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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
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Tasavallan
presidentti
vahvisti
17.6.2011 seuraavat lait:
Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista, laki asianajajista annetun
lain muuttamisesta, laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n
muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 15 ja 31 luvun muuttamisesta,
laki oikeudenkäynnistä rikos-asioissa
annetun lain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki oikeusapulain 8 §:n muuttamisesta, laki lastensuojelulain
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muuttamisesta, laki valtioneuvoston
oikeuskanslerista annetun lain 1 §:n
muuttamisesta, laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun
lain 15 §:n muuttamisesta, laki vankeuslain 12 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain 8 luvun
4 §:n muuttamisesta ja laki poliisin
säilyttämien henkilöiden kohtelusta
annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 6 luvun
4 §:n muuttamisesta (HE 318/2010
vp). Muille oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille kuin asianajajille
ja julkisille oikeusavustajille perustetaan uusi lupajärjestelmä. Luvat
myöntää perustettava oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävässään, samoin kuin tuomioistuimen määräykseen tai avustajanmääräykseen perustuvassa tehtävässä,
velvollinen noudattamaan asiallisesti
samansisältöisiä ammattieettisiä sääntöjä kuin asianajajat ja julkiset
oikeusavustajat. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on mainituissa
tehtävissään oikeuskanslerin, Suomen
Asianajajaliiton yhteydessä toimivan
valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen. Lisäksi lupajärjestelmä
ulotetaan myös lastensuojeluasioihin
hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa
hallinto-oikeudessa. Ylimääräisessä

muutoksenhaussa
korkeimmassa
oikeudessa otetaan käyttöön avustajapakko. Lait tulevat voimaan 1.1.2013.
(OM lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa 09 160 67700)
Laki rikoslain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta, laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun
lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta, laki
rikoksen johdosta tapahtuvasta
luovuttamisesta Suomen ja muiden
Euroopan unionin jäsenvaltioiden
välillä annetun lain 54 ja 58 §:n
muuttamisesta, laki nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta,
laki vankeuslain muuttamisesta, laki
tutkintavankeuslain muuttamisesta,
laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki ehdonalaisen vapauden
valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, laki rikoksen johdosta
tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen
ja muiden pohjoismaiden välillä
annetun lain 51 ja 64 §:n muuttamisesta ja laki potilaan asemasta ja
oikeuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 279/2010 vp). Elinkautiseen vankeuteen tuomitun vangin
vapauttamismenettelyä kehitetään
tehostamalla vankilassa tehtäviä
arvioita vangin riskistä käyttäytyä
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väkivaltaisesti. Lisäksi tehostetaan
ehdonalaisen vapauden valvontaa
laajentamalla valvontatapaamisten
sekä valvontaan kuuluvien tehtävien
ja ohjelmien enimmäismäärää erityistä
tukea ja valvontaa tarvitsevilla valvottavilla enintään 30 tuntiin kuukaudessa. Lait tulevat voimaan 1.9.2011.
(OM hallitusneuvos Leena Kuusama
09 160 67734)
Laki pysäköinninvalvonnasta, laki
ympäristönsuojelulain 116 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta ja laki hallinto-oikeuslain
12 b §:n muuttamisesta (HE 223/
2010 vp). Pysäköinninvalvonnasta
huolehtivat edelleen poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvonta. Pysäköintivirhemaksu korotetaan 20–80
euroon. Samasta jatkuvasta pysäköintivirheestä voidaan määrätä
enintään kolme pysäköintivirhemaksua. Uutena keinona puuttua pysäköintivirheeseen on rengaslukko.
Lait tulevat voimaan 1.1.2012. (OM
lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio
09 160 67708)
Laki kansainvälistä suojelua hakevan
vastaanotosta, laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta,
laki ulkomaalaislain muuttamisesta,
laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n
muuttamisesta, laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta
annetun lain 7 §:n muuttamisesta ja
laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta (HE 266/2010 vp). Lailla
kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta turvataan kansainvälistä
suojelua hakevan, tilapäistä suojelua
saavan ja ihmiskaupan uhrin toimeentulo ja huolenpito. Vastaanottoa
koskevaa sääntelyä selkeytetään säätämällä kotouttamisesta ja kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta
eri laeissa. Lakiin otetaan säännökset
viranomaisten toimivallasta ja tehtävistä, kustannusten korvaamisesta,
vastaanotto- ja järjestelykeskuksista,
vastaanottopalveluista, ihmiskaupan
uhrien auttamisesta, ilman huoltajaa
olevan alaikäisen edustamisesta,
henkilörekistereistä ja muutoksenhausta. Lait tulevat voimaan 1.9.2011.
(SM neuvotteleva virkamies Sanna
Sutter 071 878 8633)
Kuvaohjelmalaki, laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta, laki
televisio- ja radiotoiminnasta anne-
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tun lain 19 §:n muuttamisesta, laki
rikoslain 17 luvun 17 ja 18 b §:n
muuttamisesta ja laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta (HE 190/
2010 vp). Valtion elokuvatarkastamo
muuttuu Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukseksi. Kuvaohjelman
tarjoajan on tehtävä ilmoitus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle
ryhtyessään tarjoamaan kuvaohjelmia. Ilmoitusta ei tehdä, jos tarjotaan
ainoastaan kuvaohjelmia, joita ei tarvitse luokitella ja merkitä. Ohjelmien
ikärajojen luokittelu siirretään pääosin kuvaohjelma-alalla työskentelevien henkilöjen tehtäväksi. Suomessa
tarjottavat kuvaohjelmat luokitellaan
yhdenmukaisin perustein. Luokiteltuihin ohjelmiin lisätään sisältöä
kuvaava symboli. Mediakasvatus- ja
kuvaohjelmakeskus ottaa vastaan
yleisöpalautetta ja voi omasta aloitteestaan luokitella kuvaohjelman ja
tarkastaa ohjelmiin tehtyjä merkintöjä.
Keskuksen tehtävänä on myös edistää mediakasvatusta ja lasten mediataitoja. Lait tulevat voimaan 1.1.2012.
Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta
edellyttää, että kuvaohjelmalain säätämisen johdosta Mediakasvatus- ja
kuvaohjelmakeskukselle turvataan
laajenevien velvoitteiden mukainen
riittävä rahoitus niin, ettei lasten
mediasuojelun kannalta merkittävän
uudistuksen menestyksellinen toteutuminen vaarannu. 2) Eduskunta
edellyttää, että kuvaohjelmalainsäädännön toimivuus ja uudistuksen
vaikutukset lapsille turvalliseen
mediaympäristöön arvioidaan niin,
että selvitys voidaan antaa sivistysvaliokunnalle kevätistuntokaudella
2014. 3) Eduskunta edellyttää,
että turvallisuusselvityslainsäädännön
kokonaisuudistuksen yhteyteen otetaan myös kuvaohjelmalainsäädännön tarkoittaman kuvaohjelmaluokittelijan rikostaustan selvittämiseen
liittyvät valvonnalliset säännökset.
(OKM hallitusneuvos Tuula Lybeck
09 160 76910)
Laki eräiden Suomeen tuotavien
näyttelyesineiden takavarikoinnin
kieltämisestä (HE 236/2010 vp).
Kansainvälisen kulttuurivaihdon ylläpitämiseksi sekä taiteellisesti tai
kulttuurihistoriallisesti merkittävien
näyttelyiden järjestämisen edistämiseksi voidaan määrätä näyttelyesinettä koskeva takavarikointikielto.
Kiellosta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Kielto voidaan antaa
enintään vuodeksi. Kieltoa ei voida
antaa, jos esinettä epäillään rikollisesti joltakulta viedyksi, jos sen

omistus on riidanalainen tai jos kielto
on Suomen kansainvälisten velvoitteiden vastainen. Takavarikointikieltoa ei anneta kaupallisia näyttelyjä
varten. Laki tulee voimaan 1.7.2011.
(OKM vanhempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen 09 160 77078)
Laki kuljettajantutkintotoiminnan
järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 211/2010 vp). Kuljettajantutkinnon ajokokeen ja vaarallisten aineiden ajolupakokeen vastaanottajan vaatimuksia muutetaan. Vastaanottajalta vaaditaan perus- ja jatkokoulutus sekä säännöllistä työn seurantaa. Peruskelpoisuus tehtävään
saadaan B-luokassa, josta muihin
luokkiin eteneminen edellyttää kokemusta ja lisävalmiuksia. Laki tulee
voimaan 19.1.2013. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 09 160 28571)
Laki sähköisestä huutokaupasta ja
dynaamisesta hankintajärjestelmästä,
laki julkisista hankinnoista annetun
lain muuttamisesta, laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankinnoista annetun lain muuttamisesta ja laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 182/2010 vp). Lailla sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä pannaan
täytäntöön julkisia hankintoja koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien sähköistä huutokauppaa ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevat säännökset.
Lisäksi laissa säädetään kevennetystä
dynaamisesta hankintajärjestelmästä
ja sen käytöstä kansallisissa hankinnoissa. Muiden lakien muutokset
ovat pääosin teknisiä. Lait tulevat
voimaan 1.10.2011. (TEM hallitusneuvos Elise Pekkala 010 60 63731)
Merityösopimuslaki, laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n
muuttamisesta, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 37 §:n
muuttamisesta, laki merimiespalvelulain muuttamisesta, laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
annetun lain 2 §:n muuttamisesta,
laki vuorotteluvapaalain 5 §:n muuttamisesta, laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta, laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 1 luvun 7 §:n ja 11 luvun 7 §:n
muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki sairaus-
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vakuutuslain 9 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta, laki asumiseen perustuvan
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki merilain 15 luvun 4 §:n
muuttamisesta, laki eräiden alusten
ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta
annetun lain 10 §:n muuttamisesta,
laki meriliikenteessä käytettävien
alusten kilpailukyvyn parantamisesta
annetun lain 6 §:n muuttamisesta,
laki järjestyksenvalvojista annetun
lain 1 §:n muuttamisesta ja laki tuloverolain 74 ja 75 §:n muuttamisesta
(HE 174/2010 vp). Merityösopimuslaissa säädetään muun muassa työsuhdetta koskevista yleisistä säännöksistä, työnantajan ja työntekijän
velvollisuuksista,
vähimmäistyöehtojen määräytymisestä, työntekijän
oikeudesta vapaaseen kotimatkaan,
perhevapaista, lomauttamiseen ja työsuhteen päättämiseen liittyvistä
asioista sekä työsuhteen perusteettomaan päättämiseen liittyvästä korvausjärjestelmästä. Merityösuhteiden erityispiirteet näkyvät muun muassa
työntekijän kotimatkaoikeuksia koskevassa sääntelyssä sekä työnantajan
erityisenä huolenpitovelvollisuutena
sairastuneesta työntekijästä. Lait
tulevat voimaan 1.8.2011. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 010 60
48932)
Mittauslaitelaki (HE 241/2010 vp).
Mittauslaitelain tavoitteena on turvata
mittauslaitteiden toiminnan, mittausmenetelmien ja mittaustulosten luotettavuus. Laki toimii mittaamisen
yleissäädöksenä Suomessa. Elinkeinotoiminnassa kyse on tuotteen tai palvelun hinnan määrittämisestä mittaustulosten perusteella. Kulutusmittauksessa määritetään käytetyn
veden, kaasun, sähkö- tai lämpöenergian hinta. Mittaaminen voi liittyä
myös yleiseen terveyteen ja turvallisuuteen, esimerkiksi terveydenhuollossa tai liikenneturvallisuuden valvonnassa. Lakia sovelletaan myös
viranomaisen mittaustulokseen perustuvaan päätöksentekoon. Laissa on
lisäksi säännökset pakattujen tuotteiden sisällön määrän määrittämisestä.
Laissa on myös säännökset mittauslaitteiden markkinoille saattamisesta,
käytöstä, vaatimustenmukaisuuden
osoittamisesta, merkinnöistä ja huollosta. Lain noudattamista valvovat
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja
aluehallintoviranomaiset. Lakiin otetaan myös mittauslaitteiden markkina-
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valvontaa ja tarkastustoimintaa koskevat säännökset sekä rangaistussäännökset. Laki tulee voimaan
1.7.2011. (TEM ylitarkastaja Veli
Viitala 010 60 63725)
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki aikuiskoulutustuesta
annetun lain muuttamisesta, laki
asumistukilain muuttamisesta, laki
opintotukilain muuttamisesta, laki
Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, laki
vammaisetuuksista annetun lain
muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän
eläkelain muuttamisesta, laki merimies-eläkelain muuttamisesta, laki
maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain
muuttamisesta, laki maatalouden
harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 60 §:n muuttamisesta, laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 41 ja 42 §:n muuttamisesta, laki kansaneläkelain 83 ja
84 §:n muuttamisesta, laki takuueläkkeestä annetun lain 30 ja 31 §:n
muuttamisesta, laki valtion eläkelain
174 §:n muuttamisesta, laki sotilasavustuslain 21 §:n muuttamisesta,
laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta
annetun lain 14 §:n muuttamisesta,
laki äitiysavustuslain 13 §:n muuttamisesta, laki lapsilisälain 15 c §:n
muuttamisesta, laki elatustukilain
33 §:n muuttamisesta, laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta
annetun lain 22 §:n muuttamisesta,
laki lasten kotihoidon ja yksityisen
hoidon tuesta annetun lain 22 c §:n
muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain 54 a §:n muuttamisesta ja laki
lukiokoulutuksen ja ammatillisen
koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 274/2010 vp). Lakeihin lisätään säännös, jonka nojalla
etuuden myöntänyt vakuutuslaitos
voi ratkaista asian uudelleen tilanteessa, jossa etuuden saajalle on päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty muu etuus tai korvaus, joka etuuslain perusteella
kokonaan estää tai vähentää etuutta.
Päätöksen poistamista koskevasta
muutoksenhakulautakunnan päätöksestä ei voi valittaa vakuutusoikeuteen. Poistomenettelyä kevennetään
siten, että kuuleminen päätöksen
poistamista koskevassa asiassa toi-

mitetaan tiedoksi postitse kirjeellä.
Lait tulevat voimaan 1.7.2011. (STM
hallitussihteeri Tiina Muinonen
09 160 74412)
Jätelaki, laki ympäristönsuojelulain
muuttamisesta, laki terveydensuojelulain 3 §:n muuttamisesta, laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta, laki
rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki jäteverolain 1 §:n muuttamisesta, laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 ja
7 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvolain muuttamisesta, laki ajoneuvojen
siirtämisestä annetun lain 2 ja 8 §:n
muuttamisesta, laki merenkulun ympäristönsuojelulain 3 §:n muuttamisesta, laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta, laki pääkaupunkiseudun
kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta
annetun lain 2 §:n muuttamisesta,
laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta, laki lannoitevalmistelain
3 §:n muuttamisesta, laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön
ja maaseudun tilan parantamiseen
liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n
muuttamisesta, laki lääkelain 7 §:n
muuttamisesta, laki huumausainelain
28 §:n muuttamisesta, laki kokoontumislain 24 §:n muuttamisesta, laki
hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta ja laki öljyjätemaksusta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
(HE 199/2010 vp). Jätelailla säädetään toimista, joilla edistetään jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamista. Etusijajärjestyksen mukaan
kaikessa toiminnassa on pyrittävä
jätteen määrän ja haitallisuuden
vähentämiseen. Jos jätettä kuitenkin
syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Ympäristönsuojelulakiin tehdään jätteiden ja jätehuollon sääntelyyn liittyviä muutoksia.
Jätteen määritelmää ja eräitä muita
jätealan keskeisiä termejä täsmennetään. Jätehuollon järjestäminen säädetään pääosin jätteen tuottajan ja
muun haltijan velvollisuudeksi. Kunnan jätehuoltopalveluille säädetään
uudet laatuvaatimukset. Kunnan tehtäviä viranomaisena ja jätehuollon
palveluntuottajana
selvennetään.
Kunnan jätemaksuun liittyviä säännöksiä täsmennetään maksukäytän-
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töjen selkeyttämiseksi ja maksujen
avoimuuden parantamiseksi. Lait tulevat voimaan 1.5.2012. Eduskunnan
lausumat; 1) Eduskunta edellyttää,
että hallitus säätää asetuksilla riittävän kunniahimoiset yhdyskuntajätteen, biojätteen, tuottajavastuujätteen, rakennus- ja purkujätteen sekä
mahdollisuuksien mukaan muun
jätteen kierrätystavoitteet, seuraa
tavoitteiden toteuttamista ja kiristää
tavoitteita ottaen huomioon teknologisen kehityksen. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lain tavoitteiden toteutumista kiinnittäen erityistä huomiota sekä jätteen synnyn
ehkäisyyn että muutoinkin etusijajärjestyksen toteutumiseen. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa
jätehuollon järjestämisestä koskevan
vastuunjaon vaikutuksia yksityisten
yritysten ja kuntien jäteyhtiöiden toimintaedellytyksiin sekä kuntien mahdollisuuksiin huolehtia niiden vastuulle säädetyistä tehtävistä. 4) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa
energiansäästölamppujen palautusjärjestelmän toimivuutta kuluttajan
kannalta ja ryhtyy mahdollisimman
pian toimenpiteisiin vastaanottojärjestelmän laajentamiseksi työturvallisuus- ja elintarviketurvallisuusriskit huomioon ottaen. (YM ylijohtaja Pekka Jalkanen 050 592
8700)
Tasavallan presidentti päätti liittymisestä Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehtyyn sopimukseen ja vahvisti lain Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn
yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta, lain patenttilain muuttamisesta ja lain hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain
muuttamisesta (HE 174/2010 vp).
Sopimuksen voimaansaattamislain
voimaantulosta säädetään tasavallan
presidentin asetuksella. Laki patenttilain muuttamisesta ja laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain
muuttamisesta tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä
ajankohtana. (TEM neuvotteleva
virkamies Liisa Huhtala 010 60
47062)
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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 17.6.2011
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen
tuesta
palestiinalaishallinnolle
Mécanisme Palestino Europeen de
Gestion et d'Aide Socio-economique
(PEGASE) -mekanismin ohjelman
”Vulnerable Palestinian Families”
kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimuksella Suomi
sitoutuu
maksamaan
yhteensä
1 000 000 euroa ohjelman tukemiseksi vuonna 2011 momentilta
24.30.66.2 (varsinainen kehitysyhteistyö). Sopimuksessa sovitaan
Suomen tuen käytöstä sekä sopimuspuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 30.6.2011. (UM lähetysneuvos
Helena Tuuri 09 160 56538)
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen
tuesta
palestiinalaishallinnolle
Mécanisme Palestino Europeen de
Gestion et d'Aide Socio-economique
(PEGASE) -mekanismin ohjelman
"Supporting Palestinian Public
Administration and Services” kautta
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimuksella Suomi sitoutuu maksamaan vuonna 2011 yhteensä
1 000 000 euroa ohjelman tukemiseksi momentilta 24.30.66.2 (varsinainen kehitysyhteistyö). Sopimuksessa sovitaan Suomen tuen käytöstä
sekä sopimuspuolten oikeuksista ja
velvollisuuksista. Sopimus ja asetus
tulevat voimaan 30.6.2011. (UM lähetysneuvos Helena Tuuri 09 160
56538)
Tasavallan presidentin asetus alusten
aiheuttaman meren pilaantumisen
ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn
kansainväliseen yleissopimukseen
liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I
liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset ja
asetus tulevat voimaan 1.8.2011.
(LVM hallitusneuvos Silja Ruokola
09 160 28367)
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun
tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta sekä muutoksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voi-

maantulosta. Muutoksella lisättiin
yleissopimukseen uusi sääntö, jonka
mukaan merionnettomuuksien ja
merellä sattuneiden vaaratilanteiden
turvallisuustutkinnan kansainvälisiä
normeja ja suositeltuja käytäntöjä
koskevan säännöstön I ja II osa tulevat valtioita velvoittaviksi ja III osa
jää edelleen suositukseksi. Muutos
laki (527/2011) ja asetus tulevat voimaan 30.6.2011. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 17.6.2011
seuraavat kansainväliset asiat:
Kansainvälisen hengenpelastuslaitesäännöstön (LSA-säännöstö) muutosten hyväksyminen. Säännöstö liittyy ihmishengen turvallisuudesta
merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen. Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitea on muuttanut säännöstön puhallettavia pelastuslauttoja
koskevia määräyksiä siten, että jatkossa näiden pelastuslauttojen vetoisuuden laskentaperusteena käytettävän henkilön keskimääräinen paino
on 82,5 kg aiemman 75 kg:n sijaan.
Samassa yhteydessä meriturvallisuuskomitea on muuttanut hengenpelastuslaitteistojen testausta koskevia suosituksia. Muutokset ovat
luonteeltaan teknisiä. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2012. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160
28367)
Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteen muutosten hyväksyminen. Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitea on lisännyt liitteeseen määräykset, joilla kielletään raakaöljyn
ja erilaisten erikseen määriteltyjen
muiden ympäristölle erityisen haitallisten öljyjen kuljetus ja käyttö
Antarktiksen alueella. Rajoitukset eivät koske pelastusaluksia. Muutokset
ovat luonteeltaan teknisiä. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2011. (LVM
hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160
28367)
Ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen II-1-luvun
muutosten hyväksyminen. Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitea on lisännyt sopi-
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muksen liitteeseen uusien irtolasti- ja
öljysäiliöalusten rakentamista koskevat vaatimukset. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Muutokset tulevat
voimaan 1.1.2012. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)
Ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen II-1- ja II-2lukujen ja yleissopimukseen liittyvään
paloturvallisuussäännöstön
(FSS-säännöstö) muutosten hyväksyminen. Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitea on
lisännyt sopimuksen liitteeseen määräykset lastiöljysäiliöiden korroosiosuojauksesta raakaöljysäiliöaluksissa.
Lisäksi se on muuttanut liitteen määräyksiä säiliöaluksissa tapahtuvasta
kaasunmittauksesta ja kaasunhavaitsemisesta sekä yleissopimukseen
liittyvää pakollista paloturvallisuussäännöstöä. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Muutokset tulevat
voimaan 1.1.2012. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)
Suomen pysyvän edustajan suurlähettiläs Jarmo Viinasen tai hänen
estyneenä ollessaan ministeri Janne
Taalaksen valtuuttaminen allekirjoittamaan biologista monimuotoisuutta
koskevaan yleissopimukseen liittyvä
geenivarojen saatavuutta ja niiden
käytöstä saatavien hyötyjen tasapuolista ja oikeudenmukaista jakoa koskeva Nagoyan pöytäkirja. Geenivarojen saatavuuteen liittyy edellytys luovuttajamaan ennakkosuostumuksesta ennen geenivarojen hyödyntämistä, ellei valtio erikseen päätä,
ettei se vaadi ennakkosuostumusta.
Pöytäkirja sisältää vaatimukset niistä
täytäntöönpanotoimista, jotka ennakkosuostumusta edellyttävien valtioiden tulee hyväksyä. Pöytäkirjan mukaan geenivaroista saatavien hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako perustuu geenivarojen luovuttajan ja käyttäjän välisiin keskinäisiin sopimusehtoihin. Alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöiden hallussa olevan geenivaroihin liittyvän
perinteisen tietämyksen ja siihen liittyvien erityiskysymysten osalta pöytäkirja täydentää yleissopimusta. Pöytäkirja allekirjoitetaan 23.6.2011. (YM
neuvotteleva virkamies Marina
Weissenberg 050 307 0806)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 17.6.2011
seuraavat asiat:
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VA LT I O N E U V O S T O

Tasavallan presidentti ratkaisi kahdeksan armonanomusasiaa. (OM
vanhempi hallitussihteeri Eva Tams
09 160 67625)

VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto antoi 16.6.2011 seuraavat asetukset:

Tasavallan
presidentti
päätti
17.6.2011 seuraavat nimitysasiat:
Määräaikainen esittelijäneuvos, vanhempi oikeussihteeri Tarja Elisa
Mäntysaari Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin (maaoikeusasioiden vastuutuomarin) virkaan 1.9.2011 lukien, käräjätuomari
Aino Marjukka Hulkkonen VarsinaisSuomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.7.2011 lukien ja käräjätuomari
Timo Antero Lehtonen toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2011 lukien,
käräjätuomari Matti Olavi Kolehmainen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.11.2011 lukien, käräjätuomari
Markku Tapio Laine Kanta-Hämeen
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2011 lukien sekä käräjätuomari Anna Liisa Haapakoski Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.9.2011 lukien ja päätoiminen tuntiopettaja Tero Uitto toiseksi täytettävään virkaan 1.8.2011 lukien. (OM
hallitusneuvos Anne Hallavainio
09 160 67535)
Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Sanna Helena Mänttäri Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään
käräjätuomarin
virkaan
1.7.2011 lukien, määräaikainen käräjätuomari, oikeussihteeri Pasi Matias
Kumpula toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2011 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Eero
Paavo Nikkarinen kolmanneksi täytettävään virkaan 1.7.2011 lukien,
määräaikainen käräjätuomari, viskaali Ilkka Juha Kalevi Lahtinen
Espoon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.7.2011 lukien ja määräaikainen
käräjätuomari, viskaali Kari Torsten
Tapio Tuuli toiseksi täytettävään virkaan 1.9.2011 lukien sekä määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Taina Tuulikki
Pyysaari Helsingin hallinto-oikeuden
hallinto-oikeustuomarin
virkaan
1.8.2011 lukien. (OM hallitusneuvos
Anne Hallavainio 09 160 67535)

Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta. Tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muutokset tulevat voimaan 1.7.2011.
Lainmuutoksen mukaan hovioikeuden presidentti voi nimittää tuomarin
hovioikeuteen enintään vuoden määräajaksi. Hovioikeuden osalta esittelijöiden nimittämistä ja hallintoasioiden ratkaisemista koskevat säännökset ovat hovioikeusasetuksessa. Tästä johtuen asetukseen tehdään esittelijöiden nimittämistä, hallintoasioiden ratkaisemista, kansliapäällikön
tehtäviä ja johtoryhmässä käsiteltäviä asioita koskevat muutokset. Asetus tulee voimaan 1.7.2011. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160
67535)
Valtioneuvoston asetus hallintooikeusasetuksen
muuttamisesta.
Tuomareiden nimittämisestä annetun
lain ja eräiden siihen liittyvien lakien
muutokset tulevat voimaan 1.7.2011.
Lainmuutoksen mukaan hallintooikeuden ylituomari voi nimittää
tuomarin hallinto-oikeuteen enintään
vuoden määräajaksi. Hallinto-oikeuden osalta esittelijöiden nimittämistä
ja hallintoasioiden ratkaisemista koskevat säännökset ovat hallintooikeusasetuksessa. Tästä johtuen
asetukseen tehdään virkavapauden
myöntämistä, esittelijöiden nimittämistä, hallintoasioiden ratkaisemista
ja johtoryhmässä käsiteltäviä asioita
koskevat muutokset. Kansliatöiden
yksinkertaistamiseksi
muutetaan
asiakkaalle annettavan toimituskirjan allekirjoittamista koskevaa säännöstä. Asetus tulee voimaan
1.7.2011. (OM hallitusneuvos Anne
Hallavainio 09 160 67535)
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen 8 §:n muuttamisesta. Tuomareiden nimittämisestä annetun
lain ja eräiden siihen liittyvien lakien
muutokset tulevat voimaan 1.7.2011.
Lainmuutoksen mukaan käräjäoikeuden laamanni voi nimittää tuomarin ja maaoikeusinsinöörin käräjäoikeuteen enintään vuoden määräajaksi. Tästä johtuen asetukseen
tehdään virkavapauden myöntämistä
ja ilmoitusvelvollisuutta hovioikeudelle koskevat muutokset. Asetus
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tulee voimaan 1.7.2011. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160
67535)
Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muutokset tulevat voimaan 1.7.2011.
Lainmuutoksen mukaan vakuutusoikeuden ylituomari voi nimittää
tuomarin vakuutusoikeuteen enintään vuoden määräajaksi. Vakuutusoikeuden osalta hallintoistuntoa ja
esittelijöiden nimittämistä koskevat
säännökset on muutettu lailla. Tästä
johtuen asetukseen tehdään virkavapauden myöntämistä, hallintoasioiden ratkaisemista, hallintoasioiden
siirtämistä, kansliapäällikön tehtäviä
ja johtoryhmässä käsiteltäviä asioita
koskevat muutokset. Asetus tulee
voimaan 1.7.2011. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160
67535)
Valtioneuvoston asetus Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
2 §:n muuttamisesta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
ylijohtajan kelpoisuusvaatimuksia
muutetaan valtiovarainministeriön
2.5.2011 antaman ylimmän johdon
valintaperusteiden määrittelyä koskevan ohjeen mukaisesti. Asetus
tulee voimaan 1.7.2011. (STM hallintoylijohtaja Jaana Koski 09 160
73786)
Valtioneuvoston asetus säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n
muuttamisesta. Säteilyturvakeskuksen pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksia muutetaan valtiovarainministeriön
2.5.2011 antaman ylimmän johdon
valintaperusteiden määrittelyä koskevan ohjeen mukaisesti. Asetus
tulee voimaan 1.7.2011. (STM hallintoylijohtaja Jaana Koski 09 160
73786)
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 3 §:n
muuttamisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksia muutetaan valtiovarainministeriön 2.5.2011 antaman
ylimmän johdon valintaperusteiden
määrittelyä koskevan ohjeen mukaisesti. Asetus tulee voimaan 1.7.2011.
(STM hallintoylijohtaja Jaana Koski
09 160 73786)
Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun valtioneuvoston ase-
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tuksen 2 §:n muuttamisesta. Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylijohtajan kelpoisuusvaatimuksia muutetaan valtiovarainministeriön
2.5.2011 antaman ylimmän johdon
valintaperusteiden määrittelyä koskevan ohjeen mukaisesti. Asetus
tulee voimaan 1.7.2011. (STM hallintoylijohtaja Jaana Koski 09 160
73786)

metsätalousministeriöstä, ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola maa- ja metsätalousministeriöstä, ulkoasiainneuvos
Kari Kahiluoto ulkoasiainministeriöstä, projektiavustaja Anna Kemppi
ulkoasiainministeriöstä ja projektiavustaja Suvi Turja Suomen Rooman
suurlähetystöstä. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Heikki Koponen
09 160 54262)

Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja
louhintatyön turvallisuudesta ja valtioneuvoston asetus panostajien
pätevyyskirjoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta.
Asetuksella räjäytys- ja louhintatyön
turvallisuudesta uudistetaan ja ajanmukaistetaan räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen (410/1986)
määräykset vastaamaan voimassa
olevan työturvallisuuslain valtuussäännöksiä. Päällekkäistä sääntelyä
poistetaan ja työn suunnittelua ja johtamista koskevia vaatimuksia tarkennetaan. Asetusta sovelletaan myös
kaivostyöhön. Panostajien pätevyyskirjoista annetun valtioneuvoston
asetuksen 2 §:n muutos on säädöstekninen viittaussäännös. Asetukset
tulevat voimaan 1.7.2011. (STM
neuvotteleva virkamies Antti Posio
09 160 72420)

Päätös Suomen esityksestä Euroopan
komissiolle alueellinen kilpailukyky
ja työllisyys -tavoitteen Itä-Suomen
EAKR-toimenpideohjelman muuttamiseksi. Ohjelmanmuutos koskee
kolmen toimintalinjan välisten rahoitussuhteiden muuttamista. Toimintalinjan 1 (yritystoiminnan kehittäminen) rahoituksesta siirretään 10 miljoonaa euroa toimintalinjalle 2 (innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen
edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen) ja 11,6 miljoonaa euroa toimintalinjalle 3 (alueiden
saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen). Muutoksen
johdosta ohjelmatason työpaikkatavoite pienenee 750 työpaikalla ja
uusien yritysten tavoite 70 yrityksellä.
(TEM ylitarkastaja Johanna Osenius
010 60 64937)

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
16.6.2011 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää ammattikorkeakoulun toimilupa Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:lle 1.1.2012 lukien
sen sisältöisenä kuin se on aiemmin
myönnetty Porin kaupungille. Porin
kaupungille myönnetty toimilupa
peruutetaan. (OKM johtaja Hannu
Sirén 09 160 77239)
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja
maatalousjärjestö FAO:n 37. yleiskokoukseen
Roomassa
25.6.–
2.7.2011 ja oikeuttaa maa- ja metsätalousministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on
maa- ja metsätalousministeri SirkkaLiisa Anttila, varapuheenjohtajat
ovat ylijohtaja Veli-Pekka Talvela
maa- ja metsätalousministeriöstä,
yksikönpäällikkö Pirjo SuomelaChowdhury ulkoasiainministeriöstä,
Suomen pysyvä edustaja FAO:ssa
Riikka Laatu Suomen Rooman suurlähetystöstä ja jäsenet neuvotteleva
virkamies Anna Santala maa- ja

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
16.6.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 19/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen). Ehdotuksen tarkoituksena on luoda mekanismi, jonka perusteella yhdessä jäsenvaltiossa annettu siviilioikeuden alan
suojelutoimenpide tunnustettaisiin
toisessa jäsenvaltiossa ilman tarvetta
ryhtyä erityisiin välivaiheen muodollisuuksiin. Suojelutoimenpiteen tunnustamisen kannalta merkitystä ei
olisi sillä, sisältyykö tunnustamisjäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön mahdollisuus antaa vastaavia
suojelutoimenpiteitä. (OM apulaisosastopäällikkö Asko Välimaa
09 160 67700)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 16.6.2011 seuraavat nimitysasiat:
Valtionsyyttäjä, varatuomari AriPekka Koivisto Rajavartiolaitoksen
esikunnan oikeudellisen osaston
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osastopäällikkönä toimivan hallitusneuvoksen virkaan ja Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen
osaston osastopäällikön tehtävään
1.9.2011 lukien. (SM lippueamiraali
Erkki Uitti 071 872 1301)
Laamanni Juha Tervo sovittelijaksi
3.7.2011 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko
Salmenoja 010 60 47986)
Filosofian tohtori, lääketieteen lisensiaatti, tekniikan lisensiaatti Anneli
Törrönen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.7.2011 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160
73763)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.6.2011
seuraavia asioita:
Vuoden 2011 talousarvion momentin
28.90.31 (Kuntien yhdistymisen
taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-avustukset)
ylittäminen
1 988 000 eurolla. Kuntajakolain
mukaan ministeriö maksaa yhdistymisavustuksen ja valtionosuuksien
vähenemisen korvaamisen vuosittain
kunkin vuoden kesäkuun loppuun
mennessä. Talousarvioesitys on tehty
ennakollisten tietojen perusteella.
Lain 44 §:n mukaan vuotuinen valtionosuuksien vähenemisen korvaamisen
määrä lasketaan voimaantulovuonna
maksettavien valtionosuuksien ja kotikuntakorvausten määrän perusteella.
Lisämäärärahan tarve johtuu valtionosuuskompensaation täsmentymisestä kuluvan vuoden aikana. (VM
neuvotteleva virkamies Markku
Nissinen 09 160 32211)
Vuoden 2011 talousarvion momentin
31.10.76 (Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset) arviomäärära-

han ylittäminen 12 200 000 eurolla.
Lisämäärärahan tarve aiheutuu lisääntyneistä maa- ja rata-alueiden toimituskorvausten ja lunastushintojen
kohoamisesta. Tiealueiden hankintojen, korvausten ja lunastusten osuus
on 10 500 000 euroa ja rata-alueiden
1 700 000 euroa. Rata-alueiden osalta
kyseessä on Kokkola-Ylivieska ratahankkeen korvausten maksamisesta.
(LVM neuvotteleva virkamies Tiina
Männikkö 09 160 28607)
Vuokrasopimuksen
solmiminen.
Työ- ja elinkeinoministeriö vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 4 sijaitsevan
rakennuksen yhteensä 7013 m2 toimitilojen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus on tarkoitus uusia rakennuksen peruskorjauksen vuoksi.
Sopimus on voimassa 1.1.2014 lukien
toistaiseksi ja irtisanottavissa 12
kuukauden irtisanomisajalla päättymään
aikaisintaan
31.12.2028.
Vuokrakustannukset ovat 2 061 240
euroa vuodessa (alv 0 %, hintataso
06/2011). (TEM hallintojohtaja
Hannes Aulu 010 60 63618)
Vuoden 2011 talousarvion momentin
33.40.51 (Valtion osuus maatalousyrittäjän
eläkelaista
johtuvista
menoista) arviomäärärahan ylittäminen 1 550 000 eurolla. Määrärahan
tarpeen lisäys aiheutuu eläkemenon
arvioitua suuremmasta kasvusta.
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
selvityksen mukaan erityisesti vanhuuseläkemeno on kasvanut aiemmin arvioidusta 2,5 miljoonalla eurolla. Eläkemenon kasvu aiheutuu
siitä, että alkavien eläkkeiden keskimäärä on ollut ennakoitua korkeampi.
Myös arvio vakuutusmaksutulosta
on alentunut 0,6 milj. euroa. (STM
ylitarkastaja Niina Kiviaho 09 160
73869)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Kuntien tuottavuusseminaarissa esiteltiin 16.6.2011 kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä
koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet. Ehdotukset on valmistellut kuntien tuottavuusohjelman
koordinointi- ja seurantaryhmän
tuottavuustavoitteet-alatyöryhmä.
Työryhmä ehdottaa asetettavaksi
kolmenlaisia tuottavuustavoitteita.
Ensimmäinen tavoite koskisi kuntien
toimintamenojen kasvua. Toisen
ryhmän tavoitteet koskisivat kuntien
järjestämiä koulutuspalveluja sekä
sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelujen tuottavuutta tarkastellaan työryhmän raportissa kolmen kehän
kokonaisuutena, jossa kuva tuottavuudesta täydentyy taloudellisuus-,
laatu- ja vaikuttavuusaineiston kautta.
Kolmanteen ryhmään kuuluvat
tavoitteet koskisivat keinoja, joilla
palvelujen järjestäjät voisivat edistää
tuottavuutta. Raportti on osoitteessa
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut
_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_ kunnat/20110517Kuntia/Kuntia%2c_
kuntayhtymiae_tuottavuustavoitteet.
pdf. Lisätietoja antaa neuvotteleva
virkamies Hannele Savioja, p. 09 160
32216, valtiovarainministeriö.
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