lohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu määrä ylittää 50 prosenttia ympäristötuen
perustoimenpiteen tuen kyseisen
kasvilajiryhmän valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta. Asetus tulee voimaan 31.5.2011. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160
52229)
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina
2008–2013 annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetuksella
säädetään teknisluonteisia EU:n lainsäädännön edellyttämiä muutoksia
asetukseen (418/2008). Lisäksi asetuksessa säädetään valvonnan laajentamisesta, jos muun valvonnan yhteydessä havaitaan tai viranomaisen
tietoon muuten tulee, että tila ei ole
noudattanut eläinten hyvinvoinnin
tuen tukiehtoja. Tällöin valvonta on
laajennettava koskemaan myös
eläinten hyvinvoinnin tukea. Asetus
tulee voimaan 31.5.2011. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)
Valtioneuvoston asetus kemikaalien
vähittäismyynnistä. Asetuksessa säädetään tarkemmin kemikaalilain
41 §:ssä tarkoitetuista vaarallisen tai
muutoin terveydelle haittaa aiheuttavan kemikaalin vähittäismyynnin
edellytyksistä. Asetuksella korvataan nykyinen kansallinen asetus
vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä (676/1993) ja asetuksen
nimi muutetaan vastaamaan paremmin kemikaalilaissa annettua asetuksenantovaltuutta. Lisäksi asetuksessa
tiukennetaan myrkyllisten kemikaalien säilytysvaatimusta. Asetus tulee
voimaan 1.10.2011. (STM neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen
09 160 73922)
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Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Asetuksen (265/2011) voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että asetus
tulee voimaan 15.12.2011. Asetus
tulee voimaan 1.6.2011. (STM hallitussihteeri Tuula Andersin 09 160
73105)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
23.5.2011 seuraavat päätökset:
Päätös antaa eduskunnalle tiedonanto
Portugalille annettavaa lainoitusta
varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta. (VM neuvotteleva virkamies Markku Puumalainen 09 160 33088)
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
26.5.2011 seuraavat päätökset:
Päätös oikeuttaa ulkoasiainministeriö Suomen valtion puolesta merkitsemään enintään 88 235 uutta Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n osaketta
yhtiön pääoman korotuksen yhteydessä ja maksamaan osakemerkinnästä yhteensä enintään 14 999 950
euroa. (UM lähetystöneuvos Satu
Santala 09 160 56323)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston tiedonannosta Portugalille annettavaa lainoitusta varten
Euroopan rahoitusvakausvälineen
varainhankinnalle myönnettävästä
valtiontakauksesta
pöytäkirjaan.
(VM neuvotteleva virkamies Markku
Puumalainen 09 160 33088)
Päätös Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle
myönnettävästä valtiontakauksesta.
Euroopan rahoitusvakausvälineelle
annettavista valtiontakauksista annetun lain (668/2010) mukaan valtioneuvosto voi antaa omavelkaisia
valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle
siten kuin laissa säädetään. Valtioneuvosto voi antaa vastavakuuksia
vaatimatta omavelkaisia valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien
joukkovelkakirjalainojen ja muiden
velkasitoumusten, muiden Euroopan
rahoitusvakausvälineen
ottamien
velkojen sekä niihin liittyvien koronvaihto-, valuutanvaihto- ja muiden
sopimusten sekä niissä sovittujen

ehtojen täyttämisen vakuudeksi.
Takauksia saa olla voimassa enintään
7,92 miljardin euron määräisten velkojen ja niihin liittyvien sopimusten
vakuutena. Päätöksellä annetaan valtiontakaus Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle, jonka se
suorittaa Portugalille annettavaa lainoitusta varten. Takauksen määrä on
ERVV-puitesopimuksessa tarkoitetun tarkistetun osallistumisosuuden
mukaisesti määräytyvä Suomen tasavallan osuus Euroopan rahoitusvakausvälineen Portugalin lainoitusta varten suorittamasta 30,8 miljardin euron varainhankinnasta, siitä
maksettavista koroista ja muista
kuluista korotettuna 20 prosentilla.
Takaus on voimassa enintään vuoden
2050 loppuun. (VM neuvotteleva
virkamies Markku Puumalainen
09 160 33088)
Päätös asettaa valtuuskunta valtioiden
välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) 10. yleiskokoukseen 22. ja 23.6.2011 Bernissä.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on hallitusneuvos Hannu Pennanen liikenneja viestintäministeriöstä ja jäsen lakimies Kaisa Sainio Liikenteen turvallisuusvirastosta. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)
Päätös asettaa työehtosopimuksen
yleissitovuuden vahvistamislautakunta toimikaudeksi 1.6.2011–
31.5.2016. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: hovioikeudenlaamanni Pirkko Kauppinen Helsingin hovioikeus (neuvotteleva virkamies Antti Posio sosiaali- ja terveysministeriö); jäsenet: tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen sosiaalija terveysministeriö (käräjätuomari
Nina Hotti Vantaan käräjäoikeus) ja
professori Martti Kairinen Turun yliopisto (hallitusneuvos Raila Kangasperko työ- ja elinkeinoministeriö).
(STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
26.5.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 10/2011
vp) eduskunnalle Euroopan unionin
ja sen jäsenvaltioiden sekä Thaimaan
kuningaskunnan kumppanuutta ja
yhteistyötä käsittelevän puitesopimuksen neuvottelemisesta (Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
sekä Thaimaan kuningaskunnan
välinen puitesopimus). Euroopan
unionin neuvosto antoi 22.11.2004
komissiolle neuvotteluohjeet kump-
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panuutta ja yhteistyötä koskevien
puitesopimusten (Partnership and
Cooperation Agreement, PCA) neuvottelemiseksi Thaimaan kuningaskunnan, Singaporen tasavallan, Indonesian tasavallan, Filippiinien tasavallan, Malesian ja Brunei Darussalamin valtion kanssa. Nykyisiä EU:n
ja Thaimaan kahdenvälisiä suhteita
säädellään vuoden 1980 EY-ASEAN
-yhteistyösopimuksella. Sopimus on
nykyisessä tilanteessa vanhentunut
ja riittämätön yhteistyön pohjaksi.
EU:n ja Thaimaan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edistää osapuolen yhteistyötä kaupan ja investointien lisäksi
muilla sektoreilla kuten esimerkiksi
makrotalouspolitiikka,
teollisuuspolitiikka, informaatioyhteiskunta,
energia, ympäristö ja luonnonvarat,
muuttoliike sekä laittomien lääkkeiden ja rahanpesun ehkäiseminen.
Kahdenvälistä ja monenkeskistä
yhteistyötä halutaan lisätä sekä
alueellisilla että kansainvälisillä
areenoilla ja organisaatioissa. (UM
lähetystöneuvos Hannele Tikkanen
09 160 56363)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 11/2011
vp) eduskunnalle koskien ehdotusta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille. Eurooppa-neuvosto linjasi
16.9.2010 antamissaan päätelmissä,
että Pakistania tulee auttaa myös
kauppapoliittisin keinoin myöntämällä Pakistanille yksipuolisia tullietuuksia tulvatuhoista elpymisen
edesauttamiseksi. Päätelmissä sitouduttiin parantamaan Pakistanin
markkinoillepääsyä EU:hun alentamalla väliaikaisesti tulleja Pakistanin
keskeisille vientituotteille. Euroopan
unionin komission asetusehdotuksella
pyritään laajentamaan kyseistä maata
koskevia yksipuolisia tullietuuksia
75:n Pakistanille tärkeän tuoteryhmän
osalta (lähinnä tekstiili- ja vaatetustuotteita) vapauttamalla ne tulleista
lukuun ottamatta yhtä tuotetta (etanoli), johon sovellettaisiin tariffikiintiötä. Yksipuoliset etuudet olisivat
voimassa kolmen vuoden määräajan.
Maailman kauppajärjestön sääntöjen
mukaan yksipuoliset tullietuudet
edellyttävät myös poikkeuslupaa järjestön jäsenmailta. Poikkeusluvan
saanti edellyttää konsensusta. Asian
käsittely on edennyt erittäin hitaasti,
eikä edelleenkään voida olla varmoja
siitä tullaanko poikkeuslupa Maailman kauppajärjestössä lopulta myön-

30.5.2011/62

tämään. Poikkeuslupaa koskevia
neuvotteluja on käyty komission ja
poikkeuslupaan varauksellisesti suhtautuvien maiden välillä Maailman
kauppajärjestön puitteissa samaan
aikaan kun EU:n asetusta yksipuolisista tullietuuksista on käsitelty. (UM
ulkoasiainneuvos Helena Silvonen
09 160 55596)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja
teollisuustuotteet). Voimassa olevan
asetuksen liitteessä on lueteltu tuotteet, joiden tullit on poistettu määrättyyn enimmäismäärään saakka. Unionin jalostusteollisuuden tarpeiden
tyydyttämiseksi komissio ehdottaa
liitettä muutettavan siten, että viittä
voimassa olevaa kiintiötä korotettaisiin sekä yksi tariffikiintiö lakkautettaisiin. (VM ylitarkastaja Pirjo Lahti
09 160 34771)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (unionin tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja
kalastustuotteet). Voimassa olevan
asetuksen liitteessä on lueteltu tuotteet, joiden tullit on poistettu. Liitettä
ehdotetaan muutettavan siten, että
siihen lisätään asetusehdotuksen liitteessä I luetellut tuotteet. Asetusehdotuksen liitteessä I luetellaan uudet tullisuspensiot sekä tuotteet, joiden tavarankuvausta tai nimikettä on
tarpeen muuttaa. Voimassa olevan
asetuksen liitteestä ehdotetaan poistettavan tuotteet, jotka eivät enää täytä
tullisuspension myöntämiselle asetettuja vaatimuksia tai joiden tavarankuvaus on muuttunut. Poistettavien
tuotteiden nimikkeet on lueteltu asetusehdotuksen liitteessä II. (VM ylitarkastaja Pirjo Lahti 09 160 34771)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.5.2011
seuraavia asioita:
Valtiontakuun myöntäminen Helsingin kaupungin taidemuseolle Taidemuseo Tennispalatsissa 23.9.2011–
15.1.2012 järjestettävälle Värin voima - Teoksia Tretjakovin gallerian
kokoelmista -taidenäyttelylle ja Akseli Gallen-Kallela -taidenäyttelylle.
Valtiontakuu on voimassa Värin
voima - Teoksia Tretjakovin gallerian
kokoelmista
-näyttelyn
osalta
5.9.2011–7.2.2012 ja Akseli GallenKallela -näyttelyn osalta 8.8.2011–

31.1.2012. Myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu
saa samanaikaisesti olla enintään
1 000 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä
valtuutta on käytössä 111,2 miljoonaa euroa. Kaikkien valtiontakuiden
voimassa ollessa valtuutta on käytössä
343,1 miljoonaa euroa. (OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen
09 160 77483)
Palkkaussopimuksen
tekeminen
Geodeettisen laitoksen ylijohtajan
Jarkko Koskisen kanssa. Sopimuspalkka on 7 651 euroa kuukaudessa
1.6.2011 lukien. (MMM hallintojohtaja Eeva Pystynen 09 160 53327)
Palkkaussopimuksen tekeminen liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön Harri Pursiaisen kanssa.
Sopimuspalkka on 11 032 euroa kuukaudessa 1.6.2011 lukien. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 09 160
28776)
Liikenne- ja viestintäministeriön
asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa
säädetään julkisoikeudellisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä
muista maksullisista suoritteista.
Asetus sisältää voimassa olevaan
maksuasetukseen verrattuna uusia
suoritteita, hinnanmuutoksia sekä
eräitä teknisluonteisia tarkistuksia.
Maksumuutosten arvioidaan vähentävän vuoden 2011 suoritteiden
tuottoa 2 130 000 euroa verrattuna
arvioon, joka perustuu nykyisen
maksuasetuksen mukaisiin maksuihin. Suurelta osin tämä summa muodostuu ajoneuvojen rekisteröintisuoritteiden maksujen alentamisesta,
jonka vaikutus tälle vuodelle on
vähennystä 2 333 000 euroa. Ajoneuvojen kuljettajatutkintosuoritteisiin muutosten vaikutus on jo huomioitu vuoden 2011 talousarviossa.
Muiden maksumuutosten vaikutukset ovat maksutulon nousua yhteensä
noin 203 000 euroa. Kustannusvastaavuus on 103 prosenttia johtuen
ylijäämäiseksi säädetyistä julkisoikeudellisista suoritteista sekä liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista. Vuonna 2011 Liikenteen turvallisuusvirasto käyttää nettomäärärahaa siten 35 375 000 euroa, joka on
sama kuin vuoden 2011 talousarvion
mukainen nettomääräraha. Asetus
tulee voimaan 1.6.2011. (LVM
liikenneneuvos Sabina Lindström
09 160 28576)
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Valtionavustuksen myöntäminen laivanrakennuksen
innovaatioihin
(STX Finland Oy:n laivanuudisrakennusprojekti P-701731). Työ- ja
elinkeinoministeriö voi hyväksyä
valtion talousarvion momentille
32.30.46 laivanrakennuksen innovaatiotukeen varatusta valtuudesta
valtionavustuksen maksamiseksi yhteensä 11 330 550 euroa risteily-/automatkustaja-aluksen innovatiivisten
tuotteiden ja menetelmien teollisiin
sovelluksiin. (TEM johtaja Risto
Paaermaa 010 60 63575)
Lainan myöntäminen Suomen Vientiluotto Oy:lle viennin jälleenrahoittamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö
voi myöntää Suomen Vientiluotto
Oy:lle vuoden 2009 lisätalousarvion
momentilla 32.30.80 (Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan) olevasta enintään 2,5
miljardin euron valtuudesta enintään

615 miljoonan euron arvoisen lainan
käytettäväksi luottojen myöntämiseen viennin jälleenrahoitustoimintaan. Lainavaltuuden irrottamisen
tarkoitus on Suomen Vientiluotto
Oy:ssä vireillä olevan noin 615 miljoonan euron arvoisen vientikaupan
jälleenrahoittaminen. (TEM hallitussihteeri Christina Snellman 010 60
62642)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti
26.5.2011 selvitysmies Arne Wessbergin tekemän Hyvitysmaksun
vaihtoehtoinen järjestely -selvityksen. Wessberg ehdottaa, että tekijänoikeuteen liittyvä hyvitys tekijöille
heidän teostensa yksityisestä kopioin-

nista tuloutettaisiin jatkossa viestintärahaston kautta. Valtion tulo- ja
menoarvion ulkopuolinen viestintärahasto muodostettaisiin nykyisestä
televisio- ja radiorahastosta. Viestintärahastoon ohjattaisiin tv-maksutulojen lisäksi mahdolliset käyttöön tulevien taajuusalueiden huutokauppaja/tai käyttömaksutulot. Selvityksen
mukaan olisi mahdollista harkita
maksua myös laajakaistayhteyksille,
ellei taajuusmaksua toteuteta. Nämäkin tulot ohjattaisiin viestintärahastoon. Selvitys on osoitteessa http://
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/
2011/liitteet/OKMtr21.pdf. Lisätietoja antavat tekijänoikeusneuvos
Viveca Still, p. 09 160 77075, opetusja kulttuuriministeriö ja selvitysmies
Arne Wessberg, p. 0400 618 800.

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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