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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
14.10.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 76/2011 vp)
eduskunnalle laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esi17.10.2011/121

tyksessä ehdotetaan säädettäväksi laki
julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista. Lisäksi muutettaisiin
julkisista hankinnoista annettua lakia,
vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annettua lakia,
kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annettua lakia ja markkinaoikeuslakia. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi puolustus- ja turvallisuushankinnoista.
Esityksessä ehdotetaan kilpailuttamisvelvoitetta sekä puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin soveltamisalaan kuuluville EU-kynnysarvot
ylittäville hankinnoille että eräille
puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääville hankinnoille. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2012. (PLM hallitusneuvos Jouko
Tuloisela 09 160 88126)
Hallituksen esitys (HE 77/2011 vp)
eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta.
Perintö- ja lahjaverolakia muutetaan
siten, että ensimmäisen veroluokan
veroasteikkoihin lisätään neljäs
porras 200 000 euroa ylittävän perintöosuuden tai lahjan osalta. Ylimmän
portaan veroprosentti olisi 16, kun
nykyisin ylin veroprosentti on 13.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. Esitys liittyy valtion

vuoden 2012 talousarvioesitykseen.
(VM lainsäädäntöneuvos Jukka
Vanhanen 09 160 34753)
Hallituksen esitys (HE 78/2011 vp)
eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/
2011 vp) täydentämisestä. Lisätalousarviossa tehdään 81 miljoonan euron
määrärahavähennys
valtiovarainministeriön hallinnonalan momentilta
Eläkkeet arvioiden tarkentumisesta
johtuen sekä 50 miljoonan euron
määrärahavähennyksen poisto momentilta maksut Euroopan unionille.
Lisätalousarvion määrärahojen vähennys on nettomääräisesti 32 miljoonaa
euroa. Valtion nettolainanotto vuonna
2011 olisi siten 6,4 miljardia euroa.
(VM neuvotteleva virkamies Juha
Majanen 09 160 33105)
Hallituksen esitys (HE 79/2011 vp)
eduskunnalle laiksi yliopistolain
49 §:n 2 momentin väliaikaisesta
muuttamisesta. Laissa säädetään yliopistoindeksillä laskettavan kustannustason nousun huomioon ottamisen leikkaamisesta yliopiston määrärahojen korotusperusteena. Yliopistoindeksin tuottaman korotuksen määrästä huomioidaan puolet vuonna
2012. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2012 ja olisi voimassa
31.12.2012 saakka. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (OKM hallitusneuvos Eerikki
Nurmi 09 160 77077)
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Hallituksen esitys (HE 80/2011 vp)
eduskunnalle laiksi yhteismetsälain
muuttamisesta. Yhteismetsälain tilintarkastusta koskevat säännökset tarkistetaan. Yhteismetsän osakaskunnan tilintarkastukseen sovelletaan tilintarkastuslakia. Yhteismetsän erityispiirteisiin liittyvät täydentävät säännökset otetaan yhteismetsälakiin. Tilintarkastaja voidaan jättää
valitsematta ja tilintarkastus toimittamatta, jos sekä päättyneellä että
sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella yhteismetsän osakaskunnan
liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ei
ole ylittänyt 200 000 euroa. Tilintarkastuslain periaatteiden mukaisesti
maallikkotilintarkastuksesta luovutaan. Osakaskunnan tilintarkastajan
valitsee osakaskunnan kokous. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2012. (MMM hallitusneuvos
Vilppu Talvitie 09 160 52293)
Hallituksen esitys (HE 81/2011 vp)
eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta
annetun lain 7 a §:n ja rikoslain 44
luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta. Lailla kasvinsuojeluaineista
toimeenpannaan kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön direktiivi.
Direktiivin mukaisesti laissa säädetään kasvinsuojeluaineita koskevasta
koulutuksesta ja tutkinnosta, integroidusta torjunnasta, kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testauksesta, lentolevityskiellosta sekä kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön
toimintaohjelmasta. Lailla annetaan
myös unionin kasvinsuojeluaineasetusta täydentävää kansallista sääntelyä toimivaltaisista viranomaisista,
valvonnasta, hallinnollisista pakkokeinoista ja seuraamuksista sekä
maksuista ja muutoksenhausta. Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettuun lakiin ja rikoslakiin
tehdään muuttuneesta lainsäädännöstä johtuvat teknisluonteiset tarkistukset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (MMM
maatalousneuvos Kirsi Heinonen 09
160 54221)
Hallituksen esitys (HE 82/2011 vp)
eduskunnalle laiksi lentoliikenteen
päästökaupasta annetun lain muuttamisesta. Lentoliikenteen päästökaupasta annettuun lakiin tehdään toukokuun alusta 2011 voimaan tulleesta
päästökauppalaista johtuvat tekniset
muutokset sekä eräitä tarkistuksia.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2012. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 09 160 28483)
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Hallituksen esitys (HE 83/2011 vp)
eduskunnalle laivavarustelaiksi ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laivavarustelailla saatetaan laivavarusteita
koskeva sääntely lain tasolle. Sääntelyä tarkennetaan viranomaisten toimivaltuuksien ja ilmoitettuja laitoksia
koskevien säännösten osalta. Lisäksi
säädetään oikeussuojakeinoista ja
seuraamuksista. Muiden lakien muutokset ovat lähinnä teknisiä. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2012. (LVM hallitusneuvos Anna
Sotaniemi 09 160 28491)
Hallituksen esitys (HE 84/2011 vp)
eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Vuorottelukorvaus alennetaan 60 prosenttiin
nykyisestä 70 ja 80 prosentista.
(TEM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)
Hallituksen esitys (HE 85/2011 vp)
eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta. Laki Matkailun
edistämiskeskuksesta sisältää keskeiset säännökset Matkailun edistämiskeskuksen hallinnollisesta asemasta,
tehtävistä, johtamisesta ja asioiden
ratkaisemisesta. Keskuksen organisaatiota tai tehtäviä ei muuteta. Johtamisen tehostamiseksi selkeytetään
johtokunnan ja ylijohtajan rooleja
sekä saatetaan laki vastamaan perustuslain vaatimuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012.
(TEM ylitarkastaja Päivi Marttila
010 60 64111)
Hallituksen esitys (HE 86/2011 vp)
eduskunnalle biopankkilaiksi sekä
laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja
solujen lääketieteellisestä käytöstä
annetun lain ja potilaan asemasta ja
oikeuksista annetun lain muuttamiseksi. Biopankkilailla sekä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen
lääketieteellisestä käytöstä annetun
lain muutoksella edistetään ihmisperäisten näytteiden tutkimuskäyttöä.
Biopankkilakia sovelletaan ihmisperäisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen säilyttämiseen ja käsittelyyn terveyden edistämistä ja sairauksien syitä, ehkäisyä ja hoitoa koskevassa tutkimuksessa sekä terveydenja sairaanhoitoa palvelevissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Laissa
määritellään näytteiden käytön ja
muun käsittelyn edellytykset ja yleiset periaatteet. Ihmisen elimien,
kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetusta laista kumotaan tarpeettomana lääketieteellistä
tutkimusta sekä hoidon ja taudin-

määritystä varten otettujen näytteiden tutkimuskäyttöä koskeva säännös sekä mahdollistetaan ihmisperäisen materiaalin luovuttaminen terveydenhuollosta tunnisteettomana menetelmäkehitykseen ja laadunhallintaan.
Lakiin sisältyviä viranomaislupia korvataan eettisen toimikunnan arvioon
perustuvalla menettelyllä. Potilaan
asemasta ja oikeuksista annettua
lakia täydennetään ihmisperäisen
materiaalin käyttöä koskevalla säännöksellä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013. Ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain siirtymäsäännös mahdollistaa olemassa
olevien diagnostisten näytteiden tutkimuskäyttöön saannin edelleen Valviran luvalla viiden vuoden ajan lain
voimaantulosta. (STM osastopäällikkö
Päivi Sillanaukee 09 160 73313)
Hallituksen esitys (HE 87/2011 vp)
eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain
18 §:n muuttamisesta. Työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2012 säädetään. Sekä palkansaajan että työnantajan keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua korotetaan 0,2 prosenttiyksiköllä. Korotuksen jälkeen
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta ja
työnantajan
työttömyysvakuutusmaksu 0,85 prosenttia palkkasumman 1 932 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,45 prosenttia palkasta.
Yrityksen osaomistajan palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksuksi ehdotetaan 0,32 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettavaksi
työnantajan
työttömyysvakuutusmaksuksi 0,85 prosenttia palkasta.
Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksuksi ehdotetaan 0,85
prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä
palkkasumman 1 932 000 euroon asti
ja sen ylittävältä osalta 2,20 prosenttia palkasta. Yliopistoille säädetään
oma työttömyysvakuutusmaksu, joka
on 0,85 prosenttia palkasta palkkasumman 1 932 000 euroon asti ja sen
ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2012. (STM hallitusneuvos Esko Salo 09 160 73180)
Hallituksen esitys (HE 88/2011 vp)
eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Tuotteiden turvallisuuden
valvontaan ehdotetaan uutena keinona
tuotteen hävittämistä, joka perustuu
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Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Tuotteen väliaikaista luovutuskieltoa, tiedottamista sekä tuotteen kustannusten korvaamista koskevien
säännösten sanamuotoja täsmennetään. Säännökset suositusluonteisten
neuvojen antamisesta tarkastuskertomuksessa sekä yksityisiä työvoimapalveluja tarjoavan toiminnan aloittamisen
ennakkoilmoitusvelvollisuudesta kumotaan. Lisäksi lakiin lisätään niin kutsutun työelämäryhmän loppuraporttiin sisältynyt ehdotus työssä jatkamista tukevien kehittämistavoitteiden ja -ohjelmien sisällyttämisestä yhteistoiminnassa käsiteltäviin asioihin. (STM neuvotteleva
virkamies Antti Janas 09 160 72411)
Hallituksen esitys (HE 89/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien
lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän
ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n
muuttamisesta. Yksityisten alojen
työeläkelainsäädäntöön
tehdään
useita, lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Osa-aikaeläkkeen määrää tarkistettaisiin vasta, kun osa-aikatyön
ansiotuloissa on tapahtunut pysyvä
merkittävä muutos. Ensisijaiset etuudet eivät vaikuttaisi enää vähentävästi
ensisijaisen etuuden rinnalla tapahtuneen työskentelyn perusteella karttuneeseen työeläkkeeseen ja ensisijaisia etuuksia ei enää vähennettäisi
ollenkaan työeläkkeestä, jos ensisijaisen etuuden vahinkotapahtuma on
sattunut ennen vuotta 2004. Työkyvyttömyyseläkkeen
takautuvaa
lakkauttamista, tarkistamista ja maksamisen keskeyttämistä koskevan
määräajan pidentäminen kahteen
vuoteen mahdollistaa väärin perustein työkyvyttömyyseläkettä saaneiden eläkkeiden takaisinperinnän
nykyisen yhden vuoden sijasta kahdelta vuodelta takautuvasti. Lisäksi
tehdään pieniä, lähinnä teknisiä tarkistuksia maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettuun lakiin, Eläketurvakeskuksesta
annettuun lakiin ja eläkeoikeuden
siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annettuun lakiin.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2012. Ensisijaisten etuuksien
vähentämisen lieventämistä koskevat säännökset tulisivat voimaan kuitenkin vasta 1.1.2013 alkaen. (STM
hallitussihteeri Maritta Hirvi 09 160
74338)
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Hallituksen esitys (HE 90/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta. Työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan 100 eurolla kuukaudessa vuoden 2012 alusta alkaen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012.
Esitys liittyy valtion vuoden 2012
talousarvioesitykseen. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 09 160
73204)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
14.10.2011 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja ja lisäpöytäkirja tulevat voimaan 1.12.2011. Laki (1062/2011) ja
asetus tulevat voimaan 1.12.2011.
(VM neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 09 160 33163)
Tasavallan presidentin asetus Saint
Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita
koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Sopimus koskee tietojenvaihtoa veroasioissa. Laki (440/2010) ja asetus
tulevat voimaan 21.10.2011. (VM
neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 09 160 33163)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
14.10.2011 seuraavat kansainväliset
asiat:
Lähetystöneuvos, Suomen Ramallahin yhteystoimiston päällikkö Martti
Eirolan tai hänen estyneenä ollessaan
ulkoasiainsihteeri Marianne Mäkisen
valtuuttaminen tekemään kirjeenvaihdolla
palestiinalaishallinnon
kanssa sopimus Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Palestiinalaishallinto, Suomi ja opetussektoriohjelman muut tukijat ovat neuvotel-

leet teknisistä tarkennuksista tukirahojen liikuttamista tilitä toiselle
koskeviin ehtoihin. (UM lähetystöneuvos Jussi Soini 09 160 56278)
Suurlähettiläs Matti Anttosen tai
hänen estyneenä ollessaan ministeri
Mikko Hautalan valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan neuvoston
lääkeväärennystä ja vastaavia kansanterveyttä vaarantavia rikoksia koskeva yleissopimus. Yleissopimuksella
pyritään torjumaan lääkeväärennösten kauppaa asettamalla velvoitteet
säätää rangaistavaksi lääkeaineiden
väärentäminen ja niiden tarjoaminen
sekä markkinoille saattaminen. (OM
lainsäädäntöneuvos Sanna Mikkola
09 160 67709)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
päätti
14.10.2011 seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti päätti pyynnöstä myöntää eron oikeustieteen
tohtori h.c., presidentti Leif Sevónille
Ahvenanmaan valtuuskunnan puheenjohtajan varamiehen tehtävästä sekä
määräsi uudeksi varamieheksi oikeustieteen lisensiaatti, hallintoneuvos
Olof Olssonin 1.11.2011 lukien.
(OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160 67745)
Ahvenanmaan
maakuntapäivien
suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Laki 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 ja 2) Hallituksen esitys
Eduskunnalle Euroopan paikallisen
itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta
osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 26/2011 vp). (OM
lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren
09 160 67745)
Tasavallan presidentti päätti korkeimman oikeuden lausunnossa mainituilla perusteilla määrätä maakuntalain Ahvenanmaan maakuntapäiväjärjestyksestä 1 §:n 3 momentin raukeamaan ja muilta osin olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalain
osalta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten
Palmgren 09 160 67745)
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N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
14.10.2011 seuraavat nimitysasiat:
Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kontra-amiraali Väinö Antero
Karumaa
amiraalin
virkaan
1.4.2012–30.6.2012, tiedustelupäällikkö, lippueamiraali Georgij Alafuzoff amiraalin virkaan 1.1.2012–
30.9.2013 ja Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri
Markku Ilmari Nikkilä kenraalin virkaan 1.1.2012-31.8.2016. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 09 160
88121)
VA LT I O N E U V O S T O

Valtioneuvoston asetus maakotkien
porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Maakotkien porotaloudelle
aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmään liittyvää laskennallista
vahingon arvoa tarkistetaan. Arvo
perustuu kolmen edellisen poronhoitovuoden aikana maksettujen poronlihan myyntiteuraiden keskihintoihin. Asetuksessa laskennallista arvoa
tarkistetaan vastaamaan vuosien
2008–2010 mukaisia tilastoja. Näin
otetaan huomioon poronlihan hinnan
vuotuinen vaihtelu. Voimassa olevassa
asetuksessa laskennallinen arvo on
577 euroa. Uusi arvo on 647 euroa.
Asetus tulee voimaan 28.10.2011.
(YM ylitarkastaja Markus Tarasti
040 014 3927)

VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 13.10.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012
toimitettavassa presidentinvaalissa
ennakkoäänestyspaikkoina olevista
Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista. Asetuksella säädetään
ennakkoäänestyspaikkoina
olevat
Suomen edustustot ja niiden toimipaikat, joita on 91 eri valtiossa kaikkiaan 255. Asetus tulee voimaan
1.11.2011 ja on voimassa 29.2.2012
saakka. (OM neuvotteleva virkamies
Jussi Aaltonen 09 160 67620)
Valtioneuvoston asetus vapaasta
sivistystyöstä annetun asetuksen
muuttamisesta. Eräitä kansanopistojen yksikköhinnan porrastuksia muutetaan ja kumotaan säännös kirjeopetuksen laskemisesta kansanopiston
opiskelijaviikoiksi. Asetukseen lisätään myös perustamishankejärjestelmän uudistamisen johdosta säännös
arvonlisäveron vähentämisestä yksityisten kansanopistojen, kansalaisopistojen, opintokeskusten ja kesäyliopistojen poistoista. Asetus tulee
voimaan 1.1.2012. (OKM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 09 160
77271)
Valtioneuvoston asetus opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n
muuttamisesta. Ammatillisen lisäkoulutuksen kertojana käytettäviä lukuja muutetaan kuudessa hintaryhmässä vastaamaan nykyistä paremmin kunkin hintaryhmän toteutuneita
kustannuksia. Asetus tulee voimaan
1.1.2012. (OKM hallitusneuvos
Merja Leinonen 09 160 77265)
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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
13.10.2011 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Maria
Ranta-Muotio valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitusneuvos Kari
Mäkinen 010 60 63523)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön WHO:n hallintoneuvoston ylimääräiseen kokoukseen 1.–3.11.2011 Genevessä ja
oikeut-taa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat sihteerit. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs Hannu Himanen Suomen pysyvä edustustosta
Genevessä ja jäsenet ovat johtaja
Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi sosiaali- ja
terveysministeriöstä,
erityisasiantuntija Eero Lahtinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Liisa
Uschanov-Eskelinen
ulkoasiainministeriöstä ja korkeakouluharjoittelija Antti Lehtinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. (STM
kansainvälisten asiain johtaja Liisa
Ollila 09 160 73925)
Päätös myöntää Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan varapuheenjohtaja hallitussihteeri Hanna Kiiskiselle ero ja
määrätä hänen tilalleen hallitusneuvos Esa Iivonen lautakunnan
30.4.2015 päättyväksi toimikaudeksi.
(STM neuvotteleva virkamies Lotta
Hämeen-Anttila 09 160 74358)

Päätös asettaa valtuuskunta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden
Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 17. konferenssiin ja Kioton pöytäkirjan sopimuspuolten 7.
kokoukseen 28.11.–9.12.2011 EteläAfrikan Durbanissa ja oikeuttaa
ympäristöministeriö nimeämään valtuuskunnalle asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on
ympäristöministeri Ville Niinistö,
varapuheenjohtajat ovat pääneuvottelija Sirkka Haunia ympäristöministeriöstä ja kansainvälisten asiain johtaja Jukka Uosukainen ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat osastopäällikkö Jorma Julin ulkoasiainministeriöstä, suurlähettiläs Tiina
Myllyntausta ulkoasiainministeriöstä,
finanssineuvos Outi Honkatukia
valtiovarainministeriöstä, ympäristöjohtaja Veikko Marttila maa- ja metsätalousministeriöstä,
neuvotteleva
virkamies Juhani Tirkkonen työ- ja
elinkeinoministeriöstä, ympäristöneuvos Jaakko Ojala ympäristöministeriöstä ja EU-erityisasiantuntija Merja Turunen valtioneuvoston
kansliasta. (YM ylitarkastaja Sara
Viljanen 040 039 9089)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
13.10.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 42/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi (teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta). Asetuksella korvataan vanha asetus 1383/2003. Asetusehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa tulliviranomaisten teollisja tekijänoikeuksien tullivalvonnan
menetelmiin liittyvää lainsäädäntöä
ja selkiyttää lainsäädännössä käytettävää kieltä ja terminologiaa. Uusi
asetus ei muuta merkittävästi tulliviranomaisten menettelyjä koskevia
perussäännöksiä eikä tullien toteuttamia valvontamenettelyjä ole uudessa
asetuksessa sisällöllisesti muutettu
vanhasta tuoteväärennösasetuksesta.
Lisäksi asetuksella pyritään aikaisempaa tarkemmin korostamaan sen
menettelyllistä luonnetta ja erottamaan asetuksen soveltamisala teollisja tekijänoikeuksien aineellisesta
sääntelystä. (VM neuvotteleva virkamies Jukka M. Kekkonen 09 160
33475)
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Valtioneuvosto päätti
seuraavat nimitysasiat:

13.10.2011

Filosofian lisensiaatti Tero Varjoranta Säteilyturvakeskuksen pääjohtajan
virkaan 1.2.2012–31.1.2019. (STM
kansliapäällikkö Kari Välimäki
09 160 73763)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi
istunnossaan
12.10.2011 seuraavia asioita:
Kansanopistojen, valtakunnallisten
liikunnan koulutuskeskusten, kesäyliopistojen ja opintokeskusten opintotoiminnan yksikköhintojen laskeminen ja määrääminen vuodelle 2012.
Yksikköhinnat on laskettu vuoden
2009 toteutuneiden kustannusten
pohjalta. Yksikköhintojen laskelmassa on kustannustasoa korotettu
hintaindeksin avulla täysimääräisesti.
Kustannustason arvioituna muutoksena vuodesta 2011 vuoteen 2012 on
käytetty 3,7 prosenttia. Kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten yksikköhinnassa on otettu
huomioon vuoden 2012 alusta voimaan tuleva uudistus, jonka mukaan
perustamishankkeiden hankekohtaisista valtionavustuksista luovutaan ja
perustamishankkeiden rahoitus otetaan poistojen kautta huomioon
käyttökustannusten
valtionosuusperusteissa. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun
ottamatta opintokeskuksia, joista
kaikki ovat yksityisten yhteisöjen
ylläpitämiä. Yksikköhintojen mukainen valtionosuuden kokonaismäärä
on kansanopistoissa 48 724 000 euroa,
valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa 17 206 000 euroa, kesäyliopistoissa 5 367 000 euroa ja

opintokeskusten opintotoiminnassa
ja opintokerhotoiminnassa yhteensä
12 704 000 euroa. (OKM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 09 160
77271)
Maatilatalouden kehittämisrahaston
(Makera) vuoden 2011 käyttösuunnitelmasta ja takausluottojen määrän
rajoittamisesta tehdyn päätöksen
muuttaminen. Päätöksellä muutetaan
maatilatalouden kehittämisrahaston
vuoden 2011 käyttösuunnitelmasta ja
takausluottojen rajoittamisesta tehtyä päätöstä sijoitusmenojen ja kulutusmenojen osalta. Makeran käytettävissä olevien varojen määräksi on
arvioitu 242,10 miljoonaa euroa
vuonna 2011. Vuoden 2011 käyttösuunnitelmaa muutetaan niin, että
sijoitusmenoja korotetaan 1,50 miljoonaa euroa ja kulutusmenoihin tehdään pelkästään sisäisiä siirtoja.
Käyttösuunnitelman kokonaismenot
ovat korotusten jälkeen yhteensä
114,50 miljoonaa euroa. Lainamäärään, jolle uusia valtiontakauksia
voidaan vuonna 2011 myöntää, ei
tehdä muutoksia. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 09 160 53345)

kokouksessaan perjantaina 7. lokakuuta käynnistää uuden turvallisuusja puolustuspoliittisen selonteon
valmistelut. Selonteko on tarkoitus
antaa eduskunnalle vuoden 2012
aikana.
Kokouksessa käsiteltiin osana selonteon valmistelua myös puolustusvoimien rakenneuudistustyön aloittamista. Nyt käynnistyvän työn tavoitteena on Suomen puolustuskyvystä
huolehtiminen ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaaminen. Puolustusvoimien säästöohjelman toteuttaminen edellyttää sopeutustoimien
aloittamista välittömästi.
Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen
selonteon ja puolustusvoimien rakenneuudistustyön valmistelua seuraa
kontaktiryhmä, johon kutsutaan
eduskuntapuolueiden
nimeämät
edustajat.
Lisätietoja: alivaltiosihteeri Jaakko
Laajava,
ulkoasiainministeriö,
p. 09 160 55030 ja ylijohtaja Esa
Pulkkinen,
puolustusministeriö,
p. 09 160 88140

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 7 . 1 0 . 2 0 1 1

Uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelu
käyntiin
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päättivät
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