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Valtioneuvosto antoi 18.8.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston
asetuksen 13 §:n muuttamisesta.
Asetuksen (906/2009) 13 §:ssä säädetään Lapin aluehallintoviraston
toimialueesta ja toimivallasta eräissä
tehtävissä. Säännöstä muutetaan siten,
että pykälän 1 kohtaan tehdään tekninen täsmennys, jolla siinä oleva
säädösviittaus muutetaan vastaamaan voimassa olevaa opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia (1705/2009). Lisäksi pykälän 2 kohta muutetaan elintarvikelain
(23/2006) muutosten johdosta siten,
että Lapin aluehallintoviraston tehtävänä on hoitaa koko maan alueella
elintarvikelaissa tarkoitettua poro22.8.2011/97

teurastamojen ja niiden yhteydessä
olevien laitosten hyväksyntää sekä
elintarvikevalvontaa, ensisaapumisvalvontaa ja lihantarkastusta ja siihen
liittyvä valvontaa poroteurastamoissa
ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa. Asetus tulee voimaan 1.9.2011.
(VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen 09 160 32242)
Valtioneuvoston asetus liikunta-asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Määräaikaa valtion liikuntaneuvoston uuden
toimikauden alkamiselle pidennetään nykyisestä neljästä kuukaudesta
kuuteen kuukauteen eduskuntavaalien tuloksen vahvistamisesta. Asetus
tulee voimaan 21.8.2011. (OKM
vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola
09 160 77903)
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Opetushallituksen johtokunnan jäsenten
lukumäärää lisätään neljällä jäsenellä.
Muutoksen jälkeen johtokunnassa on
puheenjohtaja, enintään 13 muuta
jäsentä sekä pääjohtaja ja henkilöstön edustaja. Asetus tulee voimaan
1.9.2011. (OKM hallitussihteeri
Piritta Väinölä 09 160 77443)
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista,
joiden lääkehoidon kustannuksista

sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n
2 momentin perusteella korvataan 72
tai 100 prosenttia annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta.
Voimassa olevaa asetusta muutetaan
siten, että siihen lisätään 72 prosentin
korvausluokkaan uutena erityiskorvaukseen oikeuttavana sairautena
vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia.
Asetus tulee voimaan 1.1.2012.
(STM hallitussihteeri Virpi Korhonen
09 160 73259)
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
18.8.2011 seuraavat päätökset:
Päätös ratkaista Helmi Enbergin jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 09 160 33043)
Päätös ratkaista Karin Velanderin
jäämistöstä tehdyt hakemukset. (VM
budjettineuvos Petri Syrjänen 09 160
33043)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön Euroopan aluekomitean 61. kokoukseen Bakussa
12.–15.9.2011 ja oikeuttaa sosiaalija terveysministeriö määräämään
valtuuskunnalle tarvittavat sihteerit.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on
osastopäällikkö Päivi Sillanaukee
sosiaali- ja terveysministeriöstä, varapuheenjohtaja johtaja Taru Koivisto
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sosiaali- ja terveysministeriöstä ja
jäsenet ovat ylijohtaja Marina Erhola
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, neuvotteleva virkamies Eeva
Ollila sosiaali- ja terveysministeriöstä,
neuvonantaja Gisela Blumenthal
ulkoasiainministeriöstä ja ylitarkastaja Suvi Huikuri sosiaali- ja terveysministeriöstä. (STM neuvotteleva
virkamies Outi Kuivasniemi 09 160
73230)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
18.8.2011 seuraavat Euroopan unionin
säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2011
vp) eduskunnalle luonnoksesta Euroopan rahoitusvakausvälinettä koskevan puitesopimuksen muuttamisesta
(Euroopan rahoitusvakausväline).
ERVV:n henkilöstö on laatinut
4.8.2011 päivätyn luonnoksen puitesopimuksen muuttamisesta. Puitesopimuksen kieli on englanti. Luonnos ei ole erillinen sopimus muutoksista vaan se on laadittu konsolidoituna siten, että ne sisältävät myös jo
13.7.2011 tehdyn sopimuksen muutokset. Heinäkuussa jo sovitut muutokset eivät nyt ole neuvottelujen
kohteena. Sopimukseen lisätään
21.7.2011 euroalueen päämiesten
kokouksessa sovitut uudet tukimuodot; ennakollinen tuki, joukkovelkakirjojen ostaminen poikkeuksellisesti jälkimarkkinoilta sekä lainan
antaminen eurovaltiolle, mukaan
lukien valtiot, joille ei ole vahvistettu
talouden sopeutusohjelmaa, sen
rahoituslaitosten pääomittamiseksi.
Teknisen tason virkamiestason neuvottelut alkavat 18.8.2011. Sopimusmuutos on tarkoitus allekirjoittaa
syyskuun alussa. (VM neuvotteleva
virkamies Markku Puumalainen
09 160 33088)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 18.8.2011 seuraavat nimitysasiat:
Kauppatieteiden tohtori Tuire Santamäki-Vuori ministerin toimikaudeksi

nimitettävän valtiosihteerin virkaan
1.9.2011 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään valtiovarainministeri
Jutta Urpilaisen toimikauden ajaksi.
(VM hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi
Nerg 09 160 33130)
Valtioneuvosto myönsi ympäristöneuvos Elina Rautalahdelle palkatonta virkavapautta ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen virasta
21.8.2011–31.10.2012. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm
040 014 3898)
Valtioneuvosto myönsi viestintäjohtaja Marko Ruonalalle palkatonta
virkavapautta ympäristöministeriön
viestintäjohtajan virasta 1.10.2011–
30.9.2014. (YM henkilöstöpäällikkö
Heidi Sederholm 040 014 3898)
LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkaisi 18.8.2011
työryhmän mietinnön Rikosrekisteritietojen säilyttäminen ja luovuttaminen EU:n jäsenvaltioiden
välillä. Työryhmä ehdottaa lain säätämistä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen
ja muiden EU-jäsenvaltioiden välillä.
Lailla pantaisiin täytäntöön EU:n
puitepäätös
rikosrekisteritietojen
vaihdon järjestämisestä. Rikosrekisteritietojen vaihto Suomen ja muiden
EU-valtioiden välillä on nykyisinkin
mahdollista. Myös jatkossa periaatteena on, että se valtio, jonka kansalainen tuomittu on, säilyttää kyseisen
henkilön tiedot myös muissa jäsenvaltioissa annetuista tuomioista. Tällöin se voi kattavasti vastata kansalaisen rikosrekisteritietoja koskeviin
tiedusteluihin muista jäsenvaltiosta.
Työryhmä ehdottaa myös, että tiedot
muissa jäsenvaltioissa annetuista
tuomioista säilytettäisiin erillisessä
säilytysrekisterissä. Siitä merkittäisiin rikosrekisteriin vain ne tuomiot,
jotka vastaavat sellaista seuraamusta,
joka Suomessa merkittäisiin rikosre-

kisteriin. Kansallista rikosrekisterijärjestelmää ei siten muutettaisi.
Mietintö on osoitteessa http://www.
om.fi/Etusivu/Julkaisut/Mietintojaja
lausuntoja/Mietintojenjalausuntojen
arkisto/Mietintojajalausuntoja2011/
1302673371794. Lisätietoja antavat
lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola,
p. 09 160 67705 ja lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, p. 09 160
67678, oikeusministeriö.
Alueellisen sisäisen turvallisuuden
yhteistyön toimintamallin valmistelutyöryhmä luovutti 16.8.2011
ehdotuksensa
sisäasiainministeri
Päivi Räsäselle. Ehdotuksessa turvallisuusyhteistyötä
tarkastellaan
arjen turvallisuuden, ennaltaehkäisevän toiminnan ja normaaliolojen
häiriötilanteisiin varautumisen näkökulmasta. Ehdotuksessa on esitetty
uuden, laaja-alaisen, turvallisuusyhteistyön tarve sekä hallinnonalojen
tulevaisuuskatsauksissa voimakkaasti
esille noussut tarve strategioiden ja
ohjelmien tavoitteiden yhteensovittamiselle. Valtion aluehallinnon
uudistus antaa hyvän mahdollisuuden
uuden alueellisen turvallisuusyhteistyön toteuttamiselle. Julkaisu sisältää
ehdotuksen sisäisen turvallisuuden
alueelliseksi toimintamalliksi, toimintamallin tavoitteet sekä keskeiset elementit, alueen toimijoiden roolit ja
toimenpide-ehdotukset sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön
edistämiseksi. Arjen turvaa yhteistyöllä –julkaisu on osoitteessa http://
www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/
D64FB913430C1A0AC22578EE00
26D337/$file/232011.pdf. Lisätietoja
antavat ylijohtaja Anneli Taina,
p. 020 636 1040, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, pelastusylitarkastaja
Seppo Lehto, p. 0400 695 093, Lapin
aluehallintovirasto sekä sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö
Tarja Mankkinen, p. 040 595 5760,
sisäasiainministeriö.

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

10

22.8.2011/97

