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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 26.8.2011
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 16/2011 vp)
eduskunnalle kansainvälistä tavaran
kauppaa koskevista sopimuksista
tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä. Esityksessä
ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy
kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleis29.8.2011/100

sopimuksen II osaa koskevan selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen. Tämän seurauksena kauppasopimuksen tekemistä koskevia yleissopimuksen II luvun määräyksiä
sovelletaan kaikessa yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvassa kaupassa lukuun ottamatta Pohjoismaiden välistä kauppaa, jossa jatkossakin sovelletaan yhteispohjoismaisesti
valmisteltuja kansallisia säännöksiä.
Selityksen peruuttaminen ja uusi selitys tulevat voimaan kuukauden ensimmäisenä päivänä kuuden kuukauden
kuluttua siitä, kun yleissopimuksen
tallettaja on vastaanottanut asiaa koskevan tiedonannon. (OM lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila 09 160
67719)
Hallituksen esitys (HE 17/2011 vp)
eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta. Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan yhteisön
tavaramerkistä ja yhteisömallista
annetuissa neuvoston asetuksissa
täytäntöönpanokelpoisiksi säädetyt
yhdenmukaistamisviraston päätökset
sekä yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetussa neuvoston asetuksessa täytäntöönpanokelpoisiksi
säädetyt yhteisön kasvilajikeviraston
päätökset pannaan Suomessa täytäntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen riita-asiassa antama tuomio,

joka on saanut lainvoiman. Oikeusministeriö antaa päätöksiä koskevat
täytäntöönpanomääräykset. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 09
160 67704)
Hallituksen esitys (HE 18/2011 vp)
eduskunnalle laiksi kuntajakolain
muuttamisesta. Kuntajakolakiin lisätään säännökset yhdistyvän kunnan
toimivallasta tilanteessa, jossa ennen
valtioneuvoston päättämän kuntien
yhdistymisen voimaantuloa valmistellaan uutta kuntien yhdistymistä.
Jos valtioneuvosto on päättänyt kuntien yhdistymisestä siten, että kunnat
lakkaavat ja perustavat uuden kunnan, lakkaavien kuntien valtuustot
voivat päättää uudesta kuntien yhdistymisesityksestä, jollei uuden kunnan valtuuston toimikausi ole vielä
alkanut. Niissä tilanteissa, joissa
kunta on päätetty lakkauttaa ja liittää
olemassa olevaan toiseen kuntaan,
eikä uuden kunnan valtuuston toimikausi ole vielä alkanut, kuntien yhdistymisesityksestä voi päättää sen kunnan valtuusto, johon lakkaava kunta
on päätetty yhdistää. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä
2011. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva
Mäenpää 09 160 32578)
Hallituksen esitys (HE 19/2011 vp)
eduskunnalle Macaon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
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kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan
hyväksyttäväksi Macaon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehty
sopimus. Sopimuksen tarkoituksena
on mahdollistaa verotusta koskevien
tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön
ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan
kolmantenakymmenentenä päivänä
siitä päivästä, jona sopimuspuolet
ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä lainsäädännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies
Anders Colliander 09 160 33163)
Hallituksen esitys (HE 20/2011 vp)
eduskunnalle Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan
hyväksyttäväksi Seychellien kanssa
veroasioita koskevista tiedoista tehty
sopimus. Sopimuksen tarkoituksena
on mahdollistaa verotusta koskevien
tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön
ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan
kolmantenakymmenentenä päivänä
siitä päivästä, jona sopimuspuolet
ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies
Anders Colliander 09 160 33163)
Hallituksen esitys (HE 21/2011 vp)
eduskunnalle Costa Rican kanssa
veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan
hyväksyttäväksi Costa Rican kanssa
veroasioita koskevista tiedoista tehty
sopimus. Sopimuksen tarkoituksena
on mahdollistaa verotusta koskevien
tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön
ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille mallisopimuksille. Sopimus
tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona
sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään
sen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies
Anders Colliander 09 160 33163)

12

Hallituksen esitys (HE 22/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:n sekä
Geodeettisesta laitoksesta annetun
lain 3 §:n muuttamisesta. Maanmittauslaitoksesta annettua lakia muutetaan siten, että maanmittauslaitoksen
toimintaa johtava pääjohtaja määrää
itse sijaisensa. Asiat, joissa maanmittauslaitoksen keskushallinto on valitusviranomaisena, pääjohtaja voi
siirtää alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi. Maanmittauslaitos ei enää
suorita tilaustehtävänä veroluokituksia. Myös maanmittauslaitoksen
paikkatietoja koskevia tehtäviä selkiytetään. Geodeettisesta laitoksesta
annettua lakia muutetaan siten, että
laitoksen päällikkönä oleva ylijohtaja määrää itse sijaisensa. (MMM
maanmittausneuvos Raimo Vajavaara 09 160 52170)
Hallituksen esitys (HE 23/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta
tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta sekä kaupanvahvistajista
annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta. Tavoitteena on, että kiinteistötietojärjestelmän tiedot luovutetaan tietopalveluna maksutta sellaisille viranomaisille, joiden tehtäviin kyseisten
tietojen käsittely välittömästi kuuluu.
Kiinteistötietojärjestelmän neuvottelukunta lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan kiinteistötietojärjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa varten asetettava yhteistyöryhmä, jonka maanmittauslaitos asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmään
kutsutaan järjestelmän ylläpitäjien ja
käyttäjien edustajia. Kaupanvahvistajista annettua lakia muutetaan siten,
että syyttäjien oikeus toimia kaupanvahvistajina poistetaan. Lakiin tehdään lisäksi teknisluonteisia tarkistuksia. (MMM maanmittausneuvos
Raimo Vajavaara 09 160 52170)
Hallituksen esitys (HE 24/2011 vp)
eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että
siinä otetaan huomioon myös Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukea maaseudun kehittämiseen koskevan neuvoston asetuksen mukaista Euroopan unionin
maaseutuohjelmakautta seuraavan
lainsäädännön mukainen ohjelmavalmistelu. (MMM lainsäädäntöneuvos
Katriina Pessa 09 160 54298)

E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
26.8.2011 seuraavat lait:

vahvisti

Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
ja laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta (HE 4/2011 vp). Lakeja muutetaan Euroopan unionin pääoma- ja
yritysjärjestelydirektiivien muuttamisesta annetun direktiivin voimaan
saattamiseksi. Tarkoituksena on vähentää yhtiöoikeudellisesta sääntelystä osakeyhtiöille aiheutuvia sulautumis- ja jakautumismenettelyn kustannuksia. Lait tulevat voimaan
1.9.2011. (OM lainsäädäntöneuvos
Jyrki Jauhiainen 09 160 67664)
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista, laki porotaloutta
kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta, laki poronhoitolain 33 ja 34 §:n
muuttamisesta, laki aravalain 1 §:n
muuttamisesta, laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain
1 §:n muuttamisesta, laki maa- ja
puutarhatalouden kansallisista tuista
annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki
kolttalain 8 §:n muuttamisesta, laki
maatilatalouden kehittämisrahastosta
annetun lain 3 §:n muuttamisesta,
laki pakkohuutokaupalla myytävien
kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle
annetun lain 7 §:n muuttamisesta,
laki maatalouden rakennetuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki
maaseutuelinkeinojen rahoituslain
2 §:n muuttamisesta, laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja
tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta,
laki Metsähallituksesta annetun lain
6 §:n muuttamisesta, laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen
tukemisesta annetun lain 3 ja 17 §:n
muuttamisesta ja laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta (HE
247/2010 vp). Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki korvataan lailla porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista. Lain
nojalla tuetaan pääsääntöisesti näiden
elinkeinonharjoittajien alkutuotantoinvestointeja ja elinkeinon aloittamista. Tuki koskee myös asuntorakentamista ja vapaaehtoisia velkajärjestelyjä. Paliskuntien investointien tukemista jatketaan, minkä lisäksi
tukea voi saada poroaitojen korjaamiseen. Myös tutkimusrahoitusta
jatketaan samoin kuin valtion maan
käyttämistä erityisiin etuuksiin.
Lisäksi säädetään laki porovahinkojen korvaamisesta poikkeuksellisen
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suurissa katastrofeissa. Laki sisältää
hätäruokinnan tuen, mutta kattaa
myös muita vahinkoja, jotka ovat
aiheutuneet luonnononnettomuudesta tai muusta tuhosta. Korvausjärjestelmä koskee ainoastaan porotaloutta
ja sitä sovelletaan hyvin rajoitetusti.
Lakien voimaantulosta säädetään
valtioneuvoston asetuksella. (MMM
lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa
09 160 54298)
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
annetun lain kumoamisesta, laki satovahinkojen korvaamisesta annetun
lain muuttamisesta ja laki yksityisistä
teistä annetun lain muuttamisesta
(HE 295/2010 vp). Vesistötulvista
aiheutuvien vahinkojen korvausjärjestelmä uudistetaan siten, että
rakennuksille tai rakennelmille ja
niissä olevalle irtaimistolle aiheutuvia vahinkoja ei enää korvata valtion
varoista vaan tällaisten vahinkojen
varalta tarjolla olevista vakuutuksista.
Vesistötulvista aiheutuvat maatalousvahingot korvataan valtion talousarviosta ja yksityisille teille aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen voidaan myöntää avustusta. Lait tulevat
voimaan 1.1.2014. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että lain
kumoamisen vaikutuksia markkinoille tuleviin vakuutustuotteisiin
seurataan ja että seurannan tuloksista
toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2012
loppuun mennessä. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Pekka Kemppainen
09 160 52249)
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
(HE 6/2011 vp). 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 tulee voimaan 15.9.2011. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue
09 160 28563)
Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2011 toiseksi lisätalousarvioksi merkittäväksi pöytäkirjaan
(HE 11/2011 vp). Eduskunta on
1.7.2011 päättänyt, että vuotta 2011
koskevaa toista lisätalousarviota
sovelletaan 8.7.2011 alkaen. (VM
budjettipäällikkö Hannu Mäkinen
09 160 33036)
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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
26.8.2011 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia,
voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta. Lisäpöytäkirjalla ja sen voimaansaattamisen yhteydessä toteutetuilla lainsäädäntömuutoksilla pyritään ehkäisemään rasistisia rikoksia ja muita
viharikoksia. Lisäpöytäkirja koskee
erityisesti tietojärjestelmien välityksellä tehtyjä tekoja. Asetus, lisäpöytäkirja ja laki (510/2011) tulevat voimaan 1.9.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 09 160
67725)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
26.8.2011 seuraavat kansainväliset
asiat:
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä
edustaja Jan Storen valtuuttaminen
allekirjoittamaan Euroopan unionin
ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen
kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva
puitesopimus. Sopimukseen on kirjattu kahdenväliset sitoumukset ihmisoikeuksien, Kansainvälisen rikostuomioistuimen, terrorismin vastaisen
yhteistyön, joukkotuhoaseiden, laittomien pienaseiden, maahanmuuton,
hyvän hallinnon ja verotuksen sekä
kauppapolitiikan aloilla. Sopimus on
tarkoitus allekirjoittaa syyskuussa
2011. Sopimus tulee voimaan sitä
päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä
tarkoitusta varten tarvittavien oikeudellisten menettelyjen saattamisesta
päätökseen. (UM lähetystöneuvos
Johan Schalin 09 160 56308)
Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella
perustetun kansainvälisen komission
XXX täysistunnossa tehtyjen päätös-

ten XXX-39–XXX-41 ja XXX-43–
XXX-47 hyväksyminen. Päätökset
XXX-39–XXX-41 koskevat tarkastusleimoja. Ampuma-aseen ja patruunapakkausten
tarkastusleimat
yhdenmukaistetaan siten, että kaikissa
jäsenvaltioissa käytetään tarkastuslaitoksen oman leiman lisäksi yhdenmukaista C.I.P:n tarkastusleimaa.
Päätös XXX-43 koskee 20-kaliiperisten haulikonpatruunoiden väriä.
Nämä patruunat, jotka voivat sekoittua toista kaliiperia olevien patruunoiden kanssa, erotellaan värein.
Päätöksessä XXX-44 muutetaan
takaaladattavan
rihlaamattoman
ampuma-aseen kaliiperin merkintävaatimuksia siten, että patruunapesän pituus on merkittävä piippuun.
Päätökset XXX-45–XXX-47 koskevat ilmoituksia, joissa todetaan Slovakian tarkastussäädösten muutoksen vastaavan C.I.P:n vaatimuksia
sekä hyväksytään Venäjän Klimovsk
II -tarkastuslaitoksen ja ehdoin Abu
Dhabin tarkastuslaitoksen tarkastusleimojen käyttöönotto. (SM projektipäällikkö Mika Lehtonen 071 878
8581)
Kansliapäällikkö Arto Rädyn tai
hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja
Eero Lavosen valtuuttaminen allekirjoittamaan Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriön ja Suomen
tasavallan hallituksen puolesta toimivan Suomen puolustusministeriön
välinen sopimus tutkimus-, kehitys-,
testaus- ja arviointihankkeista. Sopimus määrittelee erillisissä hankesopimuksissa noudatettavat periaatteet ja ehdot, jotka koskevat erillisissä
hankesopimuksissa
määritettyjen
tutkimus-, kehitys-, testaus- ja arviointitoimintojen käynnistämistä, toteuttamista ja hallinnointia. Sopimuksessa
on määräykset esimerkiksi turvallisuudesta sekä hanketiedon luovuttamisesta ja käytöstä. Sopimuksen alla
voidaan vaihtaa myös turvallisuusluokkaan salainen kuuluvaa tietoa.
Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa
mahdollisimman pian. (PLM hallitusneuvos Tarja Jaakkola 09 160
88257)
Liikenneministeri Merja Kyllösen tai
hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja
Minna Kivimäen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan
hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välinen sopimus
kansainvälisestä
taksiliikenteestä
tiellä. Sopimus mahdollistaa suomalaisten ja ruotsalaisten taksiyrittäjien
taksiliikenteen Suomen ja Ruotsin

13

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

välillä. Käytännössä sopimus koskee
Pohjois-Suomen raja-alueen taksiliikennettä, kuten Tornion ja Haaparannan välistä liikennettä. Sopimus allekirjoitetaan Reykjavikissa Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikenneministerikokouksen yhteydessä 29.–
31.8.2011. (LVM hallitusneuvos Silja
Ruokola 09 160 28367)
Liikenneministeri Merja Kyllösen tai
hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja
Minna Kivimäen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä talvimerenkulun palvelujen yhteisestä
järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla. Sopimus määrittelee nykyistä pohjoismaista jäänmurtosopimusta paremmin sopimusalan ja Suomen ja Ruotsin yhteistyön perusteet. Sopimuksen
tarkoitus on parantaa jäänmurtajien
saatavuutta, vähentää odotusaikoja ja
kustannuksia sekä hyödyntää tehokkaasti nykyinen jäänmurtajalaivasto.
Sopimuspuolten vastaavat viranomaiset hallinnoivat yhteistyössä
talvimerenkulun ohjausjärjestelmiä.
Sopimus allekirjoitetaan Reykjavikissa Pohjoismaiden ja Baltian maiden
liikenneministerikokouksen
yhteydessä 29.–31.8.2011. (LVM
hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160
28367)
Etelämannersopimuksen konsultatiivisen kokouksen 1.7.2011 hyväksymien
Etelämannersopimuksen
ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen
V alaisten toimenpiteiden hyväksyminen. Toimenpiteillä hyväksytään
yhdeksän muutettua Etelämantereen
erityissuojelualueen hallintasuunnitelmaa, yksi muutettu Etelämantereen erityishallinta-alueen hallintasuunnitelma, yksi merkittävien historiallisten paikkojen ja muistiomerkkien luetteloon kuuluvan alueen
muutos ja yksi uusi alue merkittäväksi
historiallisten paikkojen ja muistomerkkien luetteloon. Toimenpiteet
ovat luonteeltaan teknisiä. Ne tulevat
voimaan 29.9.2011. (YM neuvotteleva
virkamies Tuomas Kuokkanen
050 379 0429)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 26.8.2011
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan
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metsästyslain muuttamisesta, maakuntalaki tuotteiden ekologiselle
suunnittelulle ja energiamerkinnälle
asetettavista vaatimuksista annetun
lain soveltamisesta Ahvenanmaan
maakunnassa, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan eläinsuojelulain
muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisesta annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki sähkön tuotantotuesta,
maakuntalaki elintarvikelain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
annetun maakuntalain 3 §:n muuttamisesta sekä maakuntalaki Ahvenanmaan terveyden- ja sairaanhoidon
maksun perusteista annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160
67745)
Tasavallan presidentti ratkaisi 12 armonanomusasiaa. (OM vanhempi
hallitussihteeri Eva Tams 09 160
67625)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
26.8.2011 seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainneuvos Pekka Metso
Ljubljanassa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään 1.11.2011 lukien.
(UM
henkilöstöjohtaja
Pirkko
Hämäläinen 09 160 55401)
Zagrebin suurlähetystön päällikkö,
suurlähettiläs Juha Ottmanin valtuuttaminen täysivaltaisen erikoissuurlähettilään tehtävään Makedoniaan,
Abu Dhabin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2011 lukien määrätyn suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similän valtuuttaminen täysivaltaisen erikoissuurlähettilään tehtävään Qatariin,
Liman suurlähetystön päälliköksi
1.9.2011 lukien määrätyn suurlähettiläs Juha Virtasen valtuuttaminen
täysivaltaisen erikoissuurlähettilään
tehtävään Boliviaan, Ecuadoriin ja
Kolumbiaan, Abujan suurlähetystön
päälliköksi 1.9.2011 lukien määrätyn
suurlähettiläs Riitta Korpivaaran
valtuuttaminen täysivaltaisen erikoissuurlähettilään tehtävään Senegaliin
sekä Suomen edustajaksi Länsi-Afrikan maiden talousyhteisöön (ECOWAS) Nigeriassa, Nairobin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2011 lukien määrätyn suurlähettiläs Sofie
From-Emmesbergerin valtuuttaminen Suomen edustajaksi Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmaan (UNEP) sekä asuinyhdyskuntakomissioon (HABITAT) Keniassa ja

Lusakan suurlähetystön päälliköksi
1.9.2011 lukien määrätyn suurlähettiläs Pertti Anttisen valtuuttaminen
Suomen edustajaksi Itäisen ja eteläisen Afrikan yhteismarkkinajärjestöön (Common Market for Eastern
and Southern Africa, COMESA)
Sambiassa. (UM henkilöstöjohtaja
Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)
Filosofian tohtori, tutkimusprofessori
Hans Erik Söderlundin määrääminen
toimimaan korkeimman hallinto-oikeuden yli-insinöörineuvoksena patenttia, hyödyllisyysmallioikeutta tai
integroidun piirin piirimallia koskevia asioita käsiteltäessä ajalla
1.9.2011–30.11.2013. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 09 160
67532)
Työmarkkinalakimies Lauri Niittylä
virkasuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi jäseneksi ja
neuvottelupäällikkö Sari Ojanen
virkasuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi varajäseneksi
työtuomioistuimeen
31.12.2012
päättyvän toimikauden loppuun
saakka. (OM hallitusneuvos Anne
Hallavainio 09 160 67535)
Eversti Pasi Kostamovaara Rajavartiolaitoksen kenraalin virkaan ja
Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön tehtävään 1.1.2012–30.9.2018. (SM rajavartioylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen 071 872 1603)
Sotilasylilääkäri, lääkintäeversti Simo
Lauri Siitonen puolustusvoimien ylilääkärin
virkaan
1.11.2011–
31.10.2016. (PLM hallintojohtaja
Hannu Antikainen 09 160 88119)

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 25.8.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n muuttamisesta. Ohjesäännön 3 §:ään lisätään
valtioneuvoston yleistunnossa käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi asiaksi
turvallisuustutkintalaissa (525/2011)
tarkoitetun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittaminen ja tutkintaryhmän asettaminen tällaista tutkintaa varten. Samalla 3 §:stä poistetaan
säännös, joka perustuu turvallisuustutkintalailla kumottuun lakiin onnet-
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tomuuksien tutkinnasta (373/1985).
Asetus tulee voimaan 1.9.2011.
(VNK hallitussihteeri Arno Liukko
09 160 24027)
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan
maakunnan maakunnanvoudinviraston hallinnosta. Asetus (370/1996)
tuli voimaan 1.12.1996. Se on alkuperäisessä muodossaan. Voimassa
oleva asetus kumotaan ja säädetään
uusi asetus, jossa otetaan huomioon
tähän asetukseen vaikuttavat muut
säädökset. Asetus tulee voimaan
1.10.2011. (OM hallitusneuvos Kari
Liede 09 160 69527)
Valtioneuvoston asetus valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten virkojen täytöstä ja työjärjestyksestä
sekä vastaanottopalveluista perittävästä maksusta. Asetuksella annetaan kansainvälistä suojelua hakevan
vastaanotosta annetun lain (746/2011)
9 §:n 3 momentin ja 32 §:n 1 momentin nojalla säännökset valtion vastaanotto- ja järjestelykeskusten virkojen täytöstä ja työjärjestyksestä
sekä vastaanottopalveluista perittävästä maksusta. Asetus tulee voimaan 1.9.2011. (SM lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen 071 878
8626)
Valtioneuvoston asetus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta.
Kuvaohjelmalainsäädännön uudistukseen liittyen Mediakasvatus- ja
kuvaohjelmakeskus aloittaa toimintansa vuoden 2012 alussa. Asetuksessa säädetään keskuksen johtajan
ja neuvottelukunnan tehtävistä sekä
keskuksen henkilöstöstä, virkojen
kelpoisuusvaatimuksista, virkamiesten tehtävistä ja muusta hallinnosta
sekä valtion edustamisesta keskuksen toimialaan kuuluvissa asioissa.
Asetus tulee voimaan 1.1.2012.
(OKM hallitusneuvos Tuula Lybeck
09 160 76910)
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetusta muutetaan vastaamaan valtioneuvoston ohjesääntöön 1.6.2011
lukien tehtyä muutosta (520/2011)
ylimpien virkamiesten kelpoisuusvaatimusten osalta. Asetus tulee voimaan 1.9.2011. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160 53331)
Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuollosta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:n muuttamisesta.
Eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n
muuttamisesta annettu laki tulee voimaan 1.9.2011. Lainmuutos johtuu
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siitä, elintarvikelain muutoksella valtion ja kuntien välistä työnjakoa elintarvikevalvonnassa on muutettu.
Pienteurastamoiden ja sekä riistan
käsittelylaitosten hyväksyntä ja niissä
suoritettava lihantarkastus ja siihen
liittyvä valvonta ovat siirtyneet kunnilta valtiolle. Lainmuutoksen mukaan kunta voi hoitaa valtion tehtäväksi elintarvikelaissa tai sen nojalla
säädetyn lihantarkastuksen ja siihen
liittyvän valvonnan, jos kunta on tehnyt siitä Elintarviketurvallisuusviraston kanssa sopimuksen. Eläinhuoltoasetuksen 3 §:ssä säädetään kunnille
valtion varoista maksettavasta korvauksesta eläinlääkintähuoltolaissa
tarkoitettujen valvontatehtävien hoitamisessa. Asetuksen 3 §:ää muutetaan siten, että siihen tehdään lihantarkastukseen liittyvistä valvontatehtävistä maksettavia korvauksia koskevat muutokset. Asetus tulee voimaan 1.9.2011. (MMM lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen 09 160
53406)
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2011. Maidon kuljetusavustus on osa EY:n komission hyväksymää pohjoisen tuen
järjestelmää. Kuljetusavustusta maksetaan 2,10–43,96 euroa 1 000 litraa
kohden riippuen siitä, millä alueella
maito on tuotettu. Maidon kuljetusavustukseen arvioidaan käytettävän
enintään 2,09 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 31.8.2011. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2011 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta. Lihan kuljetusavustus
on osa EY:n komission hyväksymää
pohjoisen tuen järjestelmää. Lihan
kuljetusavustukseen arvioidaan käytettävän enintään 0,18 miljoonaa
euroa. Asetus tulee voimaan
31.8.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160
52793)
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Työ- ja elinkeinoministeriö aloitti
toimintansa 1.1.2008. Ministeriö on
arvioinut
organisaatiorakenteensa
toimivuutta ja kehittämistarpeita kolmen toimintavuoden jälkeen. Arvioinnin perusteella ministeriön osasto- ja
yksikköjakoa muutetaan 1.9.2011 lukien. Ministeriön toimialaan kuuluvien Teknologian tutkimuskeskus
VTT:n sekä Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian osalta voimassa ole-

vassa asetuksessa on vanhentuneet
nimet, jotka korjataan. Ministeriön
tehtäviin kuuluvien rakennerahastoasioiden osalta terminologiaa tarkennetaan. Kansliapäällikön, osastopäällikön ja alivaltiosihteerin kelpoisuusvaatimusta koskeva kohta muutetaan viittaamaan yksinomaan valtioneuvoston ohjesäännössä säädettyyn. Kelpoisuusvaatimuksista poistetaan samalla edellytys hyvästä
perehtyneisyydestä
hallinnonalan
toimintaan. Valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin
mukaan
ministeriön
järjestysmuodosta ja toiminnan yleisestä järjestämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.9.2011. (TEM hallitusneuvos
Heidi Nummela 010 60 47988)
Valtioneuvoston asetus merenhoidon
järjestämisestä. Asetuksessa annetaan tarkemmat määräykset merenhoitosuunnitelman laatimisesta ja
suunnitelman tarkistamisesta sekä
merenhoitosuunnitelmaa varten tehtävän meriympäristön tilan alustavassa arvioinnissa tarvittavista selvityksistä ja arvioinnin laatimisesta
sekä meriympäristön hyvän tilan
määrittämisestä, ympäristötavoitteiden asettamisesta ja merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman laatimisesta. Lisäksi annetaan määräykset niistä tahoista, jotka osallistuvat
suunnitelman laadintaan. Asetus tulee
voimaan 1.9.2011. (YM hallitusneuvos
Ulla
Kaarikivi-Laine
050 559 9142)
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
25.8.2011 seuraavat päätökset:
Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä
oleva elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiin. (VNK hallitussihteeri
Arno Liukko 09 160 24027)
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten
oikeuksien yleissopimuksen (CRDP)
sopimusosapuolten konferenssin neljänteen istuntoon New Yorkissa 7.–
9.9.2011 sekä oikeuttaa ulkoasianministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on pysyvä
edustaja Jarmo Viinanen Suomen
pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä
kansakunnissa, valtuuskunnan varapuheenjohtaja pysyvän edustajan
sijainen Janne Taalas Suomen pysy-
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västä edustustosta Yhdistyneissä
kansakunnissa ja jäsenet ovat ministerineuvos Nina Nordström Suomen
pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä
kansakunnissa, lainsäädäntöneuvos
Marjatta Hiekka ulkoasiainministeriöstä, neuvonantaja Timo Voipio
ulkoasiainministeriöstä, neuvotteleva
virkamies Pasi Mustonen sosiaali- ja
terveysministeriöstä, neuvotteleva
virkamies Eveliina Pöyhönen sosiaalija terveysministeriöstä, määräaikainen avustaja Katja Kalamäki Suomen
pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä
kansakunnissa, Kalle Könkkölä
Kynnys ry:stä/YK:n vammaisten oikeuksien erityisraportoijan asiantuntijapaneelista ja Juha-Pekka Konttinen Kynnys ry:stä/VIKE - Vammaisten ihmisoikeuskeskuksesta/Suomen
vammaisfoorumista. (UM lähetystöneuvos Sofie From-Emmesberger
09 160 56551)
Päätös määrätä oikeusministeriön
ylitarkastaja Satu-Maaria Natunen
valtioneuvoston esittelijäksi. (OM
hallitusneuvos Ahti Penttinen 09 160
67547)
Päätös määrätä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen sivutoimisen
asiantuntijajäsenen
varajäseneksi
psykiatrian erikoislääkäri Irene
Veronica Pimenoff tuomioistuimen
31.10.2013 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Anne
Hallavainio 09 160 67535)
Päätös hyväksyä kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla
sopimuksella perustetun kansainvälisen komission XXX täysistunnossa
tehdyt päätökset XXX-38 ja XXX42. Päätöksen XXX-38 muutoksilla
yhtenäistetään kannettavien ampumaaseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevan sopimuksen (C.I.P-sopimus) merkintävaatimukset kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden
osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan
pöytäkirjan 8 artiklan merkintävaatimuksiin. Vaatimukset on sisällytetty
Euroopan unionin lainsäädäntöön
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivillä 2008/51/EY aseiden
hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin
91/477/ETY muuttamisesta. Päätöksellä XXX-42 poistetaan eräiden
räjähdyspanoksella toimivien laittei-
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den tarkastusvelvollisuus C.I.P-sopimuksen soveltamisalasta. (SM projektipäällikkö
Mika
Lehtonen
071 878 8581)
Päätös asettaa valtion nuorisoasiain
neuvottelukunta 1.9.2011 alkavaksi
nelivuotistoimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja
Antti Lindtman Sosialidemokraattisen nuoret ry; varapuheenjohtajat:
kultaseppä Inka Venetvaara Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry
ja förbundsordförande Fredrika Åkerö
Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation rf; jäsenet:
nuoriso- ja järjestötoiminnan suunnittelija Johanna Andersson Suomen
Punainen Risti, puheenjohtaja Li
Andersson Vasemmistonuoret ry,
merkonomi Hunderra Assefa Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE)
ry, puheenjohtaja Johan Ekman
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, puheenjohtaja Simon Elo
Perussuomalaiset Nuoret ry, oikeustieteen yo Antti Hakkanen Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, puheenjohtaja Timo Kontio Sosialidemokraattiset nuoret ry, puheenjohtaja
Anna Melin Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry, yliopistonlehtori Kari Paakkunainen Nuorisotutkimusseura ry, kansanedustaja
Sirpa Paatero Suomen Kuntaliitto ry,
opettaja Sirpa Pursiainen Suomen
Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret
ry, pääsihteeri Aija Salo Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA ry, kansanedustaja
Mikko Savola Suomen Keskustanuoret ry, pääsihteeri Jukka Tahvanainen Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja nuorisotyön päällikkö
Suvi Tuominen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry. Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää neuvottelukunnalle pääsihteerin. (OKM johtaja
Georg Henrik Wrede 09 160 77900)
Päätös asettaa arviointi- ja avustustoimikunta 1.9.2011 alkavaksi nelivuotistoimikaudeksi. Kokoonpano:
puheenjohtaja:
toiminnanjohtaja
Tuomas Nurmela Kokoomuksen
Nuorten Liitto ry, varapuheenjohtaja:
tiedottaja Heta Välimäki Sosialidemokraattiset nuoret ry; jäsenet:
diakoniajohtaja Matti Helin Nuorten
Keskus ry, Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry,
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK ry, diplomingenjör Anna Jern
Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation rf, ekonomi Risto Kaukiainen Kalevan Nuor-

ten Liitto ry., Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Setlementtinuorten Liitto ry., Karjalainen Nuorisoliitto ry,
Kansantanssinuorten Liitto ry, johtaja Seppo Lahtinen Luonto-Liitto ry,
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, kansanedustaja Sari Palm Suomen Kristillisdemokraattiset (KD)
Nuoret ry, kampanjapäällikkö Ville
Tuominen Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry ja suunnittelija
Marjo Katajisto Vasemmistonuoret
ry. Opetus- ja kulttuuriministeriö
määrää toimikunnalle pääsihteerin.
(OKM johtaja Georg Henrik Wrede
09 160 77900)
Päätös määrätä valtion edustajat
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuihin neuvotteluihin 1.9.2011–
31.7.2015. Neuvotteluissa neuvotellaan ja sovitaan kansallisia tukia koskevien esitysten tekemisestä Euroopan unionille valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen välillä.
Valtion edustajat (suluissa varaedustajat): puheenjohtaja: osastopäällikkö Heimo Hanhilahti maa- ja metsätalousministeriö; muut edustajat:
neuvotteleva virkamies Esa Hiiva
(maatalousekonomisti Martti Patjas)
maa- ja metsätalousministeriö, maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi (neuvotteleva virkamies Juha
Palonen) maa- ja metsätalousministeriö, maatalousneuvos Kari Valonen
(neuvotteleva virkamies Osmo Rönty)
maa- ja metsätalousministeriö, maatalousneuvos Taina Vesanto (hallitusneuvos Esko Laurila) maa- ja
metsätalousministeriö, lainsäädäntöneuvos Jyri Inha (neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo) valtiovarainministeriö ja ylijohtaja Leena
Tenhola (osaston johtaja Olli-Pekka
Peltomäki) Maaseutuvirasto. (MMM
lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa
09 160 54298)
Periaatepäätös saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostoon tarvittavien
valtuuksien myöntämisestä. Periaatepäätöksessä hyväksytään se, että
vuoden 2011 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisällytetään saariston
yhteysalusliikennepalvelujen ostoon
tarvittava 34,8 miljoonan euron valtuus. (LVM hallitusneuvos Silja
Ruokola 09 160 28367)
Päätös asettaa liikennevahinkolautakunta toimikaudeksi 1.1.2012–
31.12.2014. Kokoonpano: puheenjohtaja: varatuomari Kyösti Vihermaa
Liikennevahinkolautakunta; varapuheenjohtajat: käräjätuomari Sinikka
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Kurkinen Helsingin käräjäoikeus,
lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen
oikeusministeriö ja oikeustieteen
kandidaatti, toiminnanjohtaja AnnaLiisa Tarvainen Liikenneturva;
jäsenet: lääketieteen ja kirurgian tohtori, ortopedian ja traumatologian
dosentti, erikoislääkäri Ole Böstman
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, lääketieteen ja kirurgian
tohtori, neurologian erikoislääkäri,
ylilääkäri Janne Leinonen Valtiokonttori, diplomi-insinööri, johtaja
Pauli Lappalainen Ammatinedistämislaitossäätiö, insinööri Matti Aarnio eläkkeellä, oikeussihteeri Timo
Ojala korkein oikeus, jaostopäällikkö Riitta Haapasaari Vakuutus- ja
rahoitusneuvonta ja toimitusjohtaja
Pasi Nieminen Autoliitto ry; varajäsenet: lääketieteen ja kirurgian tohtori, ortopedian ja traumatologian
dosentti, osastonylilääkäri Aarne
Kivioja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, lääketieteen ja kirurgian tohtori, neurokirurgian erikoislääkäri, osastonylilääkäri Leena
Kivipelto Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri, diplomi-insinööri,
tekninen johtaja Juhani Intosalmi
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi,
diplomi-insinööri,
yli-insinööri
Juhani Puurunen liikenne- ja viestintäministeriö, käräjätuomari Mika
Falck Hyvinkään käräjäoikeus, jaostopäällikkö Leena Snellman Vakuutusja rahoitusneuvonta ja toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki Suomen Taksiliitto.
(STM neuvotteleva virkamies Virva
Walo 09 160 73879)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
25.8.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2011
vp) eduskunnalle luonnoksesta Euroopan vakausmekanismia (EVM)
koskevan sopimuksen muuttamisesta
(Euroopan vakausmekanismi). Euroopan komissio on toimittanut
17.8.2011 luonnoksen Euroopan
vakausmekanismin (EVM) perustamista koskevan sopimuksen muuttamisesta.
Sopimukseen
lisätään
21.7.2011 euroalueen päämiesten
kokouksessa sovitut uudet tukimuodot; ennakollinen tuki, joukkovelkakirjojen ostaminen poikkeuksellisesti
jälkimarkkinoilta sekä lainan antaminen eurovaltioille, mukaan lukien
valtiot, joille ei ole vahvistettu talouden sopeutusohjelmaa, niiden rahoituslaitosten pääomittamiseksi. Teknisen tason virkamiestason neuvottelut alkavat 25.8.2011. 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 25.8.2011 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvos Pekka Metso ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.11.2011
lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.8.2011
seuraavia asioita:
Verohallinnon Vaasan toimitilojen
peruskorjaaminen ja vuokrasopimuksen tekeminen. Verohallinto oikeutetaan tekemään Senaatti-kiinteistöjen

kanssa Vaasan Verotalon (Kiinteistö
Oy Vaasan Monopol Fastighets Ab)
sekä Tietalon toimitiloja koskevat
vuokrasopimukset. Verotalon sopimus käsittää noin 6 200 m2:n vuokraamisen seitsemän vuoden pituiseksi
sopimuskaudeksi, jonka arvioitu
alkamisajankohta on 1.10.2012.
Sopimusvuokra on noin 69 000 euroa
kuukaudessa sisältäen pääomavuokran ja jäähdytyksen, ylläpitovuokran
sekä Senaatti-kiinteistöjen edelleenvuokrauspalkkion. Lisäksi siivous ja
sähkökustannukset ovat noin 7 000
euroa kuukaudessa. Verotalon tilojen
lisäksi Verohallinnolle vuokrataan
valtion omistamasta Tietalosta noin
500 m2:n tilat erillisellä sopimuksella,
jonka kesto on viisi vuotta. Tämän
sopimuksen kokonaisvuokra on noin
6 300 euroa kuukaudessa ja siivous
ja sähkökustannukset noin 600 euroa
kuukaudessa. (VM ylitarkastaja Timo
Annala 09 160 33122)
Lainan myöntäminen Suomen Vientiluotto Oy:lle viennin jälleenrahoittamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö 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
400 000 000 euron arvoisen lainan
käytettäväksi luottojen myöntämiseen viennin jälleenrahoitustoimintaan. Lainavaltuuden irrottamisen
tarkoitus on Suomen Vientiluotto
Oy:ssä
vireillä
olevan
noin
400 000 000 euron arvoisen vientikaupan jälleenrahoittaminen. (TEM
hallitussihteeri Christina Snellman
010 60 62642)
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