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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
30.9.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 34/2011 vp)
eduskunnalle laiksi valtioneuvoston
3.10.2011/115

jäsenille maksettavista palkkioista ja
korvauksista annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Lakia
muutetaan väliaikaisesti siten, että
valtioneuvoston jäsenille tehtävänsä
hoitamisesta maksettavaa palkkiota
alennetaan viidellä prosentilla. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.11.2011 ja se olisi voimassa huhtikuun loppuun 2015. Esitys liittyy
valtion vuoden 2011 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen. (VNK osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara 09
160 22026)
Hallituksen esitys (HE 35/2011 vp)
eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta. Tasavallan presidentin palkkio korotetaan nykyisestä
126 000 eurosta 160 000 euroon.
Viimeksi palkkiota tarkistettiin
1.3.2006 lukien voimaan tulleella
lailla. Koska sekä ansiotaso- että
kuluttajahintaindeksin taso on olennaisesti kohonnut, on tarpeen tarkistaa palkkiota tasavallan presidentin
1.3.2012 alkavaa toimikautta varten.
Samassa yhteydessä luovutaan erillisestä edustusmäärärahasta ja se sisältyy jatkossa tasavallan presidentin
kanslian toimintamenoihin. Esitys
liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (VNK osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara 09
160 22026)

Hallituksen esitys (HE 36/2011 vp)
eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan
Hongkongin
erityishallintoalueen
hallituksen välillä keskinäisestä
oikeusavusta rikosasioissa tehdyn
sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi
sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamiseksi.
Suomen ja Hongkongin erityishallintoalueen välinen keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva sopimus
allekirjoitettiin Helsingissä 4.10.2007.
Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (OM hallitussihteeri Juhani
Korhonen 09 160 67586)
Hallituksen esitys (HE 37/2011 vp)
eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ulkomaalaislain muutoksella pannaan täytäntöön kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten
annettu direktiivi (nk. erityisosaajadirektiivi). Ulkomaalaislakiin lisätään direktiivin edellyttämät säännökset erityisosaajista. Laissa määritellään Euroopan unionin sininen
kortti ja korkeaa pätevyyttä vaativa
työ. Laissa säädetään erityisosaajan
oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä ja luvan peruuttamisesta,
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oleskeluluvan pituudesta ja hakemuksen käsittelyajasta. Direktiivi
edellyttää sinisen kortin haltijoita
kohdeltavan yhdenvertaisesti jäsenvaltion omiin kansalaisiin nähden.
Tämän vuoksi muutetaan myös yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia sekä asumiseen perustuvan
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettua lakia, kansanterveyslakia ja erikoissairaanhoitolakia, jotta niiden soveltamisala kattaisi myös sinisen kortin haltijat. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.12.2012. Laki ulkomaalaislain
muuttamisesta annetun lain muuttamisesta tulisi kuitenkin voimaan
1.1.2014. (SM ylitarkastaja Elina
Immonen 071 878 8616)
Hallituksen esitys (HE 38/2011 vp)
eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Kolmannen
lisätalousarvion varsinaisten tulojen
lisäys on nettomääräisesti 19 miljoonaa euroa ja määrärahojen lisäys
nettomääräisesti 52 miljoonaa euroa.
Kumulatiivisen ylijäämän 1 797 miljoonan euron käyttö huomioon ottaen vuoden 2011 kolmas lisätalousarvioesitys on 1 764 miljoonaa euroa
ylijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2011 ehdotetaan 6,4
miljardia euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 09 160 33036)
Hallituksen esitys (HE 39/2011 vp)
eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain
muuttamisesta. Harmaan talouden
selvitysyksiköstä annettua lakia
muutetaan siten, että viranomaista
koskevaan määritelmään lisätään
lain tai asetuksen taikka muun säännöksen tai määräyksen perusteella
nimetyt yhteisöt, laitokset ja yksityiset henkilöt siltä osin kuin ne julkista
tehtävää hoitaessaan käyttävät julkista valtaa. Lisäksi säädetään selvitysyksikön oikeudesta saada ilmiöselvityksiä varten tieto Verohallinnon yksikön esitutkintaviranomaiselle
tekemästä ilmoituksesta ja sen käsittelystä suoraan Verohallinnon toiselta
yksiköltä. Esityksellä täsmennetään
säännöstä, jonka perusteella selvitysyksikön henkilöstölle on säädetty
oikeus käyttää Verohallinnon ja sen
yksikön tietojärjestelmiä laissa
säädettyjen tiedonsaantioikeuksien
toteuttamiseksi. (VM erityisasiantuntija Ilkka Lahti 09 160 32199)
Hallituksen esitys (HE 40/2011 vp)
eduskunnalle laiksi maatalouden
rakennetuista annetun lain 40 a §:n
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muuttamisesta. Maatalouden rakennetuista annettua lakia on muutettu
1.11.2011 voimaantulevalla lailla
siten, että eräiden tuettujen maatilainvestointien
kilpailuttamisessa
noudatetaan julkisista hankinnoista
annetusta laista poikkeavaa menettelyä. Näissä hankinnoissa tarjouskilpailun hävinneellä tarjouksen tekijällä on mahdollisuus saada ELYkeskukselta kirjallinen vastaus, onko
hankinta oikein kilpailutettu. Jotta
vältetään mahdollisuus tarjouskilpailuun osallistuneiden liike- ja ammattisalaisuuksien paljastumisesta tässä
yhteydessä, lakia täsmennetään.
(MMM lainsäädäntöneuvos Katriina
Pessa 09 160 54298)
Hallituksen esitys (HE 41/2011 vp)
eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain
kumoamisesta. Maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisten eräiden
lainojen vähimmäiskorkoa on ollut
tarkoitus alentaa kahdesta prosentista
yhteen prosenttiin vuosiksi 2011 ja
2012. Lainmuutos ilmoitettiin hyväksytyn valtiontukijärjestelmän muutoksena EU:n komissiolle. Komissio
on epäillyt muutoksen soveltuvuutta
yhteismarkkinoille.
Valtiontukimenettelyä ei ole jatkettu eikä asetusta, jolla lainmuutos oli tarkoitus saattaa voimaan, ole annettu. Muutoslaki
ehdotetaan kumottavaksi. (MMM
lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa
09 160 54298)
Hallituksen esitys (HE 42/2011 vp)
eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten
yritysostojen seurannasta. Ulkomaalaisten yritysostojen seurantaa koskevaa lainsäädäntöä ajanmukaistetaan ja tehostetaan. Seurannan kohteena olisivat erittäin tärkeän kansallisen edun sekä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta kriittiset suomalaiset yritykset.
Vain puolustus- ja kaksikäyttötuotesektorin yritysostot edellyttäisivät
aina hakemuksesta etukäteen tapahtuvaa viranomaisen vahvistusta.
Muut yritysostot olisivat ilmoituksenvaraisia. Puolustus- ja kaksikäyttötuotesektoria lukuun ottamatta laissa
tarkoitettu seuranta ei koskisi EU- tai
EFTA-valtioita. Yritysostolla tarkoitetaan sellaista hankintaa tai muuta
vastaavaa toimenpidettä, jonka johdosta ulkomainen omistaja saa omistukseensa vähintään 10 prosenttia
osakeyhtiön osakkeiden tuottamasta
kokonaisäänimäärästä tai vastaavan

tosiasiallisen vaikutusvallan muussa
yhteisössä tai liikkeessä. Yritysoston
käsite kattaa eri yritysostomuodot ja
myös tilanteen, jossa suomalainen
yhteisö muuttuu lain määritelmän
mukaiseksi ulkomaiseksi omistajaksi.
Mahdollinen valtioneuvoston puuttuminen yritysostoon voi toteutua
vain EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisissa poikkeuksellisissa
tilanteissa. (TEM johtaja Henrik
Räihä 010 60 63617)
Hallituksen esitys (HE 43/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain
ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta
annetun lain muuttamisesta. Lakien
muuttamisen tavoitteena on yksinkertaistaa työttömyysetuuksien korvaamismenettelyä tilanteissa, joissa
työttömäksi jääneen asuinvaltiolla
on oikeus saada työskentelyvaltiolta
korvauksia maksamistaan työttömyysetuuksista.
Työttömyysvakuutusrahasto nimettäisiin toimivaltaiseksi
laitokseksi niissä työttömyysvakuutuksen ansiosidonnaista järjestelmää
koskevissa asioissa, joissa on kyse
työntekijälle hänen asuinmaassaan
maksettujen
työttömyysetuuksien
korvaamisesta. Työttömyysvakuutusrahasto maksaisi ja perisi korvaukset työttömyyskassojen puolesta.
Työttömyysvakuutusrahasto myös
rahoittaisi maksetuista korvauksista
työttömyyskassojen osuuden. Lait on
tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden
2011 aikana. (STM hallitusneuvos
Esko Salo 09 160 73180)
Hallituksen esitys (HE 44/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä
annetun lain, kansaneläkelain 56 §:n,
eläkkeensaajan asumistuesta annetun
lain ja vammaisetuuksista annetun
lain muuttamisesta. Lakeja muutetaan siten, että takuueläkettä laskettaessa sen määrään vaikuttavat eläketulot otettaisiin huomioon sentin
tarkkuudella. Työttömyyspäivärahan
lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle siirtyvän takuueläkkeeseen ei tehtäisi varhennusvähennystä. Ulkomailta eläketuloa saavan henkilön takuueläkkeen
määrää tarkistettaisiin kahden vuoden välein. Eläkkeensaajan asumistuki voitaisiin maksaa vuokranantajalle vuokralaisen antaman valtuutuksen perusteella tai jos vuokralainen toistuvasti laiminlyö vuokran
maksamisen. Eläkkeensaajan asumistukea hakevan henkilön yrittäjätoimintaan perustuvien tulojen määrit-
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telyä täsmennettäisiin. Vammaisetuuksia myönnettäessä tarvittava
tietojen vaihto yhteisön jäsenvaltioiden ja sosiaaliturvasopimusvaltioiden välillä voisi tapahtua sähköisesti.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2012. Asumistuen maksamista
vuokranantajalle koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan
1.11.2012. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen.
(STM neuvotteleva virkamies Juha
Rossi 09 160 73866)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
30.9.2011 seuraavat lait:

vahvisti

Laki 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 rahoitusvakausvälineen
välisen
ERVV-puitesopimuksen
muuttamista koskevan sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laki
Euroopan rahoitusvakausvälineelle
annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 31/
2011 vp). Sopimuksella Euroopan
rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annettavien takausten kokonaismäärää korotetaan 440 miljardista eurosta 780 miljardiin euroon.
Euroopan rahoitusvakausvälineelle
annettavista
valtiontakauksista
annettua lakia muutetaan siten, että
takausten enimmäismäärää korotetaan ja takauksen määräytymisperusteeksi tulee velkojen nimellisarvo
aikaisemman
kokonaistakauksen
sijaan. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
(VM neuvotteleva virkamies Markku
Puumalainen 09 160 33088)
Tasavallan presidentti hyväksyi
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan
välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen ja vahvisti lain
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan
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välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 9/2011 vp). Vakautus- ja
assosiaatiosopimus käsittelee Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian välistä assosiaatiota
eli poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehittämistä sekä alueellisen
yhteistyön edistämistä sopimuksen
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.
Johtavana periaatteena on pyrkimys
Serbian lainsäädännön lähentämiseen ja lopulta yhdenmukaistamiseen yhteisön säännösten mukaiseksi
ja parantaa asteittain Serbian valmiuksia liittyä Euroopan unioniin.
Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM
lähetystöneuvos Elina Grönholm 09
160 55784)
Tasavallan presidentti hyväksyi Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan ja vahvisti
lain Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 13/2011).
Pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan tarkoituksena on edistää verotusta koskevien
tietojen vaihtamista. Pöytäkirjat tulevat voimaan kolmannen kuukauden
ensimmäisenä päivänä, joka on
lähinnä sen päivän jälkeen, jona
sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen siitä, että kaikki oikeudelliset
menettelyt pöytäkirjojen voimaantulemiseksi on suoritettu. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan
presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander
09 160 33163)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
30.9.2011 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä

tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Tuomioistuinten jäsenten
lisäksi velvollinen vannomaan tuomarinvalan tai antamaan tuomarinvakuutuksen ryhtyessään hoitamaan
virkaansa tai tehtäväänsä on se, joka
yksin tai kollegiaalisessa menettelyssä ratkaisee hallintolainkäyttöön
kuuluvia asioita. Asetus tulee voimaan 1.10.2011. (OM hallitusneuvos
Anne Hallavainio 09 160 67535)
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön
kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimusmuutokset ovat luonteeltaan teknisiä eivätkä
sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia
määräyksiä. Sopimusmuutos on tullut voimaan 7.6.2011. Asetus tulee
voimaan 10.10.2011. (YM ylitarkastaja Sara Viljanen 040 039 9089)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
30.9.2011 seuraavat asiat:

päätti

Ahvenanmaan
maakuntapäivien
suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Hallituksen
esitys Macaon kanssa veroasioita
koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 19/2011 vp), 2) Hallituksen esitys Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 20/2011 vp) ja 3) Hallituksen esitys Costa Rican kanssa
veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 21/2011 vp). (OM
lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren
09 160 67745)
Tasavallan presidentti ratkaisi 17 armonanomusasiaa. (OM vanhempi
hallitussihteeri Eva Tams 09 160
67625)
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N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
30.9.2011 seuraavat nimitysasiat:
Belgradin suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Pekka Orpanan valtuuttaminen täysivaltaisen erikoissuurlähettilään tehtävään Montenegroon, Mexicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Anne Lammilan
valtuuttaminen täysivaltaisen erikoissuurlähettilään tehtävään Belizeen,
Lusakan suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Pertti Anttisen valtuuttaminen täysivaltaisen erikoissuurlähettilään tehtävään Malawiin ja
Zimbabween ja Nairobin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Sofie
From-Emmesbergerin valtuuttaminen täysivaltaisen erikoissuurlähettilään tehtävään Ugandaan sekä Dar es
Salaamin suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Sinikka Antilan valtuuttaminen Suomen edustajaksi ItäAfrikan yhteisöön (EAC). (UM lähetystöneuvos Vesa Lehtonen 09 160
55408)
Määräaikainen laamanni, käräjätuomari Aarne Aukusti Korhonen Kainuun käräjäoikeuden laamannin virkaan ja käräjätuomari Anne-Margareta Kurtti Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.11.2011 lukien sekä käräjätuomari
Tanja Helena Pohjola Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja
määräaikainen käräjätuomari Antti
Tapani Karjala Oulun käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.10.2011
lukien. (OM hallitusneuvos Anne
Hallavainio 09 160 67535)
Lakiasiainpäällikkö Else-Mai Kirvesniemi työsuhteisiin perehtyneeksi,
työntekijäetuja edustavaksi sivutoimiseksi jäseneksi ja lakimies Anja
Lahermaa työsuhteisiin perehtyneeksi,
työntekijäetuja edustavaksi sivutoimisen jäsenen varajäseneksi työtuomioistuimeen 1.10.2011 alkaen
31.12.2012 päättyvän toimikauden
loppuun saakka. (OM hallitusneuvos
Anne Hallavainio 09 160 67535)

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 29.9.2011 seuraavat asetukset:
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Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriasetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan sähköisen yhdistysrekisterin kehittämiseksi ja tarpeettomien asiakirjavaatimusten vähentämiseksi. Asetus tulee voimaan
1.10.2011. (OM lainsäädäntöneuvos
Jyrki Jauhiainen 09 160 67664)
Valtioneuvoston asetus timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavasta tilakohtaisesta lisäosasta
ja erityistukioikeudesta. Tilakohtainen lisäosa ja erityistukioikeus muodostetaan viitemäärän perusteella,
joka lasketaan viljelijälle tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun
lain (557/2005) 3 §:n 4 momentissa
säädetyllä tavalla viitekauden keskimääräisen tuotannon perusteella.
Asetuksella säädetään tarkemmin
viitemäärän laskemisesta sekä viitemäärästä luopumisesta ja viitemäärän siirtämisestä. Tilakohtainen lisäosa muodostettaneen noin 400 tilalle.
Asetus tulee voimaan 5.10.2011.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 09 160 52229)
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista. Asetuksella tarkistetaan aiempaa kehitysalueista ja
tukialueista annettua asetusta kuntaja seutukuntamuutosten vuoksi. Asetus ei muutoin muuta aiemman asetuksen mukaista tukialuejakoa. Asetus tulee voimaan 1.10.2011 ja on
voimassa 31.12.2013 saakka. (TEM
aluekehitysjohtaja Janne Antikainen
010 60 64915)
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
29.9.2011 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa rikoksentorjuntaneuvosto toimikaudeksi 29.9.2011–
28.9.2014. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen
Mielenterveysseura; varapuheenjohtaja: poliisiylijohtaja Mikko Paatero
poliisihallitus; jäsenet: apulaisosastopäällikkö Arto Kujala oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen osasto (ylijohtaja Tuula Asikainen Rikosseuraamuslaitoksen
keskushallintoyksikkö), hovioikeudenneuvos Maija Nyyssönen Helsingin hovioikeus
(kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski
Helsingin syyttäjänvirasto), poliisijohtaja Robin Lardot poliisihallitus
(rikosylikomisario Antti Leppilahti
Helsingin poliisilaitos), sisäisen tur-

vallisuuden sihteeristön päällikkö
Tarja Mankkinen sisäasiainministeriö (poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää sisäasiainministeriön poliisiosasto), lakimies Marja Pajukoski (kehittämispäällikkö Helena Ewalds) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, johtaja Kari Paaso (hallitussihteeri Tapani
Aaltela) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Immo Parviainen
(johtaja Georg Henrik Wrede) opetusja kulttuuriministeriö, sosiaalisen
kuntoutuksen päällikkö Mari Aalto
(aluetyön päällikkö Janne Typpi)
Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto,
lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari
(yliarkkitehti Timo Saarinen) ympäristöministeriö, tutkija Martti Lehti
(tutkimusjohtaja Janne Kivivuori)
Oikeuspoliittinen
tutkimuslaitos,
asiamies Kaisa Saario (varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa) Keskuskauppakamari, turvallisuuspäällikkö
Reijo Lähde (toimitusjohtaja Jouko
Laitinen) Finnsecurity ry, asiamies
Matti Räisänen Kaupan liitto (turvallisuuspäällikkö Petri Käyhkö Kesko
Oyj), johtaja Risto Karhunen Finanssialan keskusliitto (tiedotusjohtaja
Veikko T. Valkonen Liikennevakuutuskeskus), työalasihteeri Sami Puumala (työalasihteeri Sami Ojala)
Kirkkohallitus ja avdelningschef
Gun Andersson Familjer och relationer, Folkhälsan (toiminnanjohtaja
Petra Kjällman Rikosuhripäivystys).
(OM hallitusneuvos Leena Kuusama
09 160 67734)
Päätös määrätä työmarkkinalakimies
Jonna Voima työoloja tai yritystoimintaa tuntevan sivutoimisen jäsenen varajäseneksi vakuutusoikeuteen
käsittelemään ja ratkaisemaan vakuutusoikeuslain 11 §:n 1 momentin 1 b
kohdassa
tarkoitettuja
asioita
1.10.2011 lukien 31.12.2014 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160
67535)
Päätös määrätä Kuopion hallintooikeuden sivutoimiseksi asiantuntijajäseneksi lastensuojelulaissa tarkoitettujen lapsi- ja perhekohtaista
lastensuojelua koskevien asioiden
käsittelyä
varten
psykologian
maisteri
Hanna-Mari
Lahtinen
1.11.2011–31.10.2013. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160
67535)
Päätös muuttaa Veikkaus Oy:lle rahaarpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien
toimeenpanemiseen
ajalle 1.1.2007–31.12.2011 annettua
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rahapelilupaa. Yhtiö on pyytänyt,
että sille annettua rahapelilupaa
muutetaan kohdan A 3 g osalta siten,
että vakioveikkauksessa pelaajille
maksettava osuus on keskimäärin
45–70 prosenttia kokonaisvaihdosta.
Muutos tulee voimaan 10.10.2011.
(SM neuvotteleva virkamies Sakari
Airas 071 878 8580)
Päätös määrätä sisäasiainministeriön
ylitarkastaja Jukka Tukia valtioneuvoston esittelijäksi. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 071 878 8303)
Päätös asettaa valtakunnallinen
etnisten suhteiden neuvottelukunta
(ETNO) toimikaudeksi 29.9.2011–
28.9.2015. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäasiainministeriö; varapuheenjohtajat: kansanedustaja Sari Palm Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä ja koulutusalajohtaja Atanas Aleksovski
Pirkanmaan ja Keski-Suomen ETNO; jäsenet: maahanmuuttojohtaja
Kristina Stenman sisäasiainministeriö, maahanmuutto-osasto (poliisitarkastaja Joni Länsivuori sisäasiainministeriö, poliisiosasto), erikoissuunnittelija Mikko Cortès Tèllez
(ylitarkastaja Tarja Koskimäki) opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaalineuvos Viveca Arrhenius (hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen) sosiaali- ja terveysministeriö, hallitusneuvos Olli Sorainen (työmarkkinaneuvos Antti Närhinen) työ- ja elinkeinoministeriö,
lähetystöneuvos
Eira Parppei (lähetystöneuvos Kaija
Ilander) ulkoasiainministeriö, asiantuntija, VT Riitta Wärn (asiantuntija,
oik. kand. Mikko Räsänen) Elinkeinoelämän keskusliitto, maahanmuuttoasioiden asiantuntija Helena Hämäläinen SAK ry (kansainvälisten
asioiden asiamies Liisa Folkersma
Akava ry), erityisasiantuntija Anu
Wikman-Immonen (EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen) Suomen
Kuntaliitto, kansanedustaja Annika
Saarikko (eduskuntaryhmän lakimies Seija Turtiainen) Keskustan
eduskuntaryhmä, kansanedustaja Tapani Mäkinen (kaupunginvaltuutettu
Nina Suomalainen) Kokoomuksen
eduskuntaryhmä, Sari Palmin varajäsen Kermen Soitu Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Jari Jalonen (sairaanhoitaja,
Perussuomalaisten Keski-Suomen
piirin sihteeri Anitta Kangas) Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta
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(eduskunta-avustaja, Monika-Naiset
liiton ja Kalliolan Nuorten hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar)
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Astrid Thors
(Arshe Said) Svenska riksdagsgruppen, sihteerin assistentti Hanna-Kaisa Siimes (kansanedustaja Eila Tiainen) Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kansanedustaja Jani Toivola
(poliittinen sihteeri Elina Sojonen)
Vihreä eduskuntaryhmä, puheenjohtaja Alain Minguet (YTM Tiina Sotkasiira) Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys Jomoni ry, puheenjohtaja Tino Singh (hallituksen
jäsen Mahmoud Jahangiri) Kansainvälinen Suomemme ry, toiminnanjohtaja Reet Nurmi (voimavarakeskuksen johtaja Natalie Gerbert) Monika-Naiset liitto ry, tutkija, kasvatustieteiden maisteri Ilona Tikka
(FM, sairaanhoitaja, virallinen kääntäjä ja tulkki Doris O. Mutanen) Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto MONIHELI ry, jäsen Hamed Shafae (puheenjohtaja Nasrolla Peik) Suomen
Afgaanijärjestö ry, puheenjohtaja
Abdi-Hakim Yasin Ararse (hallituksen rahastonhoitaja Miriam Varjonen) Suomen Islamilainen Neuvosto
SINE, puheenjohtaja Hasan Habib,
Sondip ry (projektityöntekijä Hatice
Kütük, Sondip ry) SONDIP- Varsinais-Suomen Monikulttuuristen yhdistysten liitto ry, puheenjohtaja
Bentaleb Mourad (toiminnanjohtaja
Anna-Liisa Kakko) Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry (FIMU),
tiedottaja Rage Abdulrahman (Amina Abullahi) Suomen Somaliliitto ry,
toiminnanjohtaja Petr Potchinchtchikov (hallituksen jäsen Elena Gorschkow-Salonranta) Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (SVYL/
FARO), toiminnanohjaaja Shahnaz
Mikkonen Pohjois-Suomen ETNO/
Oulun kaupunki (tarkastaja Raija
Mikkonen Pohjois-Suomen ETNO/
Kainuun ELY-keskus), vastaava
opettaja Oili Huusko-Tuohino Lapin
ETNO/Kemin Lyseon lukion maahanmuuttajakoulutus (maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori Irmeli
Vähäaho Lapin ETNO/Rovaniemen
Koulupalvelukeskus), KTM, koordinaattori Ahmed Jama (vastaanottokeskuksen johtaja Pia Pajunurmi)
Pohjanmaan ETNO/ Vaasan kaupunki, maakuntajohtaja, Itä-Suomen ETNOn puheenjohtaja Jussi Huttunen
Itä-Suomen ETNO/Pohjois-Savon
Liitto (tutkija, Itä-Suomen ETNOn

varapuheenjohtaja Olga Davydova
Itä-Suomen ETNO/Itä-Suomen yliopisto),
maahanmuuttopäällikkö
Kalle Myllymäki Länsi-Suomen ETNO/Varsinais-Suomen ELY-keskus
(työvoimapalveluiden asiantuntija
Ulla Kauri Länsi-Suomen ETNO/Satakunnan ELY-keskus), Atanas Aleksovskin varajäsen kunnanjohtaja
Antero Alenius Pirkanmaan ja KeskiSuomen ETNO/Hämeenkyrön kunta
ja Ahmed Akar Etelä-Suomen ETNO/Helsingin kaupunki (Anne Saloranta Etelä-Suomen ETNO/ Lahden
kaupunki). (SM neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola 071 878
8634)
Päätös hyväksyä Belgian, Saksan,
Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan,
Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskeva
sopimus. (VM neuvotteleva virkamies Markku Puumalainen 09 160
33088)
Päätös olla myöntämättä France 24
S.A:lle lykkäystä lähetystoiminnan
aloittamiselle ja hylätä hakemus.
Valtioneuvosto on 31.3.2011 myöntänyt France 24 S.A. -nimiselle hakijalle ohjelmistoluvan France24-televisiokanavan lähettämiseen kanavanipussa G. Hakija on hakenut valtioneuvostolta lupaa saada lykätä kanavan lähetystoiminnan aloitusta lokakuun 2011 alusta tammikuun 2012
alkuun. Hakija perustelee hakemustaan teknisillä syillä. Hakemus hylätään, koska toiminnan aloittamisen
lykkäämiselle ei ole esitetty televisioja radiotoiminnasta annetun lain
(744/1998) 14 pykälän mukaista toiminnan edellytyksiin liittyvää erityisen painavaa syytä. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 09 160 28463)
Päätös hylätä Discovery Communications Europe Limitedin hakemus
ohjelmistoluvan muuttamisesta. Discovery Communications Europe
Limited on hakenut sille myönnettyyn televisiotoiminnan ohjelmistolupaan muutosta, jossa käytettäväksi
kanavanipuksi määrättäisiin F:n sijasta joko VHF A tai VHF B. Hakija
ei ole vielä aloittanut lähetystoimintaa kanavanipussa F, eikä sitä hakijan
mukaan voitane aloittaa lain edellyttämässä aikataulussa. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 09 160 28463)
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Päätös asettaa merimiesasiain neuvottelukunta
toimikaudeksi
1.10.2011–30.9.2014. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hallitusneuvos Tarja Kröger työja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Susanna Siitonen työ- ja elinkeinoministeriö;
jäsenet: lääkintöneuvos Kristiina
Mukala (hallitussihteeri Liisa Katajamäki) sosiaali- ja terveysministeriö,
yli-insinööri Harri Halme (hallitussihteeri Tuula Andersin) sosiaali- ja
terveysministeriö,
hallitusneuvos
Anna Sotaniemi liikenne- ja viestintäministeriö (merikapteeni Jukka Tuomaala Trafi), varatoimitusjohtaja
Hans Ahlström (toimitusjohtaja Olof
Widén) Suomen Varustamoyhdistys
ry, asiantuntija Kimo Kostiainen
(asiantuntija Niklas Rönnberg)
Suomen Varustamoyhdistys ry, varatoiminnanjohtaja Risto Blomquist
(toiminnanjohtaja Pekka Partanen)
Suomen Laivanpäällystöliitto ry,
asiamies Sami Uolamo (järjestösihteeri Reima Angerman) Suomen
Konepäällystöliitto ry, puheenjohtaja
Simo Zitting (sopimussihteeri Klaus
Lust) Suomen Merimies-Unioni
SM-U ry ja crewing manager Jessica
Troberg (asiantuntija Eija Kanto)
Suomen Varustamoyhdistys ry.
(TEM ylitarkastaja Sari Alho 010 60
49007)

eläkevakuuttajat TELA ry, toimitusjohtaja Juha Mikkola Vakuutuskuntoutus VKK ry (toimitusjohtaja Jussi
Kauma Tapaturmavakuutuslaitosten
liitto TVL), toimitusjohtaja Veijo
Notkola Kuntoutussäätiö (kuntoutusjohtaja Marjukka Aaltonen Kiipulan
kuntoutuskeskus), erityisasiantuntija
Ellen Vogt (erityisasiantuntija Anu
Nemlander) Suomen Kuntaliitto,
pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry (puheenjohtaja Jukka
Sariola Lihastautiliitto ry), säätiönjohtaja Eija Sorvari Miina Sillanpään
Säätiö (toiminnanjohtaja Pekka
Lapinleimu Kuuloliitto ry), ylilääkäri
Jan Schugk (asiantuntija Katja Leppänen) Elinkeinoelämän keskusliitto,
lainopillinen asiamies Harri Hellstén
(työmarkkina-asioiden
päällikkö
Merja Huovinen) Suomen Yrittäjät,
sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (asiantuntijalääkäri Kari Haring Suomen
Ammattiliittojen
Keskusjärjestö
SAK ry), ylilääkäri Markku Alen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (osastonylilääkäri Maire Rantala
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri)
ja ylilääkäri Pertti Heikkilä Helsingin terveyskeskus (johtava ylilääkäri
Roger Byring Kårkullan kuntayhtymä). (STM johtaja Kari Ilmonen
09 160 74393)

Päätös
asettaa
kuntoutusasiain
neuvottelukunta
toimikaudeksi
2.10.2011–1.10.2015. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Kari Välimäki
(ylijohtaja Päivi Sillanaukee) sosiaalija terveysministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja Anja Kairisalo (johtaja Lauri Pelkonen) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: lääkintöneuvos Kristiina Mukala (ylitarkastaja
Anne Arvonen) sosiaali- ja terveysministeriö, opetusneuvos Elise Virnes
(suunnittelija Kari Koivumäki) opetus- ja kulttuuriministeriö, ylitarkastaja Patrik Kuusinen (ylitarkastaja
Tiina Korhonen) työ- ja elinkeinoministeriö, tutkimusprofessori
Kristian Wahlbeck (erikoistutkija
Vappu Karjalainen) Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos, kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko (lakimies Mikko
Toivonen) Kansaneläkelaitos, johtajaylilääkäri Tapio Ropponen (kuntoutuspäällikkö Ulla Palmroos)
Keva, johtaja Riitta Korpiluoma
(osastopäällikkö Mikko Pellinen)
Eläketurvakeskus, johtaja Eero Lankia (johtaja Pekka Piispanen) Työ-

Päätös asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta ja sen yhteydessä toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman johtoryhmä toimikaudeksi
30.9.2011–30.4.2015. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): Sosiaali- ja
terveydenhuollon neuvottelukunta:
puheenjohtaja: peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson sosiaalija terveysministeriö; varapuheenjohtaja: valtiosihteeri Vesa Rantahalvari
sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet:
valtiosihteeri Marjo Anttoora (erityisavustaja Niklas Andersson) sisäasiainministeriö, valtiosihteeri Jarmo
Lindén (erityisavustaja Minna Kelhä)
opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiosihteeri Katariina Poskiparta (erityisavustaja Elina Moisio) ympäristöministeriö, valtiosihteeri Marcus
Rantala puolustusministeriö (erityisavustaja Malin Brännkärr oikeusministeriö), kansliapäällikkö Kari Välimäki (osastopäällikkö Raimo Ikonen) sosiaali- ja terveysministeriö,
kansliapäällikkö Erkki Virtanen
(kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho)
työ- ja elinkeinoministeriö, kanslia-
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päällikkö Harri Skog (ylijohtaja
Sakari Karjalainen) opetus- ja kulttuuriministeriö, osastopäällikkö Päivi
Laajala (hallitusneuvos Auli ValliLintu) valtiovarainministeriö, osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson
(apulaisosastopäällikkö Olli Kerola)
sosiaali- ja terveysministeriö, osastopäällikkö Päivi Sillanaukee (apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä)
sosiaali- ja terveysministeriö, pääjohtaja Pekka Puska (ylijohtaja Marina
Erhola) Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, varatoimitusjohtaja Kari
Nenonen (erityisasiantuntija Soile
Paahtama) Suomen Kuntaliitto ry,
toiminnanjohtaja Vertti Kiukas (johtaja Eeva Kuuskoski) SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Sosiaalija terveydenhuollon kansallisen
kehittämisohjelman
johtoryhmä:
puheenjohtaja: kansliapäällikkö Kari
Välimäki sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtajat: osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson ja osastopäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaalija terveysministeriö; jäsenet: ylijohtaja Marina Erhola (ylijohtaja Erkki
Vartiainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, pääjohtaja Harri Vainio
(toiminta-aluejohtaja
Anna-Liisa
Pasanen) Työterveyslaitos, ylijohtaja
Marja-Liisa Partanen (johtaja Tarja
Holi) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto, johtaja Kirsi Paasikoski Lounais-Suomen aluehallintovirasto (johtaja Sirkka Jakonen ItäSuomen aluehallintovirasto), etuusjohtaja Elise Kivimäki (johtava lääkäri Pekka Koivisto) Kansaneläkelaitos, väliaikainen johtaja Sami
Uotinen (hallintoylilääkäri Päivi
Koivuranta-Vaara) Suomen Kuntaliitto ry, johtaja Sisko Seppä (kehittämispäällikkö Elina Varjonen) Rahaautomaattiyhdistys, toimialajohtaja
Pia Harju-Autti (ohjelmapäällikkö
Mervi Pulkkanen) Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, rehtori Jorma Niemelä Diakonia-ammattikorkeakoulu (vararehtori Kimmo Kontula Helsingin yliopisto), puheenjohtaja Tor Jungman
(varapuheenjohtaja Leena Rosenberg-Ryhänen) SOSTE Suomen
sosiaali ja terveys ry, hallintoylihoitaja Pirjo Aalto Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (sairaanhoitopiirin johtaja
Risto Miettunen Pohjois-Savon
sairaanhoitopiiri), apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Oulun kaupunki
Matti
(apulaiskaupunginjohtaja
Ansala Rovaniemen kaupunki),
perusturvajohtaja Juha Metso Espoon
kaupunki (apulaiskaupunginjohtaja
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Jukka T. Salminen Vantaan kaupunki),
palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopion kaupunki (sosiaali- ja
terveysjohtaja Raija Voutilainen
Varkauden kaupunki), apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä Turun
kaupunki (apulaiskaupunginjohtaja
Aulis Laaksonen Porin kaupunki),
tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen
(tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki)
Tampereen kaupunki, toimitusjohtaja Tarja Myllärinen KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus
(toimitusjohtaja Torbjörn Stoor Ab
Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området - FSCK)
ja ylilääkäri Matti Rekiaro EteläPohjanmaan sairaanhoitopiiri (ylilääkäri Anu Niemi Pohjois-Karjalan
sairaanhoitopiiri). (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 09 160
74113)
Päätös myöntää oikeustieteen kandidaatti Nikolas Elomaalle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden
olosuhteita tuntevan jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja
nimittää hänen tilalleen lakimies
Katarina Murto 1.10.2011 lukien lautakunnan 31.12.2011 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri
Inka Hassinen 09 160 73140)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
29.9.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 36/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys). Asetusehdotuksessa
ehdotetaan perustettavaksi uusi ja
itsenäinen eurooppalainen tilivarojen
turvaamismenettely, jonka avulla
velkoja voisi estää velallista siirtämästä tai nostamasta varoja miltä
tahansa EU:ssa sijaitsevalta pankkitililtä. Menettely muodostaisi vaihtoehdon kansallisen lainsäädännön
mukaisille menettelyille. (OM apulaisosastopäällikkö Asko Välimaa
09 160 67700)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 37/2011
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi oikeudesta
harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja
finanssiryhmittymään
kuuluvien
luottolaitosten, vakuutusyritysten ja
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sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY
muuttamisesta ja komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevista
vakavaraisuusvaatimuksista
(luottolaitosdirektiivi ja -asetus).
Nykyinen luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annettu direktiivi 2006/48/EY
sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten omien varojen riittävyydestä annettu direktiivi 2006/49/EY ehdotetaan korvattavaksi uudella direktiivillä ja asetuksella, joilla pantaisiin
EU:ssa täytäntöön vuonna 2010 kansainvälisesti sovittu pankkisääntelyn
kokonaisuudistus (niin sanottu Basel
III). Erityisesti ehdotetuilla säädöksillä kiristettäisiin merkittävästi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten
vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimuksia. (VM lainsäädäntöneuvos
Markku Sorvari 09 160 33040)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 38/2011
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston
ajopiirturiasetuksen
muuttamiseksi. Ehdotuksen tavoitteena on saada ajopiirturit entistä
kustannustehokkaammaksi sekä tieliikenne turvallisemmaksi. Tarkoituksena on myös vähentää yrittäjien
hallinnollista taakkaa. (LVM liikenneneuvos Risto Murto 09 160 28639)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.9.2011
seuraavia asioita:
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö)
yhteensä
enintään
5 159 925 euron korkotuen myöntäminen Vietnamiin jätehuollon kehittämishankkeelle. Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva jätehuoltojärjestelmä, joka mahdollistaa kasvavan
jätteen talteenoton ja hyötykäytön
sekä luo hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen käsittelylle ja loppusijoitukselle ympäristön ja väestön hyvinvointia parantavan järjestelmän EteläVietnamissa sijaitsevan Binh Duongin
maakunnan eteläisessä osassa. (UM
lähetystöneuvos Satu Santala 09 160
56323)
Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien
lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin maksettavan valtion
korvauksen kokonaismäärien vahvistaminen. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin vuonna 2012 maksettavan
valtion korvauksen kokonaismääräksi vahvistetaan 14 040 000 euroa ja
turkistuottajien lomituspalvelujen
paikallishallintokustannuksiin maksettavan valtion korvauksen kokonaismääräksi 182 000 euroa. (STM
hallitusneuvos
Riitta
Kuusisto
09 160 74360)

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 29.9.2011 seuraavat nimitysasiat:

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

Määräaikainen valtionsyyttäjä Jarmo
Sakari Hirvonen Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän virkaan
1.10.2011 lukien. (OM osastopäällikkö Jarmo Littunen 09 160 67783)

E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
23.9.2011

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri,
metsänhoitaja,
eMBA
Sixten
Andrew Sunabacka työ- ja elinkeinoministeriön strategisen johtajan
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.10.2011–30.9.2015,
kuitenkin
enintään metsäalan strategisen ohjelman toimikauden ajaksi. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010
60 47986)
Lääketieteen lisensiaatti Olli Haikala
sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtajan virkaan 1.10.2011
lukien. (STM kansliapäällikkö Kari
Välimäki 09 160 73763)

Ministeri Stubb: EU:n rahoituskehykseen maltillinen kokonaistaso; painotus tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoimintaan
EU-ministerivaliokunta linjasi perjantaina 23. syyskuuta kokouksessaan hallituksen keskeisimpiä kantoja komission kesällä antamaan EU:n
rahoituskehysehdotukseen (unionin
budjetti) vuosille 2014-2020.
Hallituksessa EU:n rahoituskehyksistä vastaava Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Alexander
Stubb korosti, että nyt käyty keskus-
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telu ja sen pohjalta tehdyt kirjaukset
antavat hyvän valmiuden toimia
aktiivisesti varsinaisissa rahoituskehysneuvotteluissa, sekä epävirallisessa nettomaksajien ryhmässä.
Suomen kannalta on keskeistä, ettei
EU-budjetin kokonaistasoa merkittävästi kasvateta. Rahoituskehysten on
osaltaan heijastettava julkisen talouden vaikeaa tilannetta, jossa jäsenvaltiot joutuvat sopeuttamaan kansallisia budjettejaan.
EU-ministerivaliokunnan mukaan on
tärkeää, että seuraava rahoituskehys
luo entistä paremmat edellytyksen
talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseen. Se antoi myös selkeän
tukensa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kasvavalle rahoitusosuudelle. Tämä tukee osaltaan
myös Eurooppa 2020 -strategian
tavoitteita.
Maatalouden osalta komission esitys
perustuu periaatteeseen maataloustuotannon jatkumisesta kaikilla
Euroopan alueilla. Tämä linjaus on
Suomelle tärkeä. Maatalouden kehittämisrahasto on Suomelle hyvin tärkeä ja sen osalta Suomen suhteellisen
osuuden tulee pysyä vähintään ennallaan.
EU-ministerivaliokunta myös antoi
tukensa pyrkimykselle alue- ja
rakennepolitiikan jatkamiseksi koko
EU:n alueella. Painopisteen tulee
olla köyhimmillä alueilla sekä vakavista ja pysyvistä olosuhdehaitoista
kärsivillä alueilla. Syrjäisen sijainnin
huomioiminen ja harvaanasuttujen
alueiden erityisaseman turvaaminen
on Suomelle keskeistä. Pohjois- ja
Itä-Suomen erityisrahoitus on turvattava.
EU-ministerivaliokunta myös linjasi,
että omien varojen järjestelmän
(budjetin rahoitus) tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja läpinäkyvä. Hallitus totesi olevansa valmis
tarkastelemaan komission esittämiä
uusia omia varoja.
EU:n
rahoituskehysneuvotteluja
käydään ainakin ensikesään saakka.
Vuoden 2012 alusta alkavalla Tanskan puheenjohtajakaudella uskotaan
käytävän sisällöllisesti merkittävimmät keskustelut. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen joko Tanskan pj-kaudella tai sitä seuraavalla
Kyproksen puheenjohtajuuskaudella.
EU:n rahoituskehyksiä valmistellaan
yleisten asioiden neuvostoissa.
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Hallitus turvaa taloutta yritysten
rahoitusmahdollisuuksia parantamalla
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi 22.9.2011
useita yritysten rahoituksen parantamiseen liittyviä toimenpiteitä. Päätösten taustalla ovat lisääntyneet
haasteet kansainvälisessä taloustilanteessa.
Uusi luottomuotoinen vienninrahoitusmalli käyttöön vuoden 2012 alusta
Suomalaisten vientiyritysten rahoitusmahdollisuuksien
parantamiseksi
Suomessa otetaan käyttöön vuoden
2012 alusta uusi luottomuotoinen
vienninrahoitusmalli. Siinä Suomen
Vientiluotto Oy hoitaa luotonannon
ja luottoihin liittyvän korontasauksen ja Finnvera Oyj varainhankinnan
ja likviditeetin hallinnan. Rahoitus
olisi OECD-ehtoista ja siihen liittyvät luottoriskit katettaisiin Finnveran
vientitakuilla.
Luottomuotoisen
vienninrahoituksen yhteenlaskettu
luottokanta voisi olla enintään 3 miljardia euroa.
Suomen nykyinen vienninrahoitusmalli ei ole kilpailukykyinen keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna.
Suomen vientitakuisiin ja korontasaukseen perustuvan mallin ongelmana
on liikepankkien vaikeutunut tilanne
muun muassa lähivuosina voimaan
tulevan Basel-3 sääntelyn takia, joka
vaikuttaa jo nyt pankkien kykyyn
myöntää pääomatavaroiden viennin
edellyttämää pitkäaikaista vienninrahoitusta.
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös perustuu työ- ja elinkeinoministeriön asettaman Vienninrahoitus 2011 -työryhmän yksimieliseen esitykseen. Uuden mallin jatkovalmistelussa on tärkeä varmistaa,
että Finnveran valtion takauksiin
perustuva varainhankinta mahdollistaa riittävän edullisen rahoituksen
saamisen pääomamarkkinoilta.

Finnveran suhdannerahoitusjärjestelmä jatkuu vuoden 2012 loppuun
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
päätti myös jatkaa kotimaisen pkrahoituksen turvaamiseksi vuosina
2009-2011 käytössä olevan Finnvera
Oyj:n suhdannerahoitusjärjestelmän
voimassaoloa vuoden 2012 loppuun
saakka.
Työ- ja elinkeinoministeriössä katsotaan, että suhdannerahoitus on vaikeutuneessa taloustilanteessa edelleen tarpeellinen pk-yritysten käyttörahoituksen ja investointien mahdollistamiseksi. Sitä on myönnetty tähän
mennessä yhteensä 1 100 yritykselle
noin 460 miljoonaa euroa. Suhdannerahoituksiin varattiin sitä käyttöön
otettaessa kolmeksi vuodeksi yhteensä
900 miljoonaa euroa.
Toimialoista suhdannerahoitusta on
myönnetty eniten metalli-, puu- ja
kemianteollisuuden
yrityksille.
Alueellisesti sitä on myönnetty eniten Länsi- ja Etelä-Suomeen. Rahoituksesta on kohdistunut pk-yrityksille noin 80 %.
OECD:n suhdannerahoituksen vaikuttavuudesta tekemän tutkimuksen
mukaan noin 40 % suhdannerahoitusta saaneista yrityksistä ilmoitti
suhdannerahoituksen
pelastaneen
yrityksen konkurssilta.
TESI:n vakautusrahoitusohjelman
toimeenpanolle jatkoa vuoden 2012
loppuun
Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti myös jatkaa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallinnoimaa vakautusrahoitusohjelman toimeenpanoa vuoden 2012 loppuun saakka.
Vakautusrahoitusohjelmasta saadut
kokemukset osoittavat, että rahoitus
on auttanut hyviä yhtiöitä selviämään finanssikriisin ja investointilaman vaikutuksista. Vakautusrahoitusohjelman sijoitustoiminta on toteutettu suurella riskillä ja pääosin kannattavasti.
Vuodesta 2009 käytössä olleen vakautusrahoitusohjelman puitteissa Suomen Teollisuussijoitus on rahoittanut
yhteensä 15 hanketta yhteensä 54,2
miljoonalla eurolla. Yhteensä tehdyt
sijoitukset ja varaukset jatkosijoitukseen ovat noin 75 miljoonaa euroa.
Alun perin vakautusrahoitusohjelmaan osoitettiin 100 miljoonaa euroa.
Suomen Teollisuussijoitukselle vakautusrahoitusohjelman puitteissa
tapahtuvaan rahoitukseen ei osoitettu
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lisämäärärahoja. Teollisuussijoitus
tekee sijoitukset vakautusohjelmassa
markkinaehtoisesti, eli sijoituksissa
on aina oltava 50 prosentin yksityinen sijoitusosuus.
Lisätiedot: elinkeinoministeri Jyri
Häkämies, p. 010 60 63500, johtaja
Risto Paaermaa, p. 010 60 63575,
hallitusneuvos Kari Parkkonen, p.
010 60 64938 ja hallitussihteeri
Christina Snellman, p. 010 60 62642,
työ- ja elinkeinoministeriö
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