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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
12.8.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 15/2011 vp)
eduskunnalle jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi. Yleissopimus
kieltää jalkaväkimiinojen käytön,
15.8.2011/94

varastoinnin, tuotannon ja siirron.
Sopimus velvoittaa sopimuspuolia
tuhoamaan jo olemassa olevat jalkaväkimiinavarastot viimeistään neljän
vuoden kuluttua siitä, kun sopimus
on tullut voimaan kyseisen sopimuspuolen osalta. Lisäksi sopimus määrää miinoitetuilla alueilla olevien
jalkaväkimiinojen tuhoamisesta viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta.
Yleissopimus tuli kansainvälisesti
voimaan maaliskuussa 1999. Suomen
osalta sopimus tulee voimaan liittymiskirjan tallettamispäivää seuraavan kuudennen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Esitykseen sisältyy
lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta. (UM lähetystöneuvos Markku Virri 09 160 56185)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
12.8.2011 seuraavat lait:

vahvisti

Laki ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain muuttamisesta, laki
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain muuttamisesta, laki
ammattikorkeakoululain muuttamisesta, laki yliopistolain muuttamisesta, laki rikosrekisterilain 6 §:n
muuttamisesta ja laki opiskelijoiden

oikeusturvalautakunnasta (HE 164/
2010 vp). Opiskelijaksi ottamisen
esteitä koskevia säännöksiä on tarkennettu ammatillisesta koulutuksesta
ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetussa laissa sekä lisätty ammattikorkeakoulu- ja yliopistolakiin.
Opiskeluoikeutta voidaan tietyillä
koulutusaloilla rajoittaa, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset
sitä edellyttävät ja terveydentila tai
muu henkilöön liittyvä seikka estää
opinnot ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Koulutusta
koskeviin lakeihin on lisätty säännökset, joiden perusteella opiskelijalta voidaan tietyissä tilanteissa
peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa,
joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta
koskevia vaatimuksia. Peruuttamisen
edellytyksenä on, että opiskelija on
osoittanut olevansa ilmeisen soveltumaton toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssä
oppimisessa tai harjoittelussa vaarantamalla opinnoissaan toistuvasti tai
vakavasti toisen henkilön terveyden
tai turvallisuuden. Opiskeluoikeuden
peruuttaminen henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn vuoksi on
mahdollista vain, jos on ilmeistä, että
hän ei täytä opiskelijaksi ottamisen
edellytyksiä. Opinnoissa, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten
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parissa työskentelyä, voidaan opiskeluoikeus lisäksi peruuttaa, jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta
teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä
henkeen tai terveyteen kohdistuneesta
rikoksesta taikka vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, jos
peruuttamisen aiheuttaneita terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä
syitä ei enää ole. Korkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön on lisätty
myös säännös opiskelijan oikeudesta
turvalliseen opiskeluympäristöön.
Kaikkien koulutusta koskevien
lakien kurinpitosäännöksiä on täsmennetty. Koulutusta koskeviin
lakeihin on lisätty säännökset opiskelijoiden huumausainetestauksesta.
Lisäksi lakeihin on lisätty tarvittavat
säännökset opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen sekä
kurinpitoon liittyvästä menettelystä,
arkaluonteisten tietojen käsittelystä,
tietojensaantioikeudesta ja muutoksenhausta. Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta ratkaisee valitukset,
jotka koskevat opiskeluoikeuden
peruuttamista ja palauttamista. Lait
tulevat voimaan 1.1.2012. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että kaikilla koulutusasteilla
huolehditaan opiskelijoiden mahdollisuuksista saada riittävästi opintoohjausta sekä opiskelijahuollon palveluja ja muita ennaltaehkäiseviä
tukitoimia ja että kehitetään opiskeluterveydenhuoltoa. 2) Eduskunta
edellyttää, että hallitus seuraa lainsäädännön toimivuutta ja vaikutuksia. Erityisesti tulee seurata, muodostuuko säädetyn oikeusturvalautakunnan avulla yhtenäinen käytäntö
lainsäädännön soveltamisessa eri
oppilaitoksissa ja korkeakouluissa
siten, että opiskelijoiden yhdenvertaisuus toteutuu. Lisäksi opetus- ja
kulttuuriministeriön tulee huolehtia
oikeusturvalautakunnasta tiedottamisesta opiskelijoille. (OKM hallitusneuvos Maiju Tuominen 09 160
76972)
Kilpailulaki (HE 88/2010 vp). Kilpailulaki korvaa nykyisen kilpailunrajoituksista annetun lain. Keskeisimmät uudistukset koskevat seuraamusjärjestelmää, vahingonkorvausta,
kilpailuasioissa noudatettavaa menettelyä ja yrityskauppavalvontaa
koskevia säännöksiä. Yrityskauppojen arvioinnissa on otettu käyttöön
EU:n oikeuden mukainen yrityskauppojen arviointitapa. Lain seuraamusmaksusäännöksiä sekä seuraa-
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musmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista koskevia
säännöksiä on täsmennetty. Säännösten sanamuodosta käy nykyistä
selkeämmin ilmi, että seuraamusmaksun määräämisessä noudatetaan
samoja periaatteita kuin Euroopan
unionin lainsäädännössä ja Euroopan
unionin tuomioistuinten oikeuskäytännössä. Lain vahingonkorvaussäännöksen soveltamisalaa on laajennettu. Jokaisella kilpailunrajoituksesta vahinkoa kärsineellä on
oikeus korvaukseen. Vahingonkorvausten vanhentumisaikoja on
täsmennetty niin, että niiden alkamis- ja päättymisajankohdat on laissa
nykyistä selkeämmin määritelty.
Lain mukaan Kilpailuvirasto asettaa
tehtävänsä tärkeysjärjestykseen. Kilpailuvirasto voi jättää asian tutkimatta,
jos se ei ole lain tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeen. Kilpailuvirastolle
annetaan tietyin edellytyksin markkinaoikeuden luvalla oikeus tehdä
tarkastuksia myös muihin kuin elinkeinonharjoittajien liiketiloihin. Lakiin on lisätty myös keskeiset elinkeinonharjoittajan puolustautumisoikeuksia koskevat säännökset kilpailulain mukaisessa menettelyssä. Laki
tulee voimaan 1.11.2011. (TEM neuvotteleva virkamies Johanna RihtoKekkonen 010 60 63271)
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain
1 ja 14 §:n muuttamisesta ja laki kielilain 30 §:n muuttamisesta (HE 329/
2010 vp). Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan
tehtäväksi on säädetty, että yleissitovat työehtosopimukset julkaistaan
joko suomen tai ruotsin kielellä ja
käännöksenä toisella kansalliskielellä.
Lautakunnan on toimitettava yleissitovaksi vahvistettu työehtosopimus
maksutta suomen ja ruotsin kielellä
jokaisen saataville yleiseen tietoverkkoon. Kielilakiin on lisätty viittaussäännös, jonka mukaan yleissitovien työehtosopimusten julkaisukielestä säädetään edellä mainitulla lailla.
Lait tulevat voimaan 1.10.2011.
(STM neuvotteleva virkamies Ari
Pulkkinen 09 160 73188)
TA S AVA L L A N
PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
12.8.2011 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koske-

van yleissopimuksen (COTIF) muutosten voimaansaattamisesta sekä
yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta annetun tasavallan
presidentin asetuksen 2 §:n kumoamisesta. Asetus tulee voimaan
1.9.2011. (LVM hallitusneuvos Hannu
Pennanen 09 160 28470)

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 11.8.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus luonnonvarainneuvostosta annetun asetuksen
kumoamisesta. Luonnonvarainneuvoston toimikauden päättyessä neuvosto lakkautetaan ja sitä koskeva
asetus kumotaan. Uutta luonnonvarainneuvostoa ei aseteta, koska siihen ei ole saatavilla resursseja eikä
neuvostolla ole enää aikaisemmankaltaista luonnonvarapoliittista roolia.
Kansallista luonnonvarapolitiikkaa
koskevia linjauksia on valmisteltu
kansallisen luonnonvarastrategian
(2009) ja valtioneuvoston selonteon
(2010) kautta ja linjauksia luonnonvarojen kestävän ja monipuolisen
käytön, hoidon ja suojelun osalta
toimeenpannaan nykyisin monilla
hallinnon eri tasoilla. Asetus tulee
voimaan 17.8.2011. (MMM hallitusneuvos Timo Tolvi 09 160 52445)
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
11.8.2011 seuraavat päätökset:
Päätös kustantaa valtiolliset hautajaiset valtioneuvos Harri Holkerille.
(VNK hallitusneuvos Kari Peltonen
09 160 22294)
Päätös
asettaa
talousneuvosto
12.8.2011 lukien hallituskaudeksi
(valtioneuvoston jäsenet kuitenkin
enintään siksi ajaksi, minkä he toimivat valtioneuvoston jäseninä). Kokoonpano: puheenjohtaja: pääministeri Jyrki Katainen; varapuheenjohtaja: valtiovarainministeri Jutta Urpilainen; jäsenet: kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, puheenjohtaja Sture Fjäder, AKAVA ry, opetusministeri Jukka Gustafsson, elinkeinoministeri Jyri Häkämies, työ-
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ministeri Lauri Ihalainen, toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen
Yrittäjät ry, pääjohtaja Erkki Liikanen, Suomen Pankki, puheenjohtaja
Lauri Lyly, Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK ry, puheenjohtaja
Juha Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry,
puheenjohtaja Mikko Mäenpää,
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK,
toimitusjohtaja Kari-Pekka MäkiLohiluoma, Suomen Kuntaliitto,
ympäristöministeri Ville Niinistö,
toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä,
Keskuskauppakamari, toimitusjohtaja
Mikko Pukkinen, Elinkeinoelämän
keskusliitto EK, sisäasiainministeri
Päivi Räsänen, puolustusministeri
Stefan Wallin sekä hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen. (VNK
hallitusneuvos Kari Peltonen 09 160
22294)
Päätös lakkauttaa nykyinen vientivalvontaneuvottelukunta 11.8.2011
alkaen ja asettaa uusi vientivalvontaneuvottelukunta ajalle 12.8.2011–
11.8.2016. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: yksikön
päällikkö Leena Yli-Vakkuri-Gardemeister, ulkoasiainministeriö; varapuheenjohtaja: kaupallinen neuvos
Heikki Karri, ulkoasiainministeriö;
jäsenet: yksikön päällikkö Markku
Virri, ulkoasiainministeriö (lähetystöneuvos Pia Hillo), neuvotteleva virkamies Mauri Riihonen, työ- ja elinkeinoministeriö (neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti), ylitarkastaja
Jukka Kaski, Poliisihallitus (asehal-

lintopäällikkö Liisa Timonen), erityisasiantuntija Sanna Poutiainen,
puolustusministeriö (hallitussihteeri
Tuomas Venho), viestintäneuvos Kari
Ojala, liikenne- ja viestintäministeriö
(suunnittelija Riikka Pitkänen), tulliylitarkastaja Irene Lahtinen, Tullihallitus (tulliylitarkastaja Jani Sarvikivi), ylitarkastaja Martin Westerlund, suojelupoliisi (ylitarkastaja
Pertti Isotalo) sekä asiantuntija Tuija
Karanko, Teknologiateollisuus ry
(johtava asiantuntija Simo Karetie,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK).
(UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä
09 160 55741)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
11.8.2011 seuraavat Euroopan unionin
säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi energiatehokkuudesta
(energiatehokkuusdirektiivi). Ehdotettu direktiivi korvaisi nykyisen
energiapalveludirektiivin sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoa koskevan direktiivin. Ehdotuksen mukaan kukin jäsenvaltio vahvistaisi
kansallisen energiatehokkuustavoitteen vuodelle 2020. Ehdotus velvoittaisi jäsenvaltioilta toimenpiteitä,
joiden avulla pyritään saavuttamaan
EU:n 20 prosentin energiansäästötavoite vuodelle 2020. Valtioneuvosto
suhtautuu myönteisesti tavoitteeseen
parantaa energiatehokkuutta. Lisäksi
valtioneuvoston mukaan myönteistä

ehdotuksessa on se, että jäsenvaltiot
voivat asettaa vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteensa itse. Ehdotuksessa on kuitenkin useita pakollisia
toimia, jotka ovat hallinnollisesti raskaita tai kalliita suhteessa niillä saavutettaviin energiansäästöihin. Eräät
pakolliset toimet ovat myös päällekkäisiä Suomessa jo käytössä olevien
kustannustehokkaiden toimien kanssa.
Myös toimenpiteiden toteutusaikataulut ovat monin osin epärealistisen
tiukkoja. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että jäsenvaltioille taattaisiin
riittävästi joustavuutta toimenpidevaihtoehtoja valittaessa. (TEM neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka
010 60 64813)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 11.8.2011 seuraavat nimitysasiat:
Yhteiskuntatieteiden tohtori AnnaKaisa Ikonen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin
virkaan 16.8.2011 lukien toistaiseksi,
kuitenkin enintään hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen toimikauden ajaksi. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg 09 160 33130)
Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden tohtori Janne Häyrynen
valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 12.9.2011 lukien.
(VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos
09 160 33095)

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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