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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.10.2011
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 45/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, viranomaisten
tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen
tietoturvallisuuden
arvioinnista sekä viestintähallinnosta
annetun lain 2 §:n muuttamisesta.
Esityksellä pyritään edistämään yritysturvallisuutta luomalla valvonta
10.10.2011/118

yritysten tietoturvallisuutta arvioiville
laitoksille. Arviointilaitosten hyväksyntä ja valvonta kuuluu Viestintävirastolle. Arviointilaitosten hyväksyntä antaa yrityksille mahdollisuuden osoittaa toimintansa tietoturvallisuuden taso ulkopuolisen ja luotettavan arvioinnin avulla. Viestintävirastolle annetaan tehtäväksi hoitaa
myös viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arviointitehtäviä. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.6.2012. Esitys liittyy valtion vuoden
2012 talousarvioesitykseen. (OM
lainsäädäntöneuvos
Anna-Riitta
Wallin 09 160 67693)
Hallituksen esitys (HE 46/2011 vp)
eduskunnalle kansalaisaloitelaiksi ja
laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta. Esitys liittyy lepäämässä
olleeseen, eduskunnan käsiteltävänä
olevaan lakiehdotukseen Suomen perustuslain muuttamisesta (LJL 3/2011
vp), jonka mukaan vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus
tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Kansalaisaloitelaissa säädetään aloitteen tekemiseen liittyvistä
menettelyistä. Laki sisältää myös tarpeelliset, Euroopan unionin sääntelyä täydentävät säännökset Euroopan
unionin kansalaisaloitteen tekemi-

sestä. Lisäksi esitykseen sisältyy ehdotus viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.3.2012 samanaikaisesti perustuslain muutoksen kanssa. Esitys liittyy
valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (OM lainsäädäntöneuvos
Tuula Majuri 09 160 67697)
Hallituksen esitys (HE 47/2011 vp)
eduskunnalle adoptiota koskevan
lainsäädännön uudistamiseksi sekä
lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Adoptiota koskeva
lainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. Nykyinen lapseksiottamisesta annettu laki kumotaan ja korvataan uudella adoptiolailla. Lisäksi
tehdään muutoksia avioliittolakiin ja
eräisiin muihin lakeihin. Keskeisenä
tarkoituksena on edistää lapsen edun
toteutumista adoptioasioissa. Kotimaista adoptioprosessia kehitetään
ottamalla lakiin tarkemmat säännökset adoptioneuvonnasta ja saattamalla
kotimaiset adoptiot lupamenettelyn
piiriin. Ilman palvelunantajan myötävaikutusta toteutettaviin kansainvälisiin adoptioihin tarvitaan jatkossa
adoptiolautakunnan lupa. Adoptiolautakunta ja adoptioasioihin liittyvät operatiiviset tehtävät siirretään
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sosiaali- ja terveysministeriöstä
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon. Lisäksi ehdotetaan,
että eduskunta hyväksyy lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ja lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.7.2012. Yleissopimuksen voimaansaattamista koskevan lain ja
adoptiolain eräiden säännösten voimaantulosta säädettäisiin kuitenkin
asetuksella. Esitys liittyy valtion
vuoden 2012 talousarvioesitykseen.
(OM lainsäädäntöneuvos Tuomo
Antila 09 160 67719)
Hallituksen esitys (HE 48/2011 vp)
eduskunnalle laiksi rikosrekisterilain
6 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan, että rikosrekisterilain
6 §:n 2 momentin nojalla yksityiselle
henkilölle pyynnöstä annettavasta
rikosrekisteriotteesta peritään valtion
maksuperustelain mukainen maksu.
Sen määräksi asetetaan oikeusministeriön asetuksella 13,40 euroa. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2012. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen.
(OM hallitussihteeri Merja Väisänen
09 160 67555)
Hallituksen esitys (HE 49/2011 vp)
eduskunnalle laiksi kotoutumisen
edistämisestä annetun lain 45 §:n
muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan
valtio maksaisi kunnalle laskennallista korvausta pääsääntöisesti kolmen
vuoden ajalta. Ulkomaalaislaissa tarkoitetussa pakolaiskiintiössä Suomeen
otetuista henkilöistä laskennallista
korvausta maksettaisiin kuitenkin
neljän vuoden ajalta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012.
Esitys liittyy valtion vuoden 2012
talousarvioesitykseen. (SM ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi 071 878
8642)
Hallituksen esitys (HE 50/2011 vp)
eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden
verotusta koskevien lakien muuttamisesta. Tuloverolakia muutetaan
siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymäprosenttia sekä
perusvähennyksen enimmäismäärää
korotetaan. Yhteisöverokantaa alennetaan nykyisestä 26 prosentista 25
prosenttiin. Pääomatulon verokantaa
nostetaan nykyisestä 28 prosentista
30 prosenttiin ja verotus muutetaan
progressiiviseksi siten, että pääomatulon verokanta on 50 000 euroa ylit-
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tävältä osalta 32 prosenttia. Yhteisetuuksien verokantaa nostetaan 26
prosentista 28 prosenttiin. Muusta
kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä
saadun verovapaan osingon euromääräistä ylärajaa alennetaan nykyisestä 90 000 eurosta 60 000 euroon.
Rajoitetusti verovelvollisten verotukseen tehdään yhteisö- ja pääomatuloverokannan muutoksia vastaavat
muutokset. Vakituiseen asuntoon
kohdistuvan velan koron vähennysoikeutta rajataan siten, että koroista
on vähennyskelpoista 75 prosenttia
verovuodesta 2014 alkaen. Velan
vähennyskelpoisuuden rajaaminen
toteutetaan vaiheittain siten, että
verovuonna 2012 vähennyskelpoista
olisi 85 prosenttia ja verovuonna
2013 vähennyskelpoista olisi 80 prosenttia.
Kotitalousvähennyksen
enimmäismäärää alennetaan 2 000
euroon. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2012. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (VM ylijohtaja Lasse Arvela
09 160 33150)
Hallituksen esitys (HE 51/2011 vp)
eduskunnalle laiksi arpajaisverolain
4 §:n muuttamisesta. Arpajaisverolakia muutetaan siten, että yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten
arpajaisveroaste korotetaan 12 prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2012. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (VM ylijohtaja Lasse Arvela
09 160 33150)
Hallituksen esitys (HE 52/2011 vp)
eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että vähintään
kuukauden ajaksi tilattuihin sanomaja aikakauslehtiin sovellettava verokanta korotettaisiin 0 prosentista 9
prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (VM ylijohtaja Lasse
Arvela 09 160 33150)
Hallituksen esitys (HE 53/2011 vp)
eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.
Moottoribensiinin hiilidioksidiveroa
korotetaan 2,34 senttiä litralta ja dieselöljyn 2,65 senttiä litralta. Dieselöljyn veronkorotus tehdään aikaisemmin säädetyn, vuoden 2012 alusta
voimaantulevan 7,9 sentin suuruisen
korotuksen lisäksi, joten dieselöljyn
vero nousee 10,55 senttiä litralta.
Korotukset perustuvat siihen, että
veron laskentaperusteena oleva hiili-

dioksiditonnin arvo nostetaan nykyisestä 50 eurosta 60 euroon. Polttoturpeen veroa korotetaan kolme euroa
megawattitunnilta vuoden 2013 alusta
aikaisemmin säädetyn yhden euron
suuruisen korotuksen sijasta, jolloin
vero nousee nykyisestä 1,9 eurosta
4,9 euroon megawattitunnilta. Turpeen vero nousee vuoden 2015 alusta
5,9 euroon megawattitunnilta aikaisemmin säädetyn yhden euron korotuksen perusteella. Lisäksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia muutetaan siten,
että maataloudelle maksettava veronpalautus rajoitetaan koskemaan
ainoastaan energiasisältöveroa. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2012. Polttoturpeen veron korotus tulisi voimaan kuitenkin vasta
vuoden 2013 alusta. Esitys liittyy
valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (VM ylijohtaja Lasse Arvela
09 160 33150)
Hallituksen esitys (HE 54/2011 vp)
eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Oluen ja mietojen käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien valmisteveroa korotetaan noin 15 prosenttia ja muiden
alkoholijuomien valmisteveroa noin
10 prosenttia. Keskimäärin alkoholijuomien valmisteveroa korotetaan
13,1 prosenttia. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2012. Esitys
liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (VM ylijohtaja Lasse
Arvela 09 160 33150)
Hallituksen esitys (HE 55/2011 vp)
eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen
muuttamisesta. Makeisten ja jäätelön
valmistevero korotetaan 95 senttiin
kilogrammalta ja virvoitusjuomien
valmistevero 11 senttiin litralta valmista juomaa. Lisäksi lakiin tehdään
tarkennus keinotekoisesti makeutettujen juomajauheiden verotukseen.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. Esitys liittyy valtion
vuoden 2012 talousarvioesitykseen.
(VM ylijohtaja Lasse Arvela 09 160
33150)
Hallituksen esitys (HE 56/2011 vp)
eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta. Ajoneuvoveron
perusveron tasoa korotetaan verotuottojen lisäämiseksi ja veron ohjausvaikutuksen parantamiseksi. Korotus
on päästön määrästä riippuen 23–92
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euroa vuodessa. Ajoneuvokannan
keskipäästöisellä autolla vero nousee
noin 50 euroa vuodessa. Ohjausvaikutusta parannetaan muuttamalla
verotaulukkoa siten, että taulukko
alkaa 0 grammasta kilometrillä
nykyisen 66 gramman sijasta. Lakiin
lisätään säännös, jonka mukaan sähköautojen vero on alin lain liitteen taulukossa säädetty päiväkohtaisen
veron määrä. Ajoneuvoverotusta
koskeva muutoksenhakuaika yhtenäistetään muun välillisen verotuksen kanssa lyhentämällä se viidestä
vuodesta kolmeen vuoteen. ValkoVenäjällä rekisteröidyt ajoneuvot
vapautetaan kiinteästä verosta ja
kulutusverosta vastavuoroisuuden
perusteella. Lisäksi tehdään eräitä
muita lähinnä teknisluontoisia ajoneuvoverolain muutoksia. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2012. Korotettua veroa sovellettaisiin 12 kuukauden siirtymäajan
vuoksi veroon, joka kohdistuisi
1.1.2013 ja sen jälkeisiltä päiviltä
kannettavaan veroon. Valko-Venäjällä
rekisteröityjen ajoneuvojen verovapautta sovellettaisiin 1.5.2011
alkaen. Esitys liittyy valtion vuoden
2012 talousarvioesitykseen. (VM
ylijohtaja Lasse Arvela 09 160
33150)
Hallituksen esitys (HE 57/2011 vp)
eduskunnalle laiksi autoverolain
muuttamisesta. Autoveron tasoon
tehdään keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen alenemisen tuottovaikutuksen korjaamiseksi ja ohjausvaikutuksen tehostamiseksi tarvittavat
muutokset. Alin veron osuus lasketaan 12,2 prosentista viiteen prosenttiin, jota sovelletaan, kun ajoneuvon
hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometrillä. Ylin veron osuus nostetaan 48,8 prosentista 50 prosenttiin,
jota sovelletaan, kun päästö olisi 360
grammaa tai enemmän. Veron osuus
laskee autoilla, joiden päästö on alle
110 grammaa kilometrillä ja nousee
autoilla, joiden päästö on yli 110
grammaa kilometrillä. Keskipäästöisellä uudella henkilöautolla veron
osuus nousee noin kaksi prosenttiyksikköä. Enimmillään veron osuus
nousee noin seitsemän prosenttiyksikköä. Lakiin lisätään säännös,
jonka mukaan sähköautojen veron
osuus on alin lain liitteen taulukossa
säädetty veron osuus. Rekisteröityjen asiamiesten lupaa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että asiamiehen lupa voidaan peruuttaa tilapäisesti 30 päivän ajaksi asiamiestä kuulematta, jos asiamies on laiminlyönyt
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verojen maksamisen tai veroilmoitusten tekemisen. Lisäksi tehdään
eräitä muita lähinnä teknisluontoisia
muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2012. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (VM ylijohtaja Lasse
Arvela 09 160 33150)
Hallituksen esitys (HE 58/2011 vp)
eduskunnalle laiksi veronumerosta ja
rakennusalan veronumerorekisteristä
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Laissa veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä on säännökset Verohallinnon ylläpitämästä
rakennusalan veronumerorekisteristä
ja yleisen tietoverkon avulla käytettävästä palvelusta, josta jokainen voi
tarkistaa, onko palvelun käyttäjän
yksilöimä henkilö ja veronumero
merkitty veronumerorekisteriin. Verohallinto merkitsee henkilön rekisteriin hänen omasta pyynnöstään,
rakennusalan työnantajan tai tunnistekortin antavan päätoteuttajan
pyynnöstä tai oma-aloitteisesti. Työturvallisuuslakia muutetaan siten,
että yhteisellä rakennustyömaalla
pidettävässä kuvallisessa tunnistekortissa tulee olla henkilön veronumerorekisteriin merkitty veronumero. Lisäksi tunnisteen käytön
valvontavastuuta laajennetaan. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin lisätään
säännökset Verohallinnon oikeudesta
salassapitovelvollisuuden estämättä
antaa työnantajalle tai tunnistekortin
antavalle päätoteuttajalle tieto työntekijän veronumerosta. Väestötietojärjestelmästä ja Väestötietorekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia muutetaan siten, että
maistraattien lisäksi Verohallinnolla
on rinnakkainen toimivalta tallettaa
väestötietojärjestelmään Suomessa
tilapäisesti työskentelevää ulkomaalaista koskevat tiedot, minkä seurauksena hänelle annetaan väestötietojärjestelmästä automaattisesti henkilötunnus. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.12.2011, kuitenkin
osaksi valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana vuoden
2012 aikana. Esitys liittyy valtion
vuoden 2012 talousarvioon. (VM
ylijohtaja Lasse Arvela 09 160
33150)
Hallituksen esitys (HE 59/2011 vp)
eduskunnalle valtion talousarvioksi
vuodelle 2012. Talousarvioesityksen
varsinaiset tulot ilman nettolainanottoa ovat 45,3 miljardia euroa ja
määrärahat 52,4 miljardia euroa. Ali-

jäämä, 7,1 miljardia euroa, ehdotetaan katettavaksi lainanotolla. Esityksen mukaan budjettitalouden varsinaisten tulojen arvioidaan kasvavan 7 % vuoden 2011 varsinaisesta
talousarviosta ja 5 % vuodelle 2011
budjetoituun verrattuna (mukaan
lukien kolmas lisätalousarvioesitys).
Ansiotuloverotukseen tehdään tarkistus, jolla pyritään estämään työn
verotuksen kiristyminen kaikilla tulotasoilla inflaation ja ansiotason
nousun vuoksi. Pieniä ansiotuloja
saavien verotusta kevennetään korottamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä ja työtulovähennystä.
Asuntolainojen korkojen vähennyskelpoisuutta kavennetaan maltillisesti.
Kotitalousvähennystä pienennetään.
Pääomatulojen verokanta nostetaan
30 prosenttiin ja vero muutetaan
progressiiviseksi. Listautumattomien
yritysten jakamien osinkojen verovapaan määrän raja alennetaan 60 000
euroon.
Veroperustemuutoksista
aiheutuvat kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti.
Yhteisöverokantaa alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin.
Tästä aiheutuva kuntien verotuottomenetys kompensoidaan korottamalla kuntien yhteisövero-osuutta. Kuntien osuutta yhteisöverosta korotetaan edelleen väliaikaisesti 5 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,4
prosenttiyksiköllä. Perintö- ja lahjaverotukseen lisätään uusi porras ja
arpajaisveroa korotetaan. Arvonlisäveropohjaa laajennetaan sanoma- ja
aikakauslehtien tilauksiin. Alkoholin
ja tupakan verotusta sekä makeisten,
jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveroa kiristetään. Liikenteen polttonesteiden verotasoa ja ajoneuvoveroa korotetaan. Autoveron asteikkoa tarkistetaan ympäristöohjauksen
vahvistamiseksi. Hintatason nousu ja
talousarvioesityksen rakennemuutokset huomioiden hallinnonalojen
määrärahat alenevat reaalisesti noin
puoli prosenttia vuoden 2011 varsinaisesta talousarviosta. Hallitusohjelman mukaiset menosäästöt sekä
finanssisijoitusmenojen väheneminen alentavat menotasoa. Toisaalta
hallitusohjelman mukaiset menolisäykset, eräät automaattiset tekijät,
kuten valtion eläkemenojen kasvu,
edellisen hallituksen tekemät ratkaisut, kuten uusiutuvan energian paketti sekä liikennehankkeisiin kohdistetut määrärahat nostavat menotasoa.
Valtionvelan korkomenojen arvioidaan nousevan noin 250 miljoonaa
euroa vuoden 2011 varsinaiseen

13

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

talousarvioon verrattuna. Nuorten
yhteiskuntatakuun toteuttaminen aloitetaan vuonna 2012 ja tähän tarkoitukseen ehdotetaan 55 miljoonaa
euroa. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen kohdennetaan yhteensä
25 miljoonan euron lisämääräraha.
Perusturvaa parannetaan korottamalla muun muassa työmarkkinatukea ja
työttömän peruspäivärahaa, tästä
valtiolle koituvat lisäkustannukset
ovat 248 miljoonaa euroa vuonna
2012. Perusopetuksen laatua parannetaan. Harmaan talouden torjuntaan
panostetaan yhteensä 20 miljoonan
euron lisämäärärahalla. Vihreän talouden edistämiseen kohdennetaan 8,5
miljoonan euron lisämääräraha. Tutkimusinfrastruktuurin parantamista
tuetaan 8,5 miljoonan euron lisärahoituksella.
Perusväylänpitoon
kohdistetaan 20 miljoonan euron
lisärahoitus. Lisäksi luonnonsuojelualueiden hankintaan ehdotetaan 15
miljoonan euron lisämäärärahaa.
Kehykseen kuuluviksi määrärahoiksi
ehdotetaan 42,0 miljardia euroa.
Jakamattomaksi varaukseksi esityksessä jää 57 miljoonaa euroa 200
miljoonan euron lisätalousarviovarauksen ohella. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 09 160 33036)
Hallituksen esitys (HE 60/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain muuttamisesta sekä opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Verotuloihin
perustuvasta valtionosuuden tasausmenettelystä poistetaan kiinteistövero. Veroperustemuutoksista johtuvat kunnallisveromenetykset korvataan vuonna 2012 lisäämällä kunnan
peruspalvelujen valtionosuutta 49,18
euroa asukasta kohden. Kunnan
peruspalvelujen
valtionosuusprosenttia alennetaan 2,70 prosenttiyksiköllä, jolloin kuntien valtionosuusprosentti on 31,42 ja kuntien omarahoitusosuus on 68,58 prosenttia.
Säästövaikutus valtiontalouteen on
vuositasolla 631 miljoonaa euroa.
Lain selkeyttämiseksi eräät kunnan
peruspalvelujen
valtionosuudesta
tehtäviä vähennyksiä ja lisäyksiä
koskevat säännökset, joita ei enää
sovelleta vuoden 2012 alusta lukien,
kumotaan. Lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakouluja koskeva opetustoimen valtionosuusprosentti 41,89 ja kuntien omarahoitusosuus 58,11 prosenttia säilytetään ennallaan. Museoiden, teatte-
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reiden ja orkestereiden yksikköhintoja alennetaan vuosina 2012–2015.
Samalla tarkennetaan säännöstä valtionapuviranomaisesta perustamishankkeita koskevissa asioissa. Lisäksi
lakeja muutetaan sen johdosta, että
opetusministeriön nimi on muutettu
opetus- ja kulttuuriministeriöksi.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2012. Esitys liittyy valtion vuoden
2012 talousarvioesitykseen. (VM
hallitusneuvos Arto Luhtala 09 160
30016)
Hallituksen esitys (HE 61/2011 vp)
eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta. Valtion virkamieslain yleinen valituskielto kumotaan. Pääsääntönä olisi virkamiehen
oikeus valittaa häntä koskevasta päätöksestä. Erillisessä säännöksessä
luetellaan päätökset, joista ei ole
mahdollista valittaa. Muutoksenhakuoikeuden laajentumisen myötä
valtion virkamiehet hakisivat tulevaisuudessa muutosta heitä koskevissa asioissa hallinto-oikeuksilta.
Virkamieslautakunta lakkautetaan ja
sille kuuluvat asiat siirretään hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi. Valtion
virkamieslaista poistetaan virkamieslautakuntaa koskevat säännökset. Lisäksi virkamieslakiin tehdään
eräitä pienempiä muutoksia. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2012. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen.
(VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä
09 160 34929)
Hallituksen esitys (HE 62/2011 vp)
eduskunnalle Kansainvälisen valuuttarahaston neljättätoista yleistä jäsenosuustarkistusta ja johtokuntauudistusta koskevan päätöslauselman
nro 66-2 hyväksymisestä sekä valtiontakuusta Suomen Pankille. Kansainvälisen valuuttarahaston jäsenvaltioiden jäsenosuudet on tarkoitus
kaksinkertaistaa. Suomen jäsenosuus
Kansainvälisessä valuuttarahastossa
korotetaan 1263,8 miljoonasta erityisestä nosto-oikeudesta 2410,6 miljoonaan erityiseen nosto-oikeuteen
Suomen Pankin varoilla. Eduskunta
voi myöntää vastavakuuksia vaatimatta 2410,6 miljoonan erityisen
nosto-oikeuden (SDR) suuruisen valtiontakuun Kansainvälisen valuuttarahaston jäsenosuuden käytöstä Suomen Pankille mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Samalla vanhat jäsenosuuksien korotuksiin liittyvät vastuusitoumukset kumotaan.
Jäsenosuuksien korotuksen yhteydessä äänivaltaa siirretään kehittyvil-

le talouksille ja köyhille maille.
Kaikki johtokunnan jäsenet tullaan
valitsemaan jatkossa vaaleilla. Esitys
liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (VM finanssineuvos
Asta Niskanen 09 160 33132)
Hallituksen esitys (HE 63/2011 vp)
eduskunnalle laiksi maatalouden
harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta.
Maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmää muutetaan siten, että luopumistavoista poistetaan lisäalueen
vuokraus toiselle viljelijälle. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2012. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen.
(MMM lainsäädäntöneuvos Katriina
Pessa 09 160 54298)
Hallituksen esitys (HE 64/2011 vp)
eduskunnalle laiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta sekä laiksi eräiden työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalan
ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta.
Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittaminen siirretään työ- ja elinkeinoministeriöön maa- ja metsätalousministeriöstä, jonne jäävät edelleen
laajojen kansallisten maaseudun
tutkimus- ja kehittämishankkeiden
rahoittaminen. Tukea voidaan edelleen myöntää maa- ja elintarviketalouden tutkimushankkeisiin. Samoin
edellytyksin tukea voidaan myöntää
myös alan kehittämishankkeisiin.
Asiallisesti rahoituskelpoiset hankkeet eivät juuri muutu eivätkä niiden
rahoitusehdot. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä oleva
maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
siirretään työ- ja elinkeinoministeriön
yhteyteen. Samoin maa- ja metsätalousministeriöstä siirretään erääseen jaostoon kuuluvat virat ja henkilöstö työ- ja elinkeinoministeriöön.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2012. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen.
(MMM lainsäädäntöneuvos Katriina
Pessa 09 160 54298)
Hallituksen esitys (HE 65/2011 vp)
eduskunnalle laiksi väylämaksulain
6 ja 8 §:n muuttamisesta. Väylämaksun yksikköhintaa ja enimmäismäärää aluskäynniltä nostetaan 12 prosenttiyksiköllä. Väylämaksun korotus kohdennetaan tasapuolisesti yksikköhintoihin sekä aluskohtaisiin
enimmäismääriin. Laki on tarkoitettu
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tulemaan voimaan 1.1.2012. Esitys
liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (LVM hallitusneuvos
Pekka Kouhia 09 160 28612)
Hallituksen esitys (HE 66/2011 vp)
eduskunnalle laiksi lentoliikenteen
valvontamaksusta annetun lain 4 §:n
muuttamisesta. Lentoliikenteen valvontamaksua muutetaan siten, että
jokaiseen edellisenä kalenterivuonna
lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella
lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan
lentoliikenteen
valvontamaksun
määrää korotetaan 1,00 eurosta 1,20
euroon. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2012. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (LVM hallitusneuvos Silja
Ruokola 09 160 28367)
Hallituksen esitys (HE 67/2011 vp)
eduskunnalle laiksi postilain 69 §:n
muuttamisesta. Postitoiminnan valvontamaksua korotetaan vastaamaan
postilain täytäntöönpanosta Viestintävirastolle aiheutuvia kustannuksia ja
postitoiminnan kansainvälisiä maksuvelvoitteita. Postitoiminnan valvontamaksua korotetaan 2,4 promillesta 2,9 promilleen toimiluvanvaraisen postitoiminnan liikevaihdosta.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. Esitys liittyy valtion
vuoden 2012 talousarvioesitykseen.
(LVM viestintäneuvos Elina Normo
09 160 28463)
Hallituksen esitys (HE 68/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin
tehtävällä muutoksella Kansaneläkelaitokseen perustetaan uusi rahasto
(palvelurahasto). Rahastolla huolehditaan Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi kuuluvien terveydenhuollon
valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen rahoituksesta. Palvelurahaston perustamisella voidaan aikaisempaa selkeämmin erottaa terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteuttamisen
rahoitus Kansaneläkelaitoksen vastuulle kuuluvien muiden lakisääteisten tehtävien rahoituksesta. Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen edellyttämien
keskitettyjen palvelujen ylläpidosta
ja käytöstä Kansaneläkelaitokselle ja
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Väestörekisterikeskukselle aiheutuvat vuotuiset kustannukset tullaan
rahoittamaan asteittain vuosien
2012–2015 aikana käyttöön otettavilla maksuilla, jotka peritään palveluja käyttäviltä terveydenhuollon
palvelujen antajilta ja apteekeilta.
Mainittuina vuosina osa käyttömenoista on tarpeen rahoittaa valtion
talousarviosta tähän osoitettavalla
määrärahalla. Lailla määritellään
valtion rahoitusosuus Kansaneläkelaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen vastuulle säädettyjen tehtävien
rahoituksesta. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2012. Esitys
liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 09 160
73800)
Hallituksen esitys (HE 69/2011 vp)
eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta
annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta. Toimeentulotuen perusosaa
korotetaan kuudella prosentilla verrattuna vuonna 2011 maksettavaan
tukeen. Lisäksi yksinhuoltajalle
maksetaan yksin asuvan aikuisen
henkilön perusosa korotettuna kymmenellä prosentilla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012.
Esitys liittyy valtion vuoden 2012
talousarvioesitykseen. (STM asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen 09 160
73857)
Tasavallan
presidentti
antoi
7.10.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 70/2011 vp)
eduskunnalle pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pohjoismainen
kansalaisuussopimus hyväksyttiin
Kööpenhaminassa 13.9.2010. Sopimuksen tarkoituksena on helpottaa
Pohjoismaan kansalaisen mahdollisuutta saada toisen Pohjoismaan kansalaisuus ja mahdollistaa tietyin
ehdoin toisessa Pohjoismaassa asutun ajan huomioon ottaminen kansalaisuuden saamisen edellytyksenä
olevaa asumisaikaa laskettaessa.
Pohjoismainen kansalaisuussopimus
on tehty ensimmäisen kerran Tanskan, Norjan ja Ruotsin välillä
21.12.1950. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1969 ja Islanti vuonna
1998. Uusi sopimus on muotoiltu nykyistä väljemmin ja siten, ettei se
enää sisällä viittauksia kansallisiin

säännöksiin. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen hyväksymisestä
ja laista sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (SM neuvotteleva
virkamies
Sonja
Hämäläinen
071 878 8636)
Hallituksen esitys (HE 71/2011 vp)
eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lakien muutoksella pannaan täytäntöön
Euroopan valvontaviranomaista koskevan direktiivin säännökset. Finanssivalvonnan on tehtävä yhteistyötä
Euroopan valvontaviranomaisten ja
Euroopan
valvontaviranomaisten
yhteiskomitean kanssa sekä annettava niille tehtävien hoitamiseksi tarvittavat tiedot. Finanssivalvonta voi
saattaa toisen ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen kanssa syntyneen erimielisyyden Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.
Luottolaitostoiminnasta
annettua
lakia muutetaan lisäksi siten, että
talletuspankkien
vapaaehtoisten
vakuusrahastojen velvollisuudesta
saada sääntömuutoksilleen valtiovarainministeriön vahvistus luovutaan ja vakuusrahastojen käytettävissä olevia tukimuotoja laajennetaan
koskemaan tuen kohteena olevien
pankkien osakkeiden ja osuuksien
hankintaa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.12.2011. (VM
lainsäädäntöneuvos Markku Sorvari
09 160 33040)
Hallituksen esitys (HE 72/2011 vp)
eduskunnalle laiksi taksiliikennelain
muuttamisesta. Esityksen tavoitteena
on parantaa luvanhakijoiden keskinäistä yhdenvertaisuutta tilanteessa,
jossa hakijoita on useampia kuin
lupia voidaan myöntää sekä helpottaa lupaviranomaisten toimintaa lupien myöntämisessä. Taksiliikennelakia muutetaan niin, että selkeytetään ja yksinkertaistetaan luvanhakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä
koskevaa sääntelyä ja poistetaan laista mahdollisuus siirtää taksilupa yrityksen lahjoituksen yhteydessä toiselle. Luvan lahjoitus yrityksen sukupolvenvaihdoksen tai vastaavan
yhteydessä lähisukulaiselle on kuitenkin edelleen sallittua. Lisäksi
mahdollisuutta valvoa ajovelvoitteen
hoitoa parannetaan muuttamalla
maaseudun päivystysilmoitusta koskevaa sääntelyä ja lieventämällä
tilausvälityskeskuksia
koskevia
sanktioita. Laki on tarkoitettu tule-
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maan voimaan 1.1.2012. (LVM hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin
09 160 28544)
Hallituksen esitys (HE 73/2011 vp)
eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain, ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n sekä kansainvälistä
suojelua hakevan vastaanotosta
annetun lain 7 §:n muuttamisesta.
Vastuu kotouttamisesta siirretään
sisäasiainministeriöltä työ- ja elinkeinoministeriölle. Tavoitteena on
tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012.
Esitys liittyy valtion vuoden 2012
talousarvioesitykseen. (TEM hallitusneuvos Olli Sorainen 010 60
48022)
Hallituksen esitys (HE 74/2011 vp)
eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi
ja laiksi työeläkeotteen antamisesta
vuonna 2012. Yksityisten alojen työeläkelainsäädännön säännöksiä työeläkeotteesta muutetaan. Eläkeote on
jatkossa
kokonaistyöeläketurvan
sisältävä ja siitä näkyvät myös julkisten alojen mukaiset työansiot. Säännöksiin työeläkeotteesta tehdään tarkennuksia, jotka koskevat muun muassa työeläkeotteen antamista, työeläkeotteella ilmoitettavien tietojen
oikeellisuuden selvittämistä ja tiedonsaantioikeutta. Vuonna 2012
sovelletaan erityisiä säännöksiä työeläkeotteen antamisesta. Samalla kirjallisen työeläkeotteen antamisväliä
harvennetaan vuodesta 2013 lähtien.
Yksityisten alojen työeläkelaitokset
antavat kirjallisen työeläkeotteen
vakuutetuille joka kolmas vuosi,
mistä syntyy työeläkejärjestelmälle
kustannussäästöä arviolta noin 1,9
miljoonaa euroa vuodessa vuodesta
2013 lähtien. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna
2012 olisi voimassa vuoden 2012
loppuun. (STM hallitussihteeri Inka
Hassinen 09 160 73140)
Hallituksen esitys (HE 75/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muuttamisesta.
Sairausvakuutuslakia
muutetaan siten, että sairauspäivärahan maksamisen edellytyksenä 90
sairauspäivärahapäivän jälkeen on,
että vakuutettu toimittaa Kansaneläkelaitokselle työterveyshuollon lausunnon.
Säännöstä
sovelletaan
kaikkiin työntekijäasemassa oleviin
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vakuutettuihin. Lausunto sisältää
arvion työntekijän jäljellä olevasta
työkyvystä sekä selvityksen työntekijän mahdollisuudesta jatkaa työssä.
Työterveyslääkärin tehtävänä on
arvioida työntekijän jäljellä oleva
työkyky. Työnantajan velvollisuutena on selvittää yhdessä työntekijän ja
työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä.
Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on
omalta osaltaan varmistaa, että työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työssä jatkamismahdollisuudet on selvitetty määräajassa. Jotta Kansaneläkelaitos saa tiedon pitkittyvistä sairauspoissaoloista ajoissa, sairauspäivärahaa on haettava nykyisen neljän kuukauden sijasta kahden kuukauden
kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Työnantajan on ilmoitettava
työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin,
kun poissaolo on jatkunut kuukauden
ajan. Työterveyshuoltolaissa säädetään työterveyshuollon lausunnon
laatimisesta lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvana tehtävänä. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.6.2012. (STM hallitussihteeri Virpi
Korhonen 09 160 73259)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
7.10.2011 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen EUTM Somalia -operaatioon Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseksi enintään 10 henkilöllä. Arvioidut kustannukset osallistumisesta ovat yhteensä noin
1 000 000 euroa. Euroopan unionin
neuvosto on 28.7.2011 päättänyt jatkaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota, jolla koulutetaan Somalian turvallisuusjoukkoja. (UM lähetystöneuvos Outi Holopainen 09 160
55480)
Osastopäällikkö Jorma Julinin tai
hänen estyneenä ollessaan apulaisosastopäällikkö Pasi Hellmanin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Euroopan investointipankin välisen Euroopan investointipankin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille sekä merentakaisille maille ja alueille myöntämien lainojen takaamista koskevan
sopimuksen muuttamisesta tehdyn
sopimuksen ja sanotun sopimuksen
hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Sini Paukkunen 09 160 56272)

Suurlähettiläs Pilvi-Sisko VierrosVilleneuven tai hänen estyneenä
ollessaan sijaisensa valtuuttaminen
allekirjoittamaan sopimus Suomen
tasavallan hallituksen ja Bahrainin
kuningaskunnan hallituksen välillä
tiedoista veroasioissa. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
7.10.2011 seuraavat asiat:

päätti

Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: 1) Maakuntalaki radio- ja televisiotoiminnasta ja 2) Maakuntalaki Ahvenanmaan tupakkalain 3 §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten
Palmgren 09 160 67745)
Ahvenanmaan valtuuskunnan ylimääräistä määrärahaa koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on päättänyt
myöntää Ahvenanmaan maakunnalle
50 000 000 euron ylimääräisen määrärahan annettavaksi avustuksena
Kraftnät Åland Ab:lle tasavirtayhteyden rakentamiseksi Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välille.
Lopullinen summa on kuitenkin
enintään 40 % hyväksyttävistä investointikustannuksista. Menoja maksetaan Ahvenanmaan maakunnalle sitä
mukaa kuin niitä osoitetaan syntyneen. (VM valtiosihteeri Raimo
Sailas 09 160 33000)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 7.10.2011
seuraavat nimitysasiat:
Komentaja Jan Patrik Engström
puolustusasiamieheksi
Italiaan
8.10.2011 lukien asemapaikkana
Pariisi. (PLM hallitusneuvos Jari
Kajavirta 09 160 88121)

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 6.10.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan tullilaitoksen pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksia niin,
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että vaatimus ”tehtävän edellyttämästä monipuolisesta kokemuksesta” korvaa nykyisen vaatimuksen
”perehtyneisyydestä hallinnonalan
toimintaan”. Asetus tulee voimaan
24.10.2011. (VM ylitarkastaja Miika
Suves 09 160 33157)
Valtioneuvoston asetus opetus- ja
kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen (310/2010) 6 §:n
1 ja 2 kohta muutetaan siten, että ne
vastaavat valtioneuvoston ohjesääntöön 1.6.2011 lukien tehtyä muutosta
(520/2011) ylimpien virkamiesten
kelpoisuusvaatimusten osalta. Asetus tulee voimaan 10.10.2011. (OKM
kansliapäällikkö Harri Skog 09 160
77210)
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen
perusopetuksen ja kansalaisopistojen
keskimääräisistä yksikköhinnoista
vuonna 2012. Keskimääräiset yksikköhinnat on laskettu vuoden 2009
toteutuneiden kustannusten perusteella. Keskimääräisten yksikköhintojen laskelmassa on kustannustasoa
korotettu hintaindeksin avulla täysimääräisesti. Kustannustason arvioituna muutoksena vuodesta 2011 vuoteen 2012 on käytetty 3,7 prosenttia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää yksikköhinnat siten, että ne
yhteenlaskettuina vastaavat keskimääräisten yksikköhintojen perusteella laskettavia euromääriä. Asetus
tulee voimaan 1.1.2012. (OKM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 09 160
77478)
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta
muuttamisesta. Asetusta muutetaan
väliaikaisesti siten, että lainansaajan
maksettavaksi jäävä perusomavastuu
korkotukilainan korosta puolitetaan
lainoissa, jotka myönnetään uusien,
muille kuin erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakentamista
varten. Alennettu perusomavastuuosuus koskee vuoden 2014 loppuun
mennessä korkotukilainoiksi hyväksyttäviä lainoja. Asetus tulee voimaan 15.10.2011 ja on voimassa
31.12.2014 saakka. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 040 014 3873)
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Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
5.10.2011 seuraavat päätökset:
Periaatepäätös hallitusohjelman strategisesta toimeenpanosuunnitelmasta.
Toimeenpanosuunnitelma täsmentää
hallitusohjelman keskeiset tavoitteet,
kärkihankkeet ja valmisteluvastuut
strategisiksi poikkihallinnollisiksi
politiikkakokonaisuuksiksi. Hallitusohjelman kolme painopistealuetta
ovat (I) köyhyyden, eriarvoisuuden
ja syrjäytymisen ehkäiseminen, (II)
julkisen talouden vakauttaminen ja
(III) kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Periaatepäätöksellä nimetään
tietyt lainsäädäntöhankkeet kärkihankkeiksi ja ne yhdessä muodostavat hallitusohjelman mukaisen lainsäädäntösuunnitelman. Periaatepäätös
on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (VNK valtiosihteeri Velipekka Nummikoski
09 160 22006)
Päätös valtiontalouden tarkistetuiksi
kehyksiksi vuosille 2012–2015. Päätöksellä tarkistetaan 23.3.2011 annettua kehyspäätöstä vastaamaan
hallitusohjelmasta aiheutuvia ja muita
tarpeellisia muutoksia ja vahvistetaan vaalikauden reaalinen kehys
vuosille 2012–2015. Valtiontalouden
tarkistetut kehykset luovat ministeriöille perustan hallinnonalojensa
toimintapolitiikan sekä talouden ja
toiminnan ohjaukseen kehyskaudella.
Vaalikauden kehys vuosille 2012–
2015 on asetettu siten, että kehysmenojen vuoden 2015 taso alenee
1 215,5 miljoonalla eurolla verrattuna maaliskuun 2011 kehyspäätökseen. Lisätalousarvioita varten hallitus varaa kehyksestä vuosittain 200
miljoonaa euroa. Kehyspäätöksessä
esitetään myös arvio valtion talousarvion tuloista kehyskaudella. (VM
osastopäällikkö Hannu Mäkinen
09 160 33036)
Päätös antaa eduskunnalle selonteko
valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2012–2015. Selonteko
on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (VM osastopäällikkö
Hannu Mäkinen 09 160 33036)
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
6.10.2011 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n
yleiskokouksen 36. istuntoon Parii-

sissa 25.10.–10.11.2011 ja oikeuttaa
ulkoasiainministeriö määräämään
valtuuskunnalle asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kulttuurija urheiluministeri Paavo Arhinmäki
ja jäsenet ovat Suomen pysyvä edustaja OECD:ssä ja Unescossa, suurlähettiläs Antti Kuosmanen (varapuheenjohtaja), kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström opetus- ja
kulttuuriministeriöstä (varapuheenjohtaja), ulkoasiainneuvos Kari
Kahiluoto ulkoasiainministeriöstä
(varapuheenjohtaja), kansainvälisten
asiain johtaja Jaana Palojärvi opetusja kulttuuriministeriöstä, Suomen
pysyvän Unesco-edustajan sijainen,
ministerineuvos Kirsi Vanamo-Santacruz, opetusneuvos Reijo Aholainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä,
professori Tapio Markkanen, Suomen
Unesco-toimikunnan puheenjohtaja,
ylitarkastaja Laura Mäkelä opetus- ja
kulttuuriministeriöstä ja arkistolaitoksen pääjohtaja Jussi Nuorteva,
Suomen Unesco-toimikunnan jäsen.
(UM lähetystöneuvos Katri Viinikka
09 160 55281)
Päätös myöntää Kymenlaakson Sähköverkko Oy:lle lunastuslupa ja
ennakkohaltuunottolupa omaisuuden
lunastamiseksi Askolan kunnassa
sijaitsevien kiinteistöjen alueille
rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Monninkylän 110 kV
johto). (TEM ylitarkastaja Osmo
Haltia 010 60 64785)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
6.10.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 39/2011
vp) eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen kumppanuutta ja yhteistyötä käsittelevän sopimuksen neuvottelemisesta (EU:n ja Singaporen
välinen kumppanuutta ja yhteistyötä
käsittelevä sopimus). Neuvottelut
EU:n ja Singaporen kumppanuus- ja
yhteistyösopimukseksi (Partnership
and Cooperation Agreement, PCA)
käynnistyivät vuonna 2004 ja jatkuivat tauon jälkeen maaliskuussa 2011.
Neuvotteluissa sopimukseen on
päästy osastojen II (kahdenvälinen,
alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö), III (kansainvälisen vakauden,
oikeuden, turvallisuuden ja kehityksen yhteistyö) ja VII (yhteistyön välineet) osalta. Avoimia kysymyksiä
on edelleen tulli-, rahoituspalvelu- ja
verotusta koskevassa yhteistyössä
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sekä työ- ja sosiaalikysymyksissä,
teollisuuspolitiikassa ja liikenteessä.
Samanaikaisesti osapuolten välillä
käydään vapaakauppasopimusneuvotteluita (Free Trade Agreement,
FTA), jotka käynnistyivät vuonna
2010 ja ovat edenneet nopeassa tahdissa. EU:n ja Singaporen tavoitteena
on, että neuvottelut sekä PCA- että
FTA-sopimusten osalta saataisiin
päätökseen nopeasti, jo vuoden 2011
loppuun mennessä. (UM lähetystöneuvos Anna-Maija Kostiainen
09 160 56050)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 40/2011
vp) eduskunnalle komission tiedonannosta (Eurooppa 2020 -strategiaa
tukeva talousarvio) ja ehdotuksesta
neuvoston asetukseksi (monivuotinen
rahoituskehys 2014–2020), ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (omat
varat), ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (omien varojen päätöksen
soveltaminen), ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (omien varojen käyttöön asettaminen) sekä luonnoksesta
Euroopan parlamentin, neuvoston ja
komission väliseksi toimielinten
sopimukseksi (toimielinten talousarvioyhteistyö). Komission hyväksymät tiedonanto, sopimusluonnos ja
lainsäädäntöehdotukset yhdessä muodostavat komission ehdotuksen vuosia 2014–2020 koskevaksi Euroopan
unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Sen yksityiskohdat täydentyvät komission myöhemmin syksyllä
antamilla eri politiikka-aloja koskevilla lainsäädäntöehdotuksilla. (VM
lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen
09 160 33015)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 41/2011
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi (standardisointiasetus). Asetuksella säädettäisiin EU:n komission, eurooppalaisten ja kansallisten standardisointijärjestöjen yhteistyöstä, tehtävistä ja
komission rahoituksesta standardisointijärjestöille. Palvelut sisällytettäisiin asetuksen soveltamisalaan.
Samalla pyrittäisiin edistämään eri
yhteiskunnan sidosryhmien osallistumista standardien laadintaan sekä

ICT-alan standardien ja teknisten eritelmien käyttöä julkisissa hankinnoissa. Asetuksella nopeutettaisiin
standardisointiprosessia. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja
010 60 63202)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 6.10.2011 seuraavat nimitysasiat:
Master of Economic and Social Politics Studies in Politics of the EU Pete
Piirainen puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.11.2011 lukien. (PLM henkilöstöhallinnon asiantuntija Jaana Laurinvaara 09 160 88115)
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Sami Kouki valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.11.2011 lukien. (VM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 09 160
33250)
Varatuomari Leo Olkkonen maa- ja
metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.11.2011 lukien.
(MMM osastopäällikkö Timo Kotkasaari 09 160 53320)
Valtioneuvosto myönsi Jussi Ilmari
Yli-Lahdelle palkatonta virkavapautta
työ- ja elinkeinoministeriön aluekehitysjohtajan virasta 6.10.2011–
31.8.2014. (TEM henkilöstöjohtaja
Mikko Salmenoja 010 60 47986)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.10.2011
seuraavia asioita:
Jalasjärven kunnan saaman perusteettoman edun takaisinperintä. Jalasjärven kunnan vuosina 2005–2009
valtionosuusrahoituksen perusteeksi
ilmoittamat oppisopimukset eivät
kokonaisuutena arvioiden täytä oppisopimuskoulutukselle ja sen rahoitukselle lainsäädännössä asetettuja
edellytyksiä. Jalasjärven kunnalle
maksetun perusteettoman etuuden
määrä on yhteensä 47 659 123 euroa.
Takaisinperittävää määrää alenne-

taan 7,3 miljoonalla eurolla eikä
perusteettomasta etuudesta peritä
korkoa. Lisäksi takaisinperittävästä
määrästä kuitataan ministeriön vuosilta 2009 ja 2010 maksamatta olevia
valtionosuuksia yhteensä 5 511 959
euroa. Näin ollen Jalasjärven kunnan
nettomääräiseksi suoritusvelvollisuudeksi jää 34 847 164 euroa. (OKM
hallitusneuvos Merja Leinonen
09 160 77265)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT

Kulttuuriviennin valmisteluryhmä
luovutti 3.10.2011 loppuraporttinsa
kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo
Arhinmäelle. Raportissa arvioidaan
vuosina 2007–2011 toteutetun kulttuuriviennin kehittämisohjelman toimeenpanoa ja tuloksia. Lisäksi raportti sisältää ehdotukset kulttuuriviennin jatkotoimenpiteiksi nykyisellä
hallituskaudella. Raportissa ehdotetaan perustettavaksi luovan talouden
ja kulttuuriyrittäjyyden kehittäjätoimija ja ministeriöiden välinen
koordinaatiorakenne elinkeinoministerin, työministerin ja kulttuuriministerin asettaman Luovan talouden ja
kulttuurin tulevaisuustyöryhmän esityksen pohjalta. Lisäksi työryhmä
ehdottaa muun muassa, että tehdään
valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriviennin kehittämisestä varmistamaan raportissa esiteltyjen tavoitteiden toteutuminen. Työryhmän
mukaan kulttuurin ja luovien alojen
tuotekehitystä, tuotteistamista ja
markkinointia tulee vahvistaa, jolloin alan voimavarat ja osaaminen
voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Raportti on osoitteessa
http://www.minedu.fi/export/sites/
default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/
OKM20.pdf?lang=fi.
Lisätietoja
antaa neuvotteleva virkamies Kimmo
Aulake, p. 09 160 77232, opetus- ja
kulttuuriministeriö.

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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