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Valtioneuvosto antoi 1.6.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon
määrän vahvistamisesta. Asetuksessa
vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa
kärsineen oletettuna ansiotulona
määrättäessä ansionmenetyskorvausta
vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla. Asetuksen
mukaista ansiotuloa voidaan käyttää
ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta
pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä
menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus
tulee voimaan 6.6.2011. (OM lain6.6.2011/65

Tuomo

Antila

Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetukseen lisätään
uusi 1a §, jossa säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakuntaan asetettavasta laatujaostosta ja jaoston kokoonpanosta. Asetus tulee voimaan 15.6.2011. (VM
budjettineuvos Petri Syrjänen 09 160
33043)
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
1.6.2011 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä puolustusministeriön
henkilöstöhallinnon asiantuntija Jaana
Laurinvaara valtioneuvoston esittelijäksi. (PLM hallintojohtaja Hannu
Antikainen 09 160 88119)
Päätös valtion omaisuuden luovuttamisesta. Sipoonkorven kansallispuiston perustamista koskeva laki
(325/2011) on ollut voimassa
1.5.2011 lukien. Lain perusteluiden
mukaan kansallispuiston pinta-ala on
perustettaessa 1 857 hehtaaria, mutta
sitä on tarkoitus perustamisen jälkeen
laajentaa Helsingin kaupungin ja valtion välisin maanvaihdoin. Senaattikiinteistöt oikeutetaan tekemään
Helsingin kaupungin kanssa alue-

vaihto, jossa valtio luovuttaa kaupungille Helsingin kaupungin 36.
kaupunginosan korttelissa 36110
sijaitsevan tontin nro 12 (kiinteistötunnus 91-33-110-12) sekä yhteensä
noin 3,2 hehtaarin suuruiset määräalat Helsingin kaupungin Viikin Latokartanon kylän tilasta Wiks RN:o
1:27 (kiinteistötunnus 91-434-1-27).
Maanvaihdossa kaupunki luovuttaa
valtiolle Vantaalla ja Sipoossa sijaitsevat yhteensä noin 423 hehtaarin
suuruiset kiinteistöt sekä maksaa
vaihdossa välirahana 1,3 miljoonaa
euroa. (VM budjettineuvos Petri
Syrjänen 09 160 33043)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
1.6.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 14/2011
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta asetukseksi siirtymäjärjestelyistä jäsenvaltioiden kahdenvälisiä
investointisopimuksia varten sekä
komission tiedonannosta koskien
kattavaa kansainvälisiä sijoituksia
koskevaa eurooppalaista politiikkaa.
Asetusehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle
kaikista investointeihin liittyvistä
sopimuksista, jotka ne haluavat pitää
voimassa asetuksessa vahvistettujen
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.
Tämä velvoite kattaisi myös sopi13
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mukset, jotka on neuvoteltu mutta
jotka eivät ole tulleet voimaan. Kaikki
ilmoitetut investointeihin liittyvät
sopimukset voidaan pitää voimassa
tämän asetuksen voimaantulon
jälkeen. Tämä lupa ei poista jäsenvaltioille unionin oikeuden mukaan
kuuluvia velvoitteita. Jäsenvaltiot
voivat myös jatkossa tehdä tai muuttaa kahdenvälisiä investointisopimuksia ilmoitettuaan aikomuksestaan komissiolle kirjallisesti. Komissio voi evätä luvan aloittaa viralliset
neuvottelut esimerkiksi tilanteessa,
jossa jäsenvaltion aloite vaarantaisi
EU:n neuvottelujen tai EU:n politiikan tavoitteet. Komissio voi myös
vaatia jäsenvaltiota sisällyttämään
neuvotteluihin tarkoituksenmukaisia
lausekkeita esimerkiksi sopimuksen
sanomisesta irti. (UM kaupallinen
neuvos Kimmo Sinivuori 09 160
56167)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2011
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi (Schengenin
rajasäännöstön muutos). Ehdotuksen
tarkoituksena on selventää nykyistä
asetusta ja poistaa eräitä sen tulkinnanvaraisuuksia. Lisäksi esitetään
maantieliikenteen yhteisiä rajatarkastuksia koskevia kolmansien maiden kanssa tehtäviä kahdenvälisiä
sopimuksia koskevaa sääntelyä. (SM
prikaatikenraali Mikko Kirjavainen
071 872 1101)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 16/2011
vp) eduskunnalle muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi Euroopan
petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (Euroopan petostentorjuntavirasto, OLAF, Petostentorjunta).
Euroopan unionin komissio on julkaissut 17.3.2011 muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o
1073/1999 muuttamisesta ja asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta. Muutettuun ehdotukseen
sisältyy uusia säännöksiä tutkimusten tehostamisesta ja tehostetusta
yhteistyöstä jäsenvaltioiden kanssa;
tavoitteena on tutkimusmenettelyjen
vauhdittaminen. Yksi ehdotukseen
liittyvistä tärkeistä seikoista on vahvempien menettelytakeiden antaminen henkilöille, joita OLAF tutkii;
toisin sanoen perusoikeuksien kunnioittaminen. Komissio korostaa, että
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OLAFin riippumattomuus tutkimuksia tehtäessä on säilytettävä. Samalla
petostentorjuntaviraston ja EU:n toimielinten välisen yhteistyön ja tietojenvaihdon on oltava tiivistä, että
EU:n taloudelliset edut varmasti suojataan parhaalla mahdollisella tavalla.
(VM valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen 09 160 33097)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 17/2011
vp) eduskunnalle komission talousarvioesityksestä vuodelle 2012 (budjetti; Euroopan unioni) sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (toimielinten
sopimuksen muuttaminen ITERhankkeen lisärahoitustarpeen kattamiseksi). Komission esittämä maksumäärärahojen taso 132,7 miljardia
euroa on 4,9 prosenttia vuoden 2011
tasoa suurempi. Sitoumusten määrä
nousee 147,4 miljardiin euroon eli
kasvua on 3,7 prosenttia. Komission
esityksen mukaisten maksumäärärahojen taso vastaa 1,01 prosenttia
EU:n yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Suomen maksujen kokonaismäärä tarkentuu komission talousarvioesityksen 1. oikaisukirjelmän
jälkeen ja otetaan huomioon kansallisessa budjettivalmistelussa. (VM
lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen
09 160 33015)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 18/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan unionin ja Venäjän federaation väliseksi sopimukseksi huumeiden lähtöaineista (EU:n ja Venäjän välinen sopimus huumeiden lähtöaineiden valvonnasta). Sopimuksessa määritellään toimenpiteet EU:n ja
Venäjän välisen yhteistyön tehostamiseksi huumeiden lähtöaineiden
valvonnassa. Sopimuksen pohjana
on käytetty neuvoston vuonna 1998
hyväksymää vakiosopimusmallia,
joka on toiminut pohjana myös aikaisemmissa EU:n ja kolmansien maiden välisissä huumeiden lähtöaineita
koskevissa kahdenvälisissä sopimuksissa. (VM ylitarkastaja Miika
Suves 09 160 33157)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 1.6.2011 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi Kari Antero
Virtaselle palkatonta virkavapautta
työ- ja elinkeinoministeriön kaupallisen neuvoksen virasta 1.9.2011–
31.8.2013. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60
63554)

Valtioneuvosto myönsi Anne Elisabeth Väätäiselle virkavapautta työ- ja
elinkeinoministeriön neuvottelevan
virkamiehen
virasta
1.9.2011–
31.8.2014. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)
Diplomi-insinööri Riitta JärvenpääKirkkola sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.7.2011–31.8.2012, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.6.2011
seuraavia asioita:
Suomen omistamien kiinteistöjen
myynti Caracasissa suurlähetystön
lakkauttamisen vuoksi. Ulkoasiainministeriön tarkoituksena on myydä
Suomen omistamat virka-asunto ja
kansliana toimiva osakehuoneisto
Caracasissa Venezuelassa suurlähetystön lakkauttamisen vuoksi. Caracasin
edustusto
lakkautetaan
1.8.2011. Tavoite on myydä kiinteistöt mahdollisimman pian siten, että
ne voidaan luovuttaa uudelle omistajalle. Helmikuussa 2011 tehtyjen
myyntihinta-arvioiden mukaan virkaasunnon hinta on noin 1,28 miljoonaa euroa ja kanslian hinta noin 1,8
miljoonaa euroa. (UM ylitarkastaja
Hanni Sippo 09 160 55913)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Turvallisuussuunnittelua
valtakunnallisesti ohjaava ryhmä luovutti 31.5.2011 paikallista turvallisuussuunnittelua arvioivan raporttinsa
kansliapäällikkö Ritva Viljaselle.
Turvallisuusyhteistyöllä tuloksia -raportti osoittaa, että kuntien ja kaupunkien johdot ovat ottaneet yhä useammin johtavan roolin turvallisuussuunnittelussa. Turvallisuuden merkitys kunnan kehitykselle ja taloudelle on laajasti tiedostettu. Ryhmän
mukaan jatkossa paikallisessa turvallisuussuunnittelussa tulee panostaa
erityisesti suunnitelmallisuuteen ja
hyvien käytäntöjen tehokkaaseen
levittämiseen. Raportissa suositellaan, ettei suunnitelmista tehtäisi liian
haasteellisia. Suunnitelmien tulisi
ensisijassa ohjata suunnitelmallista
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käytännön yhteistyötä. Lisäksi raportissa suositellaan muun muassa, että
hyviä käytäntöjä levitettäisiin laajasti
koko maahan perustamalla niitä varten verkkosivusto. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/FDD80562A06D50
FEC22578A10023AF8C/$file/
222011.pdf. Lisätietoja antavat sisäisen turvallisuuden sihteeristön pääl-

likkö Tarja Mankkinen, p. 071 878
8370, sisäasiainministeriö ja poliisiylijohtaja Mikko Paatero, 0400 594
317.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäyksikölle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. (09) 1602 2056, (09) 1602 2014, (09) 1602 2025.
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