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Valtioneuvosto antoi 22.9.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston
asetuksen 14 §:n muuttamisesta. Voimassa olevaan pykälään sisältyvän
asteikon soveltaminen on johtanut
tilanteisiin, jossa ulosmitattavan tulon määrä on kasvanut enemmän
kuin velallisen saama tulonlisäys on
ollut. Pykälää muutetaan siten, että
sitä sovellettaessa ulosmitattava
määrä kasvaa tulonlisäyksen seurauksena, mutta kuitenkin niin, että
velallisen omaan käyttöön jäävä
osuus on korkeampi kuin ennen tulonlisäystä. Asetus tulee voimaan
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Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta.
Tuomioistuinharjoittelua
koskevat käräjäoikeuslain ja eräiden
muiden lakien muutokset on vahvistettu tulemaan voimaan 1.10.2011.
Tuomioistuinharjoitteluun hakeutumisesta ja valinnasta sekä harjoittelijan ohjaamisesta ja koulutuksesta
annetaan tarkempia säännöksiä tuomioistuinharjoittelusta annettavalla
asetuksella. Eräät käräjäoikeusasetuksen säännökset kumotaan. Lisäksi
kumotaan
käräjäoikeusasetuksen
säännös, joka on jäänyt ristiriitaan
1.7.2011 voimaan tulleen käräjäoikeuslain 18 e §:n kanssa. Asetus
tulee voimaan 1.10.2011. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160
67535)
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinharjoittelusta. Tuomioistuinharjoittelua koskevat käräjäoikeuslain ja eräiden muiden lakien muutokset on vahvistettu tulemaan voimaan 1.10.2011.
Tuomioistuinharjoittelu voidaan vastaisuudessa suorittaa osin hovioikeudessa tai hallinto-oikeudessa. Tuomioistuinharjoitteluun hakeutumisesta ja valinnasta sekä harjoittelijan
ohjaamisesta ja koulutuksesta annetaan asetuksella tarkempia säännöksiä käräjäoikeuslain, hovioikeuslain

ja hallinto-oikeuslain nojalla. Asetus
tulee voimaan 1.10.2011 siirtymäsäännöksin. (OM hallitusneuvos
Anne Hallavainio 09 160 67535)
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon
yksiköistä annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että Verohallintoon muodostetaan Henkilöverotusyksikkö, jonka toimialueena on
koko maa. Kyseessä on Verohallinnon
organisaatiorakenteen muutos, jossa
henkilöverotuksesta vastaavat verotoimistot siirretään perustettavaan
Henkilöverotusyksikköön ja alueellisesti organisoiduista verovirastoista
luovutaan. Asetus tulee voimaan
1.1.2012. (VM ylitarkastaja Timo
Annala 09 160 33122)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
annetun valtioneuvoston asetuksen
3 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 3 §:n 2 momentissa
säädettyä tukikerrointa muutetaan.
Uusi tukikerroin on 0,991. Tukikerrointa on tarpeellista muuttaa, koska
hyväksyttävien hakemusten perusteella myönnettävän LFA-lisäosan
ja luonnonhaittakorvaussitoumusten
perusteella maksuun tulevan luonnonhaittakorvauksen yhteismäärä koko
maan tasolla ei saa ylittää keskimäärin 250 euroa hehtaarilta tukitasoa.
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Asetus tulee voimaan 28.9.2011.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo 09 160 52793)
Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
39 §:n muuttamisesta. Asetuksella
alusten lastauksen ja purkamisen
työturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
täydennetään irtaimen nostoapuvälineen käyttöä ja tarkastamisesta koskevia vaatimuksia. Tarkastuksen
tekijän pätevyyttä koskevia uusia
vaatimuksia sovelletaan 1.1.2014
alkaen. Asetuksella työvälineiden
turvallisuudesta ja käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 39 §:n muuttamisesta jatketaan satamassa käytettävän nosturin
ja kuormausnosturin käyttöönotto- ja
määräaikaistarkastuksen tekijän pätevyyttä koskevien vaatimusten voimaantuloa siten, että myös niitä koskevia säännöksiä sovelletaan vasta
1.1.2014 alkaen. Asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 39 §:n muuttamisesta tulee
voimaan 1.11.2011 ja asetus alusten
lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta 1.1.2012. (STM neuvotteleva virkamies Antti Posio 09 160
72420)
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
22.9.2011 seuraavat päätökset:
Päätös Suomen edustautumisesta
Euroopan unionin itäisen kumppanuuden huippukokouksessa Varsovassa 29. ja 30.9.2011. Suomea
kokouksessa edustaa pääministeri
Jyrki Katainen. Itäiset kumppanimaat ovat Armenia, Azerbaidzhan,
Georgia, Moldova, Ukraina ja ValkoVenäjä. Huippukokouksen tavoitteena
on tarkastella itäisen kumppanuuden
toimintaa ensimmäiseltä kahdelta
vuodelta ja antaa aineksia tulevalle
suunnittelulle. Samalla kokous pyrkii
nostamaan itäisen kumppanuuden
näkyvyyttä sekä kumppanimaissa että
EU:ssa ja sitouttamaan kumppaneita
entistä tiiviimmin Euroopan naapuruuspolitiikkaan. (UM osastopäällikkö
Nina Vaskunlahti 09 160 55038)
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Päätös määrätä jäsenet tutkimus- ja
innovaationeuvostoon
22.9.2011
alkaen eduskunnan vaalikautta vastaavaksi ajaksi. Neuvostoon kuuluu
pääministeri puheenjohtajana, opetusministeri ja elinkeinoministeri varapuheenjohtajina sekä valtiovarainministeri ja enintään kuusi muuta
ministeriä. Lisäksi neuvostoon kuuluu kymmenen muuta jäsentä, jotka
valtioneuvosto määrää eduskunnan
vaalikaudeksi. Kokoonpano: muut
kuin asetuksessa yksilöidyt ministerijäsenet: kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson, ympäristöministeri Ville Niinistö, sisäasiainministeri Päivi Räsänen,
hallinto- ja kuntaministeri Henna
Virkkunen ja puolustusministeri Stefan Wallin; muut jäsenet: rehtori Kaija Holli
Tampereen yliopisto, toimitusjohtaja
Risto Lammintausta Hormos-Medical Oy, pääjohtaja Erkki Leppävuori
Valtion teknillinen tutkimuslaitos,
toimitusjohtaja Pekka Lundmark
Konecranes Oyj, pääjohtaja Markku
Mattila Suomen Akatemia, professori
Arto Mustajoki Helsingin yliopisto,
rehtori Anneli Pirttilä Saimaan
ammattikorkeakoulu, pääjohtaja VeliPekka Saarnivaara Teknologian ja
innovaatioiden
kehittämiskeskus
Tekes, koulutus- ja työvoima-asioiden
päällikkö Saana Siekkinen Suomen
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
ry ja professori Päivi Törmä Aaltoyliopisto. (OKM opetusneuvos Marja
Pulkkinen 09 160 77049)
Päätös asettaa seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimikaudeksi 1.10.2011–
30.9.2014. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti Risto Rydman; varapuheenjohtaja: professori Outi Vainio
Helsingin yliopisto; jäsenet: koiratoiminta: valtuuston varapuheenjohtaja Mika Leppinen Suomen Kennelliitto ry. (viestintäpäällikkö Klaus
Ekman Suomen riistakeskus); kissatoiminta: eläinlääketieteen tohtori
Suvi Pohjola-Stenroos (eläinlääketieteen lisensiaatti Mari Vainionpää);
hevostoiminta: eläinlääkäri Nina
Lehmonen Suomen Hippos ry (tallija aluepäällikkö Kielo Kestinmäki
Suomen Ratsastajainliitto ry); seuraja harrastuseläinten hyvinvointia
koskeva tutkimus: kliininen opettaja
Laura Hänninen (tutkija Anna
Hielm-Björkman) Helsingin yliopisto;
seura- ja harrastuseläinten pitoon liittyvä etiikka: valtiotieteen maisteri,

filosofian maisteri Paula Hirsjärvi
(valtiotieteen tohtori, filosofian maisteri Elisa Aaltola); eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola (hallitussihteeri Pirjo Tomperi) maa- ja metsätalousministeriö;
jaostopäällikkö
Taina Mikkonen (tutkimusyksikönjohtaja Marjukka Anttila) Elintarviketurvallisuusvirasto; käytännön eläinsuojeluvalvontatyötä tekevä viranomainen: valvontaeläinlääkäri Maria
Wahlfors Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (läänineläinlääkäri Jessica Löfgren-Eriksson
Etelä-Suomen aluehallintovirasto);
vapaaehtoinen eläinsuojelutyö: toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
(viransijainen toiminnanjohtaja Kati
Pulli Eläinsuojeluliitto Animalia ry);
käytännön eläinlääkintätyö: pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Jukka
Marttila (hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Kati Vainio); seura- ja
harrastuseläinkauppiaat: kauppias
Joana Turpeinen Suomen Akvaarioja lemmikkieläinkauppiaidenliitto ry
(alpakkakasvattaja Harri Ahokas
Alpakkakasvattajat ry) ja kuluttajat:
filosofian maisteri Joonas Gustafsson
(biologian ylioppilas Viljami Kankaanpää). (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen 09 160 53337)
Päätös valtuuttaa liikenneministeri
Merja Kyllönen tai hänen estyneenä
ollessaan kansliapäällikkö Harri
Pursiainen allekirjoittamaan pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen
ja Venäjän federaation hallituksen
välisen
lentoliikennesopimuksen
muuttamisesta. Pöytäkirjaluonnos on
tarkoitus allekirjoittaa liikenneministeritapaamisessa Moskovassa 26. ja
27.9.2011. (LVM hallitusneuvos
Silja Ruokola 09 160 28367)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.9.2011
seuraavia asioita:
Palkkaussopimuksen tekeminen opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikön Harri Skogin kanssa. Sopimuspalkka on 11 032 euroa kuukaudessa 1.8.2011 lukien. (OKM ylijohtaja Håkan Mattlin 09 160 77430)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
H A L L I T U K S E N I LTA K O U L U
21.9.2011

Hallitus linjasi iltakoulussaan
kuntauudistuksen etenemistä
Hallitus käsitteli kuntauudistusta iltakoulussaan keskiviikkona 21. syyskuuta. Hallitus toteuttaa koko maan
laajuisen kuntauudistuksen, jonka
tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista
ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista
vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta. Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata
yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen.
Valtiovarainministeriön
asettama
Kunnallishallinnon rakenne -työryhmä
valmistelee hallitusohjelmassa tarkoitettua selvitystä kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Työryhmä valmistelee
selvityksen lisäksi myös kriteerit
vahvan peruskunnan muodostamiselle sekä uudistuksen toteuttamistavat. Selvitys, kriteerit ja uudistuksen
toteuttamistavat valmistuvat vuoden
2011 loppuun mennessä.
Kuntarakenne-selvityksen valmistuttua toteutetaan alkuvuodesta 2012
laaja alueellinen kuulemiskierros,
jonka pohjalta valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle puitelain
korvaavaksi rakennelaiksi. Hallituksen esitys rakennelaiksi annetaan
eduskunnalle syksyllä 2012. Tavoitteena on, että rakennelaki tulisi voimaan vuoden 2013 alusta ja uutta
kuntarakennetta koskevat ratkaisut
olisi tehty vuoden 2014 loppuun
mennessä.
Kuntauudistusta johtaa hallinnon ja
aluekehityksen ministerityöryhmä,
jota täydennetään sosiaali- ja terveysministerillä sekä peruspalveluministerillä. Ministerityöryhmän puheen-

johtajana toimii hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen.
Uudistukselle on asetettu poliittinen
ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja
on valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen
ja muut jäsenet ovat valtiosihteerit
Vesa Rantahalvari, Tuire SantamäkiVuori, Sinikka Näätsaari, Jarmo
Lindén,
Katariina
Poskiparta,
Marcus Rantala ja Marjo Anttoora.
Lisäksi rakenneuudistukselle asetetaan hallituspuolueiden eduskuntaryhmien edustajista koostuva poliittinen seurantaryhmä.
Kuntalaki uudistuu – paikallisdemokratia ja kuntien itsehallinto vahvistuvat
Kuntarakenneuudistus muodostaa
perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Kuntalain kokonaisuudistuksessa korostetaan kuntien itsehallinnon ja paikallisen demokratian
vahvistamista. Uudistuksessa tarkastellaan uusien kuntahallinnon rakenteiden ja kuntien muuttuvan toimintaympäristön näkökulmasta erityisesti kunnan talouden sisäistä ohjausta, kuntien johtamisjärjestelmiä,
luottamushenkilöiden asemaa, kuntalain ja erityislakien välistä suhdetta, kunnanosahallintoa sekä kuntien
ja markkinoiden välistä suhdetta.
Kuntalain uudistamisen tueksi kootaan parlamentaarinen seurantaryhmä, johon kutsutaan kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat.
Kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelu käynnistyy keväällä 2012 ja
hallituksen esitys uudeksi kuntalaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle
syksyllä 2013. Näin uusi kuntalaki
voisi tulla voimaan vuoden 2015
alusta.
Valtionosuuslainsäädäntö uudistuu
Myös valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Valtionosuusuudistuksen valmistelu käynnistyy syksyllä 2012 ja tavoitteena on saada uusi valtionosuusjärjestelmä voimaan 1.1.2015.
Metropolipolitiikan työnjako valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön kesken
Hallituksen iltakoulu vahvisti myös
metropolipolitiikan työnjaon. Hallintorakenteiden kehittämisen osalta
metropolipolitiikan vastuu kuuluu

hallinto- ja kuntaministerille. Asuntoja viestintäministeri vastaa muusta
metropolipolitiikasta. Ohjauksesta
vastaa hallinnon ja aluekehityksen
ministerityöryhmä.
Lisätietoja
kuntauudistuksesta
www.kuntauudistus.fi
Lisätietoja: valtiosihteeri Anna-Kaisa
Ikonen, p. 09 160 33048, ministeri
Virkkusen erityisavustaja Laura
Rissanen, p. 041 540 4505, Ministeri
Kiurun erityisavustaja Kalervo
Haverinen, p. 09 160 39351 (metropoliasiat), rakennusneuvos Matti
Vatilo (ympäristöministeriö, metropoliasiat), p. 040 506 1168

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvostolain tarkistamistyöryhmä luovutti 21.9.2011 ehdotuksensa valtiosihteeri Velipekka Nummikoskelle. Työryhmä esittää valtioneuvostosta annettua lakia muutettavaksi siten, että hallituksen esitysten,
kertomusten sekä kirjelmien antaminen eduskunnalle kuuluisi valtioneuvoston toimivaltaan. Lisäksi valtioneuvosto nimittäisi ministeriöiden
kansliapäälliköt. Ulkoasiainhallintolakia muutettaisiin siten, että valtioneuvosto nimittäisi ulkoasiainministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä. Työryhmä ehdottaa muun muassa myös, että valtioneuvostosta
annettuun lakiin lisättäisiin uusi
säännös, joka mahdollistaisi ministerin tehtävien hoitamisen keskeyttämisen perustellusta syystä määräajaksi ilman, että ministeri joutuu
eroamaan valtioneuvoston jäsenyydestä. Raportti on osoitteessa http://
www.vnk.fi/julkaisukansio/2011/
r13-valtioneuvostolain-tarkistaminen/PDF/fi.pdf. Lisätietoja antavat
osastopäällikkö, ylijohtaja AuniMarja Vilavaara, p. 09 160 22026 ja
hallitusneuvos Marika Paavilainen,
p. 09 160 24026, valtioneuvoston
kanslia.

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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