3.–9.9.2011/36
Liite Virallisen lehden numeroon 106/12.9.2011

VALTIONEUVOSTON
VIIKKO
T o i m i t t a n u t Va l t i o n e u v o s t o n v i e s t i n t ä y k s i k k ö

SISÄLLYSLU ETTELO
TASAVALLAN PRESIDENTTI
Hallituksen esitykset . . . . . . . . .
Eduskunnan vastaukset . . . . . . .
Kansainväliset asiat . . . . . . . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .
VALTIONEUVOSTO . . . . . . . .
Valtioneuvoston asetukset . . . . .
Valtioneuvoston päätökset . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .
Raha-asiat . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUOVUTETUT MIETINNÖT

11
11
12
12
12
12
12
12
14
14
14

TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.9.2011
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 25/2011 vp)
eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden
torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi
lainsäädännöksi. Euroopan unionin
neuvoston heinäkuussa 2008 tekemä
päätös rajat ylittävän yhteistyön tehos12.9.2011/106

tamisesta erityisesti terrorismin ja
rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi (Prüm-päätös) pannaan täytäntöön. Toisen EU:n jäsenvaltion
virkamiehen osallistumisesta yhteiseen operaatioon Suomessa säädetään
lailla. Lisäksi ampuma-aselakiin tehdään päätöksen edellyttämä soveltamisalaa koskeva muutos ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
annettuun lakiin sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin
tehdään tietojen poistamista sekä tietojen käsittelyä koskevien loki- ja
valvontatietojen säilyttämistä ja
poistamista koskevat muutokset.
Prümin sopimuksen voimaansaattamislakia muutetaan siltä osin kuin
sopimuksen määräykset on saatettu
osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä. (SM neuvotteleva virkamies
Jouko Huhtamäki 071 87 88556)
Hallituksen esitys (HE 26/2011 vp)
eduskunnalle Euroopan paikallisen
itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta
osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomi on allekirjoittanut
Utrechtissä marraskuussa 2009 Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan lisäpöytäkirjan oikeudesta
osallistua ja pyrkiä vaikuttamaan paikallishallinnon viranomaisten toimi-

valtuuksien käyttöön ja tehtävien
hoitamiseen. Lisäpöytäkirja sisältää
myös määräyksiä toimenpiteistä,
joilla oikeus osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan pannaan täytäntöön. Näihin kuuluvat
muun muassa paikallishallinnon
toimivalta edistää osallistumista eri
keinoin, osallistavat hallinnolliset
menettelytavat, tiedonsaantimahdollisuudet, toimenpiteet vastata erityisryhmien osallistumistarpeisiin, menettelytavat valitusten ja aloitteiden
käsittelemiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksien käyttäminen. Lisäpöytäkirjan määräyksiä
sovelletaan kuntiin myös Ahvenanmaan maakunnassa. (VM hallitusneuvos Arto Luhtala 09 160 30016)
Hallituksen esitys (HE 27/2011 vp)
eduskunnalle laiksi Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta. Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta
annettu laki kumotaan. Kumottavan
lain nojalla myönnettyyn valtion
rahoitukseen liittyvä maanomistajan
hoito- ja huolenpitovelvollisuus jää
edelleen voimaan 15 vuodeksi rahoituksen myöntämisestä. Kumottavan
lain mukaiset rahoituksen takaisinperintätehtävät siirretään Lapin ja
Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksilta aluehallintovirastoille. (MMM
hallitusneuvos
Vilppu
Talvitie
09 160 52293)
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Hallituksen esitys (HE 28/2011 vp)
eduskunnalle laiksi ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta.
Lakiin lisätään säännökset ajoneuvon
lukituksen avaamisesta ja oikaisuvaatimuksen käyttöön ottamisesta.
Säännöksillä on tarkoitus lyhentää
ajoneuvojen säilytysaikoja ja tehostaa hallintotuomioistuinten toimintaa. Ajoneuvon varastosiirrosta voidaan ilmoittaa tavallisella tiedoksiannolla. Äkillisissä tilanteissa viranomainen voi omalla kustannuksellaan siirtää ajoneuvon etukäteen
ilmoittamatta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (LVM
hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti
09 160 28483)
Hallituksen esitys (HE 29/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.
Jätelakia, kemikaalilakia, ympäristönsuojelulakia ja rikoslakia muutetaan
siten, että niissä säädetään metallisen
elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimista. Lisäksi kemikaalilakiin ja rikoslakiin tehdään teknisluonteisia tarkistuksia. (YM neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä
050 362 2041)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
vahvisti
9.9.2011 seuraavat lait:
Laki merimiesten vuosilomalain
muuttamisesta, laki merityöaikalain
muuttamisesta ja laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun
lain muuttamisesta (HE 264/2010 vp).
Merimiesten vuosilomalain mukaan
työntekijällä on oikeus saada vuosilomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta heti työsuhteen alkamisesta lähtien. Merityöaikalain säännösten pakottavuutta koskevaa säännöstä muutetaan siten, että valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen
oikeutta sopia ylityön korvaamisesta
laajennetaan. Lain poikkeuslupia
koskevat säännökset kumotaan. Lait
tulevat voimaan 1.10.2011. (TEM
ylitarkastaja Sari Alho 010 60
49007)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 9.9.2011
seuraavat kansainväliset asiat:
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Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin tai hänen estyneenä ollessaan pysyvä edustaja,
suurlähettiläs Jan Storen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välinen puitesopimus kumppanuudesta ja yhteistyöstä. (UM
lähetystöneuvos Johan Schalin
09 160 56308)
Valtuuskunnan asettaminen ja ulkoasiainministeriön
oikeuttaminen
määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat YK:n yleiskokouksen 66. istuntokaudelle. Varapuheenjohtajina
toimivat ulkoasiainministeri Erkki
Tuomioja, kehitysministeri Heidi
Hautala, valtiovarainministeri Jutta
Urpilainen,
peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson ja suurlähettiläs Jarmo Viinanen Suomen
pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä
kansakunnissa, sekä jäseninä kansliapäällikkö Päivi Kairamo-Hella
tasavallan presidentin kansliasta, alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ulkoasiainministeriöstä, alivaltiosihteeri
Anne Sipiläinen ulkoasiainministeriöstä, osastopäällikkö Teemu Tanner
ulkoasiainministeriöstä ja ulkopoliittinen neuvonantaja Ann-Marie
Nyroos tasavallan presidentin kansliasta. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti Tarja
Halonen. (UM lähetystöneuvos Katri
Viinikka 09 160 55281)
Suurlähettiläs Jarno Syrjälän tai hänen
estyneenä ollessaan lähetystöneuvos
Mikko Pötsösen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Kuwaitin
välinen lentoliikennesopimus. (LVM
hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160
28367)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 9.9.2011
seuraavat nimitysasiat:
Ateenan suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Pekka Linnun valtuuttaminen täysivaltaisen erikoissuurlähettilään tehtävään Albaniaan,
Bukarestin suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Ulla Väistön valtuuttaminen täysivaltaisen erikoissuurlähettilään tehtävään Moldovaan,
Maputon suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Matti Kääriäisen valtuuttaminen täysivaltaisen erikoissuurlähettilään tehtävään Angolaan
ja lähetystöneuvos Merja Sundbergin
(Rooma) valtuuttaminen toimimaan
Suomen edustajana Italiassa Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike-

ja maatalousjärjestössä (FAO). (UM
henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)
Professori Janne Hukkinen ajalle
1.10.2011–30.9.2015 ja tutkimusjohtaja Juha Kämäri ajalle 9.9.2011–
31.12.2011 korkeimman hallintooikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi osallistumaan vesilain,
ympäristönsuojelulain ja vesienhoidon järjestämisestä annetun lain
mukaisten asioiden käsittelyyn. (OM
kansliapäällikkö Tiina Astola 09 160
67502)
Virkavapauden myöntäminen oikeuskansleri Jaakko Jonkalle 16.9.2011–
14.10.2011. (OM hallitusneuvos
Mirja Kurkinen 09 160 67621)
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 8.9.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan vastaamaan valtioneuvoston ohjesääntöön tehtyä
muutosta ylimpien virkamiesten kelpoisuusvaatimusten osalta. Asetus
tulee voimaan 16.9.2011. (VM hallitusneuvos Ulla Vilhu 09 160 34708)
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan vastaamaan valtioneuvoston ohjesääntöön tehtyä muutosta ylimpien virkamiesten kelpoisuusvaatimusten osalta.
Asetus tulee voimaan 1.10.2011.
(MMM maanmittausneuvos Raimo
Vajavaara 09 160 52170)
Valtioneuvoston asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta. Asetus
koskee neuvottelukunnan tehtäviä,
kokoonpanoa ja toimikautta sekä
kokoontumista ja päätösvaltaisuutta.
Neuvottelukunnan alaisena toimii
merenkulun terveysjaosto. Asetus
tulee voimaan 15.9.2011. (TEM ylitarkastaja Sari Alho 010 60 49007)
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
8.9.2011 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä valtioneuvoston
kanslian erityisasiantuntija Nina
Brander valtioneuvoston esittelijäksi.
(VNK hallitusneuvos Kari Peltonen
09 160 22294)
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Päätös vapauttaa alivaltiosihteeri
Ritva Koukku-Ronde Suomen edustajan tehtävistä Aasian kehityspankin
(AsDB), Afrikan kehityspankin
(AfDB), Latinalaisen Amerikan
kehityspankin (IDB) ja Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston
(IFAD) hallintoneuvostoissa ja nimittää hänen tilalleen alivaltiosihteeri
Anne Sipiläinen 8.9.2011 lukien sekä
vapauttaa yksikön päällikkö Pertti
Anttinen Suomen varaedustajan tehtävästä Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) johtokunnassa ja nimittää
hänen tilalleen yksikön päällikkö
Riikka Laatu. (UM lähetystöneuvos
Olli Kantanen 09 160 56351)
Päätös nimittää professori Ahti
Saarenpää jäseneksi ja hovioikeudenlaamanni Mika Huovila varajäseneksi Suomen Asianajajaliiton
valvontalautakuntaan
1.11.2011–
31.10.2014. (OM hallitussihteeri
Kirta Heine 09 160 69496)
Päätös asettaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen
neuvottelukunta
8.9.2011 alkaen nykyisen eduskunnan toimikaudeksi. Kokoonpano
(suluissa varajäsenet): puheenjohtaja:
kansanedustaja Johannes Koskinen
Suomen
Sosialidemokraattinen
Puolue; varapuheenjohtaja: ylijohtaja
Anneli Taina Kansallinen Kokoomus;
jäsenet: kansanedustaja Anne Holmlund (kansanedustaja Kari Tolvanen)
Kansallinen Kokoomus, kansanedustaja Jukka Kopra (kansanedustaja Janne Sankelo) Kansallinen
Kokoomus, opinto-ohjaaja Minna
Tuukkanen (insinööri Heta Ravolainen-Rinne) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, kansanedustaja
Mika Kari (järjestösihteeri Ari Näätsaari) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, talouspäällikkö Auli
Kangasmäki (piiripuheenjohtaja Ahti
Moilanen) Perussuomalaiset, muusikko Jussi Ristilä (yrittäjä Tuula
Kuusinen) Perussuomalaiset, kansanedustaja Inkeri Kerola (ohjelmavastaava Heini Utunen) Suomen Keskusta, johtaja Eero Lankia (kansanedustaja Eero Reijonen) Suomen
Keskusta, valtiotieteiden ylioppilas
Saila Ruuth (järjestösihteeri Justus
Mollberg) Vasemmistoliitto, toimitusjohtaja Sallamaari Repo (diplomiinsinööri Matti Kuronen) Vihreä liitto,
kehitysjohtaja Markus Lassheikki
(liittojohtaja Christel Raunio) Suomen
ruotsalainen kansanpuolue ja hallintotieteiden kandidaatti Aki Ruotsala
(Master of Arts; Master of Social
Sciences Pilvi Rämä) Suomen Kris-
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tillisdemokraatit (KD). (PLM vanhempi osastoesiupseeri Asko Valta
09 160 88046)
Päätös määrätä kauppatieteiden
maisteri Tapani Kaskeala edustamaan Suomen valtiota Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan jäsenenä 1.10.2011 lukien
31.5.2012 päättyväksi toimikaudeksi.
(VM finanssineuvos Kristina Sarjo
09 160 33085)
Päätös valtuuttaa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen tai hänen estyneenä olleessaan alivaltiosihteeri
Martti Hetemäki allekirjoittamaan
Belgian kuningaskunnan, Saksan
liittotasavallan, Viron tasavallan,
Irlannin, Helleenien tasavallan,
Espanjan kuningaskunnan, Ranskan
tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin
suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan,
Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan
ja Euroopan rahoitusvälineen välinen sopimus ERVV-puitesopimuksen muuttamisesta. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 09 160 33064)
Päätös asettaa valtion liikuntaneuvosto toimikaudeksi 8.9.2011–
7.9.2015. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja kansanedustaja Jan Vapaavuori (kansanedustaja
Raija Vahasalo); varapuheenjohtajat:
toimitusjohtaja Esko Ranto (kansanedustaja Tuula Väätäinen), kansanedustaja Ritva Elomaa (kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja
Laura Huhtasaari); jäsenet: kansanedustaja Leena Harkimo (kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo), kansanedustaja Timo Heinonen (kansanedustaja Pauli Kiuru), kansanedustaja
Anneli Kiljunen (kansakoulunopettaja Timo Haukilahti), uinninopettaja
Tuija Pohjola (pääsihteeri John Liljelund), opettaja Jukka Ukkola (koulutus- ja kehittämispäällikkö VeliTapio Kangasluoma), kehittämisjohtaja Sari Virta (maalari Tea Vikstedt),
general sekreterare Michael Oksanen
(riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos), kasvatustieteiden tohtori, filosofian maisteri Leena Haanpää (neuvotteleva virkamies Mikko Strahlendorff), fysioterapeutti Markku Holmi
(terveystieteiden maisteri Piia Soininen) ja projektipäällikkö Timo Virolainen (liikuntatieteiden tohtori, yliopistonlehtori Anneli Pönkkö). Liikuntapolitiikan jaoston puheenjohtajaksi määrätään Esko Ranto, erityis-

ryhmien liikunnan jaoston puheenjohtajaksi Sari Virta ja liikuntatieteen
jaoston puheenjohtajaksi Leena
Haanpää. (OKM johtaja Harri Syväsalmi 09 160 77272)
Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri
Pursiainen Saimaan kanavan Suomen valtuutetuksi 9.9.2011 lukien
nykyisen Saimaan kanavan vuokrasopimuksen voimassaolon ajaksi.
(LVM osastopäällikkö Minna Kivimäki 09 160 28013)
Päätös muuttaa Digita Oy:lle myönnettyä digitaalisen joukkoviestintäverkon toimilupaa. Digita Oy:n toimilupaa muutetaan seuraavasti: 1) toimiluvan alkuperäinen käyttötarkoitus
säilyttäen yhtiö voi jatkossa tarjota
mobiilitelevisioverkkopalveluja käyttäen DVB-T2-standardin mukaista
tekniikkaa ja 2) toimiluvan haltijan
suostumuksella toimiluvan voimassaoloaikaa muutetaan siten, että se
päättyy 31.12.2016. Lisäksi toimilupaehtoihin tehdään eräitä teknisluontoisia muutoksia. DVB-T2-tekniikan
salliminen edistää osaltaan verkon
toimintaedellytyksiä, maantieteellisen peittoalueen kasvattamista ja
edelleen radiotaajuuksien tehokkaampaa käyttöä. (LVM lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 09 160 28150)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
8.9.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 29/2011
vp) eduskunnalle Euroopan unionin
ja Amerikan yhdysvaltojen välisen
matkustajarekisteritietojen (PNR)
käyttöä koskevan sopimuksen neuvottelemisesta (EU-USA PNR-sopimus). Euroopan unioni on neuvotellut Amerikan yhdysvaltojen kanssa
sopimusluonnoksen lentomatkustajia koskevien matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä ja siirtämisestä
Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle terrorismin ja muun
vakavan kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.
Sopimuksella on tarkoitus korvata
väliaikaisesti sovellettava sopimus
vuodelta 2007. (OM neuvotteleva
virkamies
Leena
Rantalankila
09 160 67836)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 30/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi (yhteinen kalastuspolitiikka (ykp)). Yhteisellä kalastuspolitiikalla pyritään varmistamaan,
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että kalastus- ja vesiviljelytoimilla
edistetään ympäristön, talouden ja
sosiaalisten näkökohtien kestävyyttä
pitkällä aikavälillä. Ykp:n perusasetuksen tavoitteina on muun muassa
pois heitettyjen saaliiden vähentäminen ja poisheiton kieltäminen lopulta
kokonaan, laivastojen koon mukauttaminen vastaamaan kestävän enimmäistuoton rajoissa olevia kalakantoja, siirrettäviä kalastusoikeuksia
koskevien järjestelmien perustaminen jäsenmaissa, julkisen tuen lopettaminen kohteisiin, jotka eivät edistä
ykp:n tavoitteiden saavuttamista,
yksityiskohtaisen
lainsäädännön
vähentäminen jäsenvaltioiden ja
toimijoiden kustannusten alentamiseksi sekä uusien edellytysten luominen vesiviljelyn kehittämiselle.
(MMM kalastusneuvos Markku Aro
09 160 53361)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 8.9.2011 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Jyrki Kalliolle palkatonta virkavapautta 1.10.2011–31.12.2013 Ulkopoliittisessa instituutissa työskentelyä varten. (UM henkilöstöpäällikkö
Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)
Oikeustieteen tohtori Matti Joutsen
Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtajan virkaan
1.11.2011–31.10.2014. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 09 160
67734)
Valtioneuvosto myönsi puolustusministeriön hallitusneuvos Tarja
Jaakkolalle palkatonta virkavapautta
toisen tehtävän hoitamista varten
1.10.2011–30.9.2015. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala
09 160 88120)

Valtioneuvosto myönsi puolustusministeriön neuvotteleva virkamies
Olli-Pekka Jaloselle palkatonta virkavapautta toisen viran hoitamista varten 1.10.2011–31.7.2014. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala
09 160 88120)

Määrärahan ylitys on sisällytetty
myös sosiaali- ja terveysministeriön
ehdotukseen III lisätalousarvioksi.
(STM hallitussihteeri Jaana Huhta
09 160 74132)

R A H A - A S I AT

LUOVUTETUT
MIETINNÖT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.9.2011
seuraavia asioita:
Vuoden 2011 talousarvion momentin
25.01.51 (Eräät valtion maksamat
korvaukset) 14 150 000 euron arviomäärärahan ylittäminen 3 850 000
eurolla. Rikosvahinkoasioissa on
kuluvana vuonna 31.7.2011 mennessä
annettu noin 4 200 päätöstä. Tämän
vuoden tavoitteena on 7 000 päätöksen antaminen. Kun keskimääräinen
korvaus vuodelle 2011 on noin 2 260
euroa,
arvioitu
kokonaismeno
rikosvahinkokorvauksissa on noin
16 000 000 euroa. Syyttömästi vangitulle tai tuomitulle maksettavia
korvauksia koskevien päätösten
määrän vuonna 2011 arvioidaan nousevan noin 500 kappaleeseen ja korvausmenon lähes 2 000 000 euroon.
(OM talousjohtaja Harri Mäkinen
09 160 67600)
Vuoden 2011 talousarvion momentin
33.10.60 (Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut) 17 400 000 euron
määrärahan ylittäminen 9 600 000
eurolla. Ylitystarve aiheutuu arvioidun palvelun käyttäjämäärän ja käytettyjen tulkkaustuntien lisääntymisestä sekä palvelun käyttäjien lisääntyneistä ulkomaanmatkoista. Myös
palvelun kilpailutuksen arvioidaan
vaikuttaneen korottavasti tulkkauspalvelun hintoihin. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen järjestäminen
siirrettiin kunnilta Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi 1.9.2010 lukien.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti
6.9.2011 kartoituksen kulttuuritapahtumien nykyisestä avustusjärjestelmästä. Työryhmän näkemyksen mukaan avustusjärjestelmä tulisi
uudistaa siten, että alueelliset taidetoimikunnat käsittelisivät alueellaan
järjestettävien kulttuuritapahtuminen
valtionavustushakemukset ja opetusja kulttuuriministeriön päätöksellä
myönnettäisiin tuki tapahtumille,
jotka ovat kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä pysyviä taideinstituutioita. Lisäksi taiteen keskustoimikunnalle osoitettaisiin jaettavaksi
erillinen määräraha, jota valtion tuen
piirissä olevat tapahtumat voivat
hakea toimintansa kehittämiseksi.
Avustus myönnettäisiin tapahtumille
erityisavustuksena, ja se olisi tarkoitettu kertaluonteiseksi tueksi. Työryhmä esittää, että kulttuuritapahtumien
valtionavustusjärjestelmän
uudistaminen ratkaistaisiin koottua
tietopohjaa hyödyntäen valmisteilla
olevan
taidetoimikuntalaitoksen
uudistuksen yhteydessä. Raportti on
osoitteessa
http://www.minedu.fi/
export/sites/default/OPM/Julkaisut/
2011/liitteet/OKMtr24.pdf?lang=fi.
Lisätietoja antavat johtaja Paula
Tuomikoski, p. 09 160 77486 ja neuvotteleva virkamies Anne Mattero,
p. 09 160 77247, opetus- ja kulttuuriministeriö.
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