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Valtioneuvosto antoi 20.10.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valvontarangaistuksesta ja valtioneuvoston asetus
rikosrekisteriasetuksen 2 ja 9 §:n
muuttamisesta. Valvontarangaistuksesta annettu laki (330/2011) tulee
voimaan 1.11.2011. Valvontarangaistuksesta annettavalla valtioneuvoston
asetuksella annetaan lakia täsmentävät säännökset valvontarangaistukseen liittyvien asiakirjojen laatimisesta, erilaisten päätösten sisällöstä
ja kirjaamisesta, täytäntöönpanoasiakirjoista, täytäntöönpanoviranomaisten tehtävistä sekä menettelystä tarkastuksissa, päihdevalvonnassa, rangaistuksen keskeytystilanteissa ja ehdonalaiseen vapauteen päästettäessä.
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Asetuksella rikosrekisteriasetuksen
muuttamisesta lisätään maininta valvontarangaistuksesta niihin tietoihin,
joita rikosrekisteriin merkitään. Samalla asetukseen tehdään joitakin
muussa lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista aiheutuneita täsmennyksiä. Asetukset tulevat voimaan 1.11.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 09 160 67892)
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetusta
muutetaan vastaamaan valtioneuvoston ohjesääntöön tehtyä muutosta
ylimpien virkamiesten kelpoisuusvaatimusten osalta. Asetus tulee voimaan 1.11.2011. (VM hallitusneuvos
Ulla Vilhu 09 160 34708)
Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan vastaamaan valtioneuvoston ohjesääntöön tehtyä
muutosta ylimpien virkamiesten kelpoisuusvaatimusten osalta. Asetus
tulee voimaan 1.11.2011. (VM hallitusneuvos Ulla Vilhu 09 160 34708)
Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,
Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien
tasavallan, Espanjan kuningaskunnan,
Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxem-

burgin suurherttuakunnan, Maltan
tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan,
Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskeva 8.9.2011 tehty sopimus on voimassa 18.10.2011 lukien
niin kuin siitä on sovittu. Laki (1059/
2011) ja asetus tulevat voimaan
21.10.2011. (VM finanssineuvos Asta
Niskanen 09 160 33132)
Valtioneuvoston asetus Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista
valtiontakauksista annetun lain 2 §:n
muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1060/2011) ja
asetus tulevat voimaan 21.10.2011.
(VM finanssineuvos Asta Niskanen
09 160 33132)
Valtioneuvoston asetus turkiseläinten
suojelusta. Asetuksella muutetaan
turkiseläinten suojelua koskevan
säädöksen säädöstaso vastaamaan
perustuslaissa asetettuja vaatimuksia.
Asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön päätös turkiseläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (819/1999) Kumotta11

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

van säännöksen sisältö siirretään asetukseen. Asetuksella ei muuteta turkiseläinten suojeluun nykyisin sovellettavien säännösten sisältöä. Asetus
tulee voimaan 1.11.2011. (MMM
apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen 09 160 53337)

höyryjen talteenotosta jakeluasemilla
annettavaan valtioneuvoston asetukseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2012.
(YM hallitussihteeri Jaana Junnila
040 197 5165)

Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön keskusyksikön toimipaikasta ja
alueyksiköistä. Asetuksella määritellään Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön keskusyksikön
toimipaikaksi Lahti. Alueyksiköiden
toimialueet ja päätoimipaikat ovat
nykyisten metsäkeskusten vastaavat.
Asetus tulee voimaan 1.1.2012.
(MMM metsäneuvos Marja HilskaAaltonen 09 160 52415)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
21.10.2011 seuraavat päätökset:

Valtioneuvoston asetus rakennustyötä
tekevän sukeltajan pätevyydestä ja
turvallisuussuunnitelmasta. Asetuksella ajanmukaistetaan pätevyysvaatimukset vastaamaan muuttunutta
lainsäädäntöä ja säädetään sukellustyön kirjallisesta turvallisuussuunnitelmasta. Lisäksi rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyys määräytyy
pelkästään asianomaisen ammattitutkinnon suorittamisen perusteella.
Pelastusopistossa suoritettu tutkinto
ei ole sellaisenaan riittävä. Asetus
tulee voimaan 1.7.2012. (STM neuvotteleva virkamies Antti Posio
09 160 72420)
Valtioneuvoston asetus bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla.
Asetuksella säädetään ajoneuvojen
polttoainetäydennyksen yhteydessä
syntyvien
bensiinihöyrypäästöjen
talteenotosta jakeluasemilla. Bensiinihöyryn talteenottovelvoite koskee
uusia jakeluasemia heti asetuksen
voimaantulon jälkeen, olemassa oleville asemille on asetettu siirtymäaikoja. Pienimpiä jakeluasemia velvoite
ei koske lainkaan. Asetuksella pannaan täytäntöön bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta,
joka koskee moottoriajoneuvojen
polttoainetäydennyksen yhteydessä
huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa, annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 2009/126/EY.
Asetus tulee voimaan 1.1.2012 siirtymäsäännöksin. (YM hallitussihteeri
Jaana Junnila 040 197 5165)
Valtioneuvoston asetus nestemäisten
polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun
valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta. Asetuksen 9 §:ään lisätään
informatiivinen viittaus bensiini-
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Valtioneuvosto päätti antaa Irlannille
ja Portugalille annettavaa rahoitustukea varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle vastavakuuksia vaatimatta valtion omavelkaisen takauksen ja määräsi valtiovarainministeriön antamaan takausta
koskevat tarvittavat asiakirjat, määräsi Valtiokonttorin hoitamaan takauksen perusteella mahdollisesti tulevat maksusuoritukset sekä valtuutti
valtiovarainministeriön antamaan Valtiokonttorille maksusuoritusten hoitamista koskevia tarkempia ohjeita.
Irlannille ja Portugalille annettavaa
lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineelle annetut takaukset
muutetaan eduskunnan 28.9.2011
hyväksymän ERVV-puitesopimuksen
muutoksen ja ERVV:n varainhankinnalle annettavia takauksia koskevan
lain (668/2011) mukaiseksi. (VM finanssineuvos Asta Niskanen 09 160
33132)
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
20.10.2011 seuraavat päätökset:
Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 23.10.2011. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Jyrki
Katainen. Eurooppa-neuvostossa on
tarkoitus käydä keskustelua kilpailukyvyn lisäämisestä keskittyen erityisesti kasvua tukeviin aloihin sekä
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
Herman Van Rompuyn valmistelemista ehdotuksista euroalueen kehittämiseksi. Kokouksessa käsitellään
myös EU:n talouspolitiikan ulkoisia
elementtejä, mukaan lukien kauppaja investointipolitiikkojen roolia kasvun edistämisessä ja työpaikkojen
luomisessa. Lisäksi valmistaudutaan
Cannesissa 3. ja 4.11 pidettävään
G20-huippukokoukseen sekä Durbanissa 28.11–9.12.2011 pidettävään
ilmastokonferenssiin. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen
09 160 22180)
Päätös asettaa poliisiasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 20.10.2011–
30.4.2015. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: kansan-

edustaja Mika Kari Suomen Sosialidemokraattinen Puolue; varapuheenjohtaja: kansanedustaja Anne Holmlund Kansallinen Kokoomus; jäsenet:
kansanedustaja Markku Eestilä (diplomikielenkääntäjä Riitta Takala)
Kansallinen Kokoomus, kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä
(eläkeläinen Olavi Jauhiainen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue,
kansanedustaja Pirkko RuohonenLerner (kansanedustaja Ritva Elomaa) Perussuomalaiset, kansanedustaja Pentti Oinonen (kansanedustaja
Jussi Halla-aho) Perussuomalaiset,
kansanedustaja Tapani Tölli (kansanedustaja Markus Lohi) Suomen Keskusta, kansanedustaja Elsi Katainen
(kansanedustaja Ari Torniainen) Suomen Keskusta, kansanedustaja Risto
Kalliorinne (erityisavustaja Jyri
Kuusela) Vasemmistoliitto, lakimies
Corinna Tammenmaa (juristi, ekonomi Joakim Strand) Ruotsalainen kansanpuolue, kansanedustaja Johanna
Karimäki (oikeustieteen ylioppilas
Saara Ilvessalo) Vihreä Liitto, kansanedustaja Jouko Jääskeläinen (työhyvinvointikoordinaattori Marja-Leena
Kemppainen) Suomen Kristillisdemokraatit, neuvotteleva virkamies
Helinä Lehtinen (lainsäädäntöneuvos
Janne Kanerva) oikeusministeriö,
yksikön johtaja, vanhempi osastoesiupseeri Eero Pyötsiä (hallitussihteeri Jenni Herrala) puolustusministeriö, lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale (neuvotteleva virkamies Lasse
Kiivanen)
valtiovarainministeriö,
suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo (osastopäällikkö Kauko Aaltomaa) sisäasiainministeriö, valiokuntaneuvos Ossi Lantto (valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne) eduskunnan
hallintovaliokunta, johtava lakimies
Juha Myllymäki (lakimies Tanja
Mansikka) Suomen Kuntaliitto ja
poliisiylijohtaja Mikko Paatero (kehitysjohtaja Tomi Vuori) Poliisihallitus. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta
Aulanko 071 878 8569)
Päätös valtiovarainministeriön hallinnassa olevan omaisuuden luovuttamisesta Senaatti-kiinteistöjen hallintaan. IP-Kiinteistöt Oy:n toimiala
on rakennusten ja rakennelmien omistaminen ja rakennuttaminen pääasiassa puolustusvoimien tarpeisiin lentoasemilla ja niiden läheisyydessä
käyttöoikeuden nojalla tai vuokrasopimuksen perusteella tähän tarkoitukseen osoitetuilla maa-alueilla.
Ilmailulaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä IP-Kiinteistöt Oy:n osakkeet
siirtyivät Finavia Oyj:n omistukseen.
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Finavia Oyj on yhtiökokouksessaan
29.6.2011 päättänyt luovuttaa IP-Kiinteistöt Oy:n kaikki osakkeet eli 1 200
kappaletta osinkona Suomen valtion
omistukseen ja liikenne- ja viestintäministeriön hallintaan. Liikenne- ja
viestintäministeriö on päättänyt
29.6.2011 IP-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden hallinnansiirrosta valtiovarainministeriölle 1.9.2011 alkaen. IPKiinteistöt Oy:n toiminta ei sisältynyt luontevasti Finavia Oyj:n julkisiin
tavoitteisiin. Päätöksellä yllä mainittu
omaisuus siirretään liikelaitoslain mukaisesti valtiovarainministeriöstä Senaatti-kiinteistöille 1.11.2011 lukien.
Käyväksi siirtoarvoksi vahvistetaan
12 miljoonaa euroa. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 09 160 33043)
Päätös myöntää kehittämispäällikkö
Annika Suorrolle ero keskusverolautakunnan varajäsenen tehtävästä ja
määrätä hänen tilalleen keskusverolautakuntaan lakimies Pasi Pöngän
henkilökohtaiseksi
varajäseneksi
veroasiantuntija
Jukka
Hakola
20.10.2011 lukien 31.12.2014 päättyväksi toimikaudeksi. (VM ylitarkastaja Timo Annala 09 160 33122)
Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon kirkolliskokoukseen syysistuntokaudelle 7.11.–11.11.2011 sisäasiainministeri Päivi Räsänen sekä varaedustajiksi valtiosihteeri Marjo Anttoora, ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja
vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola.
(OKM hallitussihteeri Heidi Sulander
09 160 77036)
Periaatepäätös Metsäntutkimuslaitoksen johdon ja esikuntatehtävien siirtämiseksi Joensuuhun. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti maa- ja
metsätalousministeriön alaisten hallintorakenteiden uudistamiseen liittyen käynnistetään säädösten mukainen valmistelu Metsäntutkimuslaitoksen johdon ja esikunnan siirtämiseksi
Joensuuhun vuoden 2014 alkuun
mennessä. (MMM osastopäällikkö
Juha Ojala 09 160 53350)
Päätös nimetä Keski-Karjalan seutukunta äkillisen rakennemuutoksen
alueeksi vuoden 2013 loppuun. Seutukuntaan kuuluvat Kitee, Kesälahti,
Rääkkylä ja Tohmajärvi. Äkillisen
rakennemuutoksen alueita on yhteensä
kymmenen, joista seitsemän määräaika päättyy vuoden 2011 lopussa,

kahden vuoden 2012 lopussa ja yhden
vuoden 2013 lopussa. (TEM neuvotteleva virkamies Ilkka Mella 010 60
64910)
Päätös valtuuttaa osastopäällikkö,
ylijohtaja Esa Härmälä tai hänen estyneenä ollessaan hallitusneuvos Päivi
Janka allekirjoittamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen päästöoikeuksien huutokauppatarkkailijan
hankintamenettelyä koskeva sopimus.
Sopimuksen sisällöstä on sovittu
EU:n
ilmastonmuutoskomiteassa
14.9.2011 ja se on tarkoitus allekirjoittaa Brysselissä 9.11.2011. (TEM
neuvotteleva virkamies Juhani Tirkkonen 010 60 62140)
Päätös valtuuttaa osastopäällikkö,
ylijohtaja Esa Härmälä tai hänen estyneenä ollessaan hallitusneuvos Päivi
Janka allekirjoittamaan Euroopan
unionin jäsenvaltioiden välinen
päästöoikeuksien yhteisten huutokauppapaikkojen hankintamenettelyä
koskeva sopimus. Sopimuksen sisällöstä on sovittu EU:n ilmastonmuutoskomiteassa 14.9.2011 ja se on tarkoitus allekirjoittaa Brysselissä
9.11.2011. (TEM neuvotteleva virkamies Juhani Tirkkonen 010 60
62140)
Päätös myöntää filosofian kandidaatti
Heikki Peltolalle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työeläkevakuutukseen erityisesti perehtyneen jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä 24.10.2011 lukien.
(STM hallitussihteeri Inka Hassinen
09 160 73140)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
20.10.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 43/2011
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2008/106/EY muuttamisesta. Ehdotuksella yhdenmukaistettaisiin direktiivi kansainvälisen merenkulkujärjestön merenkulkijoiden koulutusta,
pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan yleissopimukseen tehtyjen
muutosten kanssa. Lisäksi ehdotuksella uudistettaisiin direktiiviin sisältyviä hallinnollisia ja päätöksentekomenettelyjä. (LVM hallitusneuvos
Anna Sotaniemi 09 160 28491)

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti
seuraavat nimitysasiat:

20.10.2011

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Markku Lampiselle palkatonta
virkavapautta 1.11.2011–31.10.2015
Euroopan ulkosuhdehallinnossa työskentelyä varten. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160
55401)
Tarkastusjohtaja Eeva-Kaisa Ilona
Sistonen oikeusministeriön tarkastusjohtajan virkaan 1.11.2011 lukien.
(OM hallintojohtaja Olli Muttilainen
09 160 67622)
Diplomi-insinööri Herkko Riku
Uolevi Plit työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvoksen virkaan
1.1.2012 lukien. (TEM neuvotteleva
virkamies Tuula Pyykönen 010 60
63554)
LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö julkistivat
19.10.2011 yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa ikäihmisten liikunnan
kansallisen toimenpideohjelman.
Toimenpideohjelmassa ehdotetaan,
että päävastuulliset ministeriöt (OKM
ja STM) suunnittelisivat yhteistyössä
Raha-automaattiyhdistyksen kanssa
toimenpideohjelman toteuttamisen
aikataulun ja arvioisivat vuosittain
saavutetut tulokset. Lisäksi ehdotetaan, että OKM ja STM nimittäisivät
vastuuhenkilöt ikäihmisten liikunnan
alueelle. Ministeriöiden toivotaan
myös kohdentavan lisäresursseja
ikäihmisten liikuntatoiminnan kehittämiseen. Toimenpideohjelmassa esitetään myös, että yhteistyötä "Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelman" puitteissa jatkettaisiin ja että valtakunnallinen ikäihmisten liikuntafoorumi järjestettäisiin jatkossa säännöllisin väliajoin.
Raportti on osoitteessa http://www.
minedu.fi/export/sites/default/OPM/
Julkaisut/2011/liitteet/OKM30.pdf?
lang=fi. Lisätietoja antavat suunnittelija Kari Koivumäki, p. 09 160 77381,
opetus- ja kulttuuriministeriö ja ylitarkastaja Mari Miettinen, p. 09 160
74720, sosiaali- ja terveysministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
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