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Valtioneuvosto antoi 1.9.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1.1 kohdan muuttamisesta. Laki elintarvikelain muuttamisesta (352/2011) tulee
voimaan 1.9.2011. Lain 31 §:n mukaan elintarvikevalvonta poroteurastamojen yhteydessä olevissa laitoksissa siirtyy kunnalta aluehallintovirastolle. Lisäksi 6 §:n 22 kohtaa
muutetaan niin, että poroteurastamossa
voidaan teurastaa porojen lisäksi
myös pieniä määriä muihin eläin5.9.2011/103

lajeihin kuuluvia eläimiä. Elintarvikelain muutoksen johdosta on tarpeen
määrätä kiinteähintainen maksu poroteurastamoissa tapahtuville muiden
eläinlajien tarkastuksille. Asetus tulee
voimaan 5.9.2011 ja on voimassa
31.12.2011 saakka. (VM hallitusneuvos Leena Lehtonen 09 160
32234)
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 10 §:n muuttamisesta.
Opetushallituksen pääjohtajan kelpoisuusehtoja muutetaan vastaamaan
valtion ylimmän johdon valintaperusteiden määrittelystä annetun valtiovarainministeriön ohjeen mukaisia
kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuusehtoja muutetaan siten, että tehtävän
edellyttämä monipuolinen kokemus
korvaa nykyisen vaatimuksen viraston
toimialaan perehtymisestä. Asetus
tulee voimaan 9.9.2011. (OKM hallitussihteeri Piritta Väinölä 09 160
77443)
Valtioneuvoston asetus valtion ja
Fintoto Oy:n osuudesta totopelien
tuotoista. Asetuksessa vahvistetaan
vuodesta 2012 alkaen totopeleistä
kertyvästä totopelituottojen kokonaismäärästä valtiolle tilitettävä
osuus yhdeksi prosentiksi ja Fintoto
Oy:lle jäävä pelaajan ja totopelien
valtion osuudella sekä arpajaisverolla
vähennetty loppuosuus totopelien

kokonaisvaihdosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Juha Vanhatalo
09 160 52793)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
aineiden kuljetukseen tarkoitettujen
pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden
osoittamisesta. Kuljetettaville painelaitteille ja muille paineellisille paineastioille ja säiliöille vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyviä
tehtäviä suorittavat A-tyypin ja Btyypin ilmoitetut laitokset. Muiden
pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät tehtävät suorittavat nykykäytännön mukaisesti kansalliset VAK-tarkastuslaitokset ja VAK-määräaikaistarkastusten laitokset. Asetus tulee
voimaan 15.9.2011. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue
09 160 28563)
Valtioneuvoston asetus yrityskaupan
osapuolen liikevaihdon laskemisesta.
Kilpailulaki tulee voimaan 1.11.2011.
Lain 24 §:n 5 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella annetaan
tarkempia säännöksiä yrityskaupan
osapuolen liikevaihdon laskemisesta.
Asetus vastaa sisällöltään aiemman
kilpailunrajoituslain
(480/1992)
29 §:n nojalla annettua kauppa- ja
teollisuusministeriön asetusta yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laske27
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misesta (377/2004). Asetuksen 1 §:n
3 momenttia täsmennetään niin, että
sen sanamuodosta käy nykyistä selkeämmin ilmi, miten yrityskaupan
osapuolen liikevaihto oikaistaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa,
jos tilikausi on poikennut 12 kuukaudesta. Asetus tulee voimaan
1.11.2011. (TEM neuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen 010
60 63271)
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta. Kilpailulaki tulee voimaan 1.11.2011.
Lain 23 §:n 4 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella annetaan
tarkempia säännöksiä yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta. Asetus
vastaa sisällöltään aiemman kilpailunrajoituslain (480/1992) 29 §:n nojalla
annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta (499/1998). Asetuksen liitteenä on yrityskaupan
ilmoittamista koskeva lomake. Ilmoituslomake vastaa pääpiirteissään
nykyisin käytössä olevaa yrityskauppojen ilmoituslomaketta. Ilmoituslomakkeeseen lisätään joitain uusia
tietoja, joita yrityskaupan huolellinen tutkiminen joka tapauksessa
edellyttää. Uudessa ilmoituslomakkeessa pyydetään nykyistä tarkemmat tiedot esimerkiksi yrityskaupan
kohteesta ja relevanttien markkinoiden erityispiirteistä. Tavoitteena on
entisestään helpottaa ja nopeuttaa
yrityskauppojen selvittämistä lain
mukaisissa lyhyissä määräajoissa.
Asetus tulee voimaan 1.11.2011.
(TEM neuvotteleva virkamies Johanna Rihto-Kekkonen 010 60
63271)
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston
asetuksen 1 luvun 4 §:n muuttamisesta ja 2 luvun 4 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta. Voimassa olevaa asetusta muutetaan siten, että työnantajan tulee Kansaneläkelaitoksen pyynnöstä toimittaa työterveyshuoltokorvausta koskevan hakemuksen ratkaisemista varten työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja muut tarpeelliset lisätiedot ja selvitykset työterveyshuollon järjestämisestä hakemusta
koskevalta tilikaudelta. Sama koskee
työsuojelutoimikunnan tai vastaavan
taikka työsuojeluvaltuutetun työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksesta antamaa lausuntoa tai

28

selvitystä siitä, että lausunnon antamiseen on ollut mahdollisuus. Nykyisin nämä selvitykset on aina esitettävä korvaushakemuksen liitteinä.
Edelleen työnantajan tulee asetukseen lisättävän uuden säännöksen
mukaan toimittaa työterveyshuoltokorvausta koskevan hakemuksen
ratkaisemista varten Kansaneläkelaitoksen pyynnöstä selvitys työkyvyn
hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen
toimintakäytännöistä.
Selvyyden
vuoksi asetukseen lisätään, että yrittäjään ja muuhun omaa työtä tekevään sovelletaan soveltuvin osin, mitä
työnantajasta säädetään. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeiluun liittyen asetukseen lisätään
väliaikaisesti, että kokeilun kustannukset tulee eritellä ennakkohakemuksessa ja lopullisessa hakemuksessa Kansaneläkelaitoksen yliopistoopiskelijoiden kustannuksista antamien ohjeiden mukaisesti. Yliopistoopiskelijoiden terveydenhuollosta
ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilusta aiheutuneet kustannukset ja niillä toteutettu toiminta
tulee olla selvitettävissä erikseen.
Asetus tulee voimaan 12.9.2011.
Asetuksen 2 luvun 4 §:n 6 momentti
on voimassa 30 päivään kesäkuuta
2015. (STM hallitussihteeri Pekka
Humalto 09 160 73914)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
1.9.2011 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa valtioneuvoston
jäsenten välinen työnjako työ- ja
elinkeinoministeriössä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat
kansainväliset ja EU-asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin
kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden
yhteisten asioiden valmistelua omalla
toimialallansa. Muilta osin työnjako
työ- ja elinkeinoministeriössä on
seuraava:
Työministeri Ihalainen käsittelee tietoosastolle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat.
Elinkeinoministeri Häkämies käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK
hallitusneuvos Marika Paavilainen
09 160 24026)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA)
55. yleiskokoukseen 19.–23.9.2011
Wienissä ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja
on suurlähettiläs Marjatta Rasi
Suomen suurlähetystöstä Wienistä
sekä varapuheenjohtaja yksikön
päällikkö Markku Virri ulkoasiainministeriöstä ja jäsenet ovat ministerineuvos Laura Kansikas-Debraise
Suomen suurlähetystöstä Wienistä,
neuvotteleva virkamies Mauri Riihonen työ- ja elinkeinoministeriöstä,
lähetystöneuvos Päivi Laivola de
Rosière ulkoasiainministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Lauri Hirvonen Suomen
suurlähetystöstä Wienistä, assistentti
Kaisa Heininen Suomen suurlähetystöstä Wienistä, harjoittelija Laura
Ipatti Suomen suurlähetystöstä Wienistä, pääjohtaja Jukka Laaksonen
Säteilyturvakeskuksesta ja johtaja
Hannu Koponen Säteilyturvakeskuksesta. (UM apulaisosastopäällikkö
Anu Laamanen 09 160 55519)
Päätös asettaa Opetushallituksen
johtokunta toimikaudeksi 1.9.2011–
31.8.2015. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Sari Sarkomaa;
jäsenet: kansanedustaja Christina
Gestrin, kansanedustaja Satu Haapanen, professori Sanna Järvelä, kansanedustaja Jouko Jääskeläinen, koulutusjohtaja Jaana Lehto, puheenjohtaja Olli Luukkainen, varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, kansanedustaja
Tuula Peltonen, kansanedustaja Aila
Paloniemi, apulaisrehtori Kari Salminen, koulutus- ja työvoima-asioiden
päällikkö Saana Siekkinen, talouspoliittinen asiantuntija Ralf Sund ja
kansanedustaja Erkki Virtanen.
(OKM suunnittelupäällikkö Kirsi
Kangaspunta 09 160 77252)
Päätös asettaa kuluttaja-asiain neuvottelukunta kolmivuotiskaudeksi
1.9.2011 alkaen. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja:
ministeri Lauri Ihalainen; varapuheenjohtaja: oikeusministeri AnnaMaja Henriksson; jäsenet: ylijohtaja
Raimo Luoma (kaupallinen neuvos
Tomi Lounema) työ- ja elinkeinoministeriö, lainsäädäntöjohtaja Antti
Leinonen (lainsäädäntöneuvos Katri
Kummoinen) oikeusministeriö, johtaja Erkki Rajaniemi (neuvotteleva
virkamies Merja Söderholm) sosiaalija terveysministeriö, johtaja Anja
Peltonen (johtaja Päivi Hentunen)
Kuluttajavirasto, puheenjohtaja Pauli
Ståhlberg (varapuheenjohtaja Tarja
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Raiskinen) kuluttajariitalautakunta,
tutkimuspäällikkö Päivi Timonen
(tutkimuspäällikkö Petteri Repo)
Kuluttajatutkimuskeskus, neuvotteleva virkamies Anne Haikonen (elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko
Niemi) maa- ja metsätalousministeriö,
opetusneuvos Kristina Kaihari-Salminen (opetusneuvos Marjaana Manninen) Opetushallitus, toiminnanjohtaja
Liisa Niilola (kehityspäällikkö Katja
Pethman) Maa- ja kotitalousnaisten
keskus, toiminnanjohtaja Marianne
Heikkilä (kehittämispäällikkö Teija
Jerkku) Marttaliitto ry, varapuheenjohtaja Nina Konu (sihteeri Raija
Marttala) Kunnalliset kuluttajaneuvojat ry, pääsihteeri Jyrki Konola
(lakimies Tuula Sario) Kuluttajaliitto
– Konsumentförbundet ry, päälakimies Risto Airikkala Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK
(informaatikko
Mia
Wikström
Svenska Lantbruksproducenternas
Centralförbund), lainsäädäntöasiain
päällikkö Janne Makkula (lainopillinen asiamies Tiina Toivonen) Suomen
Yrittäjät, toimitusjohtaja Tiina Oksala
Suomen Kaupan Liitto ry/Erikoiskaupan Liitto ry (päälakimies Martti
Virtanen Suomen Kaupan Liitto ry),
lakimies Riina Hero (varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa) Keskuskauppakamari, asiantuntija Niina
Harjunheimo (asiantuntija AnnaKaisa Auvinen) Elinkeinoelämän
keskusliitto, sopimussihteeri Mia
Suominen Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK/Palvelualojen
ammattiliitto PAM (elinkeinopoliittinen asiantuntija Pekka Ristelä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
SAK), elinkeinopoliittinen asiantuntija Antti Aarnio (työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, elinkeinopoliittinen asiamies Mats
Nyman (lakimies Jaana Meklin)
Akava, puheenjohtaja Satu Lähteenoja (tutkija Kristoffer Wilén) Suomen
Luonnonsuojeluliitto, fil. stud. Jon
Lindström (PeM Teresa Turtonen)
Natur och Miljö, filosofian maisteri
Marjo Hämäläinen (erityisopettaja
Pekka Kantola) Vihreät De Gröna,
kansanedustaja Lenita Toivakka
(pääsihteeri Annika Kokko) Kansallinen Kokoomus, tutkimusjohtaja
Ruurik Holm (erikoissuunnittelija
Kati Tyystjärvi) Vasemmistoliitto,
lakimies Seija Turtiainen (yhteiskuntatieteiden maisteri Tuomo Paalanen) Suomen Keskusta, toiminnanjohtaja Christel Raunio (diplomiinsinööri Magnus Buchert) Suomen
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ruotsalainen kansanpuolue, kansanedustaja Päivi Lipponen (opiskelija
Teemu Hirvonen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Business intelligence asiantuntija Petri Muinonen
(kotitalouden lehtori Riitta Cederberg) Suomen Kristillisdemokraatit
ja toimittaja Seppo Huhta (yrittäjä
Marja-Leena Leppänen) Perussuomalaiset. (TEM neuvotteleva virkamies Eeva-Liisa Koltta–Sarkanen
010 60 63518)
Päätös asettaa kemikaalineuvottelukunta toimikaudeksi 1.9.2011–
31.8.2014. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: neuvotteleva
virkamies Marilla Lahtinen (johtaja
Jari Keinänen) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä
(neuvotteleva virkamies Eliisa Irpola)
ympäristöministeriö; jäsenet: ylitarkastaja Reetta Orsila (neuvotteleva
virkamies Hannu Alén) sosiaali- ja
terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki (ylitarkastaja
Leila Vilhunen) työ- ja elinkeinoministeriö, johtaja Esa Nikunen (ylitarkastaja Erkki Teräsmaa) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, ryhmäpäällikkö Annette Ekman (lakimies
Pauliina Kanerva) Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto, neuvotteleva virkamies Jukka Metso (yli-insinööri
Kristine Jousimaa ) sisäasiainministeriö, liikenneneuvos Seija MiettinenBellevergue (yli-insinööri Anu Häkkinen) liikenne- ja viestintäministeriö, apulaisjohtaja Juha Pyötsiä
(johtaja Aimo Kastinen) Kemianteollisuus ry, diplomi-insinööri Eva
Frostell-Pyhäjärvi (ympäristöpäällikkö Marja Ola) Teknisen Kaupan ja
Palveluiden yhdistys ry ja työympäristösihteeri Kari Mäkelä (työehtosihteeri Markku Aaltovirta) TEAM
Teollisuusalojen ammattiliitto ry.
(STM hallitussihteeri Helena Korpinen 09 160 73860)
Päätös myöntää Sinikka Näätsaarelle
ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan
jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen
tilalleen työehtoasiantuntija Katarina
Murto 1.9.2011 lukien lautakunnan
31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi.
Valtioneuvosto myönsi Janne Metsämäelle eron tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja
työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja nimitti hänen
tilalleen sosiaalipoliittinen asiantuntija Katja Veirton 1.9.2011 lukien

lautakunnan 31.12.2015 päättyväksi
toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri
Tiina Muinonen 09 160 74412)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
1.9.2011 seuraavat Euroopan unionin
säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 28/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin
alueella. Euroopan komission ehdottamalla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella jatkettaisiin
määräaikaisesti verkkovierailupalvelujen hintakattosääntelyä EU:n
alueella ja hintakattosääntely laajennettaisiin koskemaan myös verkkovierailudatan vähittäishintoja. Lisäksi
ehdotuksen tavoitteena on muuttaa
rakenteellisesti verkkovierailumarkkinoita EU:n alueella, jotta lisääntyneen kilpailun vuoksi tarve nykyiselle
hintakattosääntelylle tulevaisuudessa
poistuisi. (LVM neuvotteleva virkamies Kreetta Simola 09 160 28609)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 1.9.2011 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri Maija Karoliina Anttonen työ- ja elinkeinoministeriön vanhemman hallitussihteerin virkaan 1.10.2011 lukien.
(TEM neuvotteleva virkamies Tuula
Pyykönen 010 60 63554)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.9.2011
seuraavia asioita:
Palkkaussopimuksen tekeminen ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin
Anne Sipiläisen kanssa. Sopimuspalkka on 8 965 euroa kuukaudessa
1.9.2011 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160
55401)
Palkkaussopimuksen
tekeminen
Valtion taidemuseon ylijohtaja Risto
Ruohosen kanssa. Sopimuspalkka on
7 853 euroa kuukaudessa 1.9.2011
lukien. (OKM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 09 160 77444)
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä
Maatilatalouden kehittämisrahaston
valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen
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eräiden maatalouden rakennetukien
toimeenpanoa varten vuonna 2011.
Päätöksellä osoitetaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksille
myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja
maatalouden rakennetukilain (1476/
2007) mukaisten tukien toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien
ja avustusvarojen osoittaminen koskee osaa vuonna 2011 tehtävistä tukipäätöksistä. Vuoden 2011 talousarvion momentilla 30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki)
on käytettävissä korkotukilainojen
myöntämisvaltuutta
yhteensä
300 000 000 euroa, jonka lisäksi
käytettävissä on vuodelta 2010 siirtyvää myöntämisvaltuutta 211 957 251
euroa. Siten vuonna 2011 on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä 511 957 251 euroa.
Nyt määrästä osoitetaan myöntämisvaltuutta ELY-keskuksille 36 965 000
euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) vuoden 2011
käyttösuunnitelmassa
kauden
2008−2013 mukaisiin tukiin varatusta
88 470 000 euron avustusvaroista
nyt osoitetaan ELY-keskuksille
14 640 000 euroa. MAKERAn vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa rajatusta 10 000 000 euron valtiontakausten myöntämisvaltuudesta nyt osoitetaan 3 670 000 euroa. Aiemmin
tehdyt varojen osoittamista koskevat
päätökset huomioon otettuna päätöksen jälkeen vuonna 2011 olisi edelleen käytettävissä korkotukilainojen
myöntämisvaltuutta vähintään noin
314,3 miljoonaa euroa, valtiontakausten myöntämisvaltuutta vähintään
noin 3,1 miljoonaa euroa ja avustusvaroja vähintään noin 20,9 miljoonaa
euroa. Sika-, broileri- ja kalkkunaalan tuotantorakennusten uudisrakennus- ja laajennusinvestointeja koskevasta vuodelle 2010 ja 2011 asetetusta
33 000 eläinpaikan kiintiöstä, josta
vuodelle 2011 on jäänyt käytettäväksi
18 494 eläinpaikkaa, osoitetaan ELYkeskusten käyttöön 1 450 eläinpaikkaa. Päätöksen jälkeen eläinpaikkakiintiöstä olisi edelleen käytettävissä
10 500 eläinpaikkaa. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 09 160
53345)
Vuoden 2011 talousarvion momentin
32.30.48 (Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille) arvio-

määrärahan ylittäminen 4 000 000 eurolla. Talousarvion momentille
32.30.48 on budjetoitu 13 400 000 euroa. Määrärahaa on käytetty 31.7.2011
mennessä noin 8,8 miljoonaa euroa.
Kuluvan vuoden korkotukimenoiksi
on arvioitu noin 16,5-17,3 miljoonaa
euroa, minkä perusteella arviomääräraha ei riittäisi vuoden viimeisen
vuosineljänneksen aikana erääntyviin korkotukimenoihin. Korkotuen
määrä on riippuvainen muun muassa
lyhyistä koroista ja valuuttakursseista.
Työ- ja elinkeinoministeriö ehdotti
kuluvan vuoden kolmanteen lisätalousarvioon momentin määrärahan
lisäämistä 4 000 000 eurolla. Koska
lisätalousarvio ei ehdi tulla voimaan
ennen momentin ylitystarvetta,
momentin arviomääräraha ylitetään
4 000 000 eurolla. (TEM budjettineuvos Mika Niemelä 010 60 62135)
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 2 9 . 8 . 2 0 1 1

Libyan ajankohtainen tilanne
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
kokouksessaan maanantaina 29. elokuuta Libyan tilannetta ja kansainvälisen yhteisön toimia kriisin helpottamiseksi. Suomi valmistautuu antamaan alueelle humanitaarista apua ja
on valmis harkitsemaan osallistumista
kriisin vakauttamiseen.
Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen
osallistumista noin 200 sotilaalla YK:n
UNIFIL-operaatioon
Libanonissa
vuoden 2012 alkupuolella yhdessä
Irlannin kanssa. Suomi valmistautuu
myös jatkamaan osallistumistaan
EU:n sotilaalliseen EUTM-koulutusoperaatioon Afrikassa. EUTM kouluttaa Somalian väliaikaishallitusta
tukevia turvallisuusjoukkoja Somalian
ulkopuolella. Suomen sotilaallisen
osallistumisen jatkoa Afganistanissa
arvioidaan myöhemmin syksyn aikana
erikseen.

Lisätietoja: osastopäällikkö Teemu
Tanner, ulkoasiainministeriö, p.
09 160 55032 ja osastopäällikkö Esa
Pulkkinen, puolustusministeriö, p.
09 160 88150

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi 26.8.2011 Suomen metsäkeskuksen pääpaikkaa koskevan alueellistamisselvityksen. Maa- ja metsätalousministeriö esittää uuden metsäkeskuksen keskusyksikön sijaintipaikkakunnaksi Lahtea. Nykyisten
metsäkeskusten toimipaikat jatkavat
alueellisina yksikköinä. Uuden metsäkeskuksen keskusyksikön resurssitarpeeksi pidemmällä aikavälillä on
arvioitu noin 25-30 henkilötyövuotta.
Koska lisärahoitusta valtiolta ei ole,
täytetään valtaosa tehtävistä sisäisinä
siirtoina sekä metsäkeskuksista että
Metsätalouden
kehittämiskeskus
Tapiosta. Lahden valintaa keskusyksikön sijaintipaikaksi puoltavat
muun muassa seuraavat seikat: Lahti
tarjoaa parhaat liikenneyhteydet ja
sen sijainti minimoi matkakustannukset ja henkilöstön ajankäytön
matkustamiseen, jotka ovat huomattava menoerä valtakunnallisessa
metsäkeskuksessa. Lahti tarjoaa parhaat mahdollisuudet Tapiosta siirtyvän henkilöstön työssäkäyntiin. Lahti
sijaintipaikkana houkuttelisi myös
esim. perheitä hyvän elinkeino- ja
palvelurakenteensa ansiosta. Lahteen
ei ole merkittävästi alueellistettu valtion henkilöstöä. Lisätietoja antavat
valtiosihteeri Risto Artjoki, p. 09 160
533 23 ja ylijohtaja Juha Ojala, p.
050 413 5515 maa- ja metsätalousministeriö.

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