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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
28.10.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 91/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin kansliasta ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta. Tasavallan presidentin kanslian virkamiehiä koskevia säännöksiä uudistetaan
valtion virkamieslaissa tapahtuneet
muutokset huomioon ottavalla tavalla.
Samalla tarkennetaan palvelusuhteen
ehtojen määräytymistä, työrauhaa ja
31.10.2011/127

työriitoja koskevia säännöksiä. Eläkkeelle siirtyneille tasavallan presidenteille tarjottavien palveluiden tuottamista koskevia säännöksiä uudistetaan. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.3.2012. (VNK erityisasiantuntija Valtteri Nieminen 09
160 22217)
Hallituksen esitys (HE 92/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
annetun lain 19 §:n ja henkilötietojen
käsittelystä
rajavartiolaitoksessa
annetun lain 28 §:n muuttamisesta.
Syyttäjälaitoksesta annettuun lakiin
lisätään säännös mahdollisuudesta
antaa valtioneuvoston asetuksella
säännöksiä syyttäjälaitoksen henkilöstöä koskevista asioista. Samalla
tehdään lakiteknisiä korjauksia henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain säännöksiin tietojen
luovuttamisesta syyttäjäviranomaisille. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2012. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 09 160
67734)
Hallituksen esitys (HE 93/2011 vp)
eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden viennistä sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Lailla puolustustarvikkeiden viennistä pannaan täytäntöön Euroopan unionin sisäisiä

puolustustarvikesiirtoja
koskeva
direktiivi. Puolustustarvikkeen siirtoon Euroopan talousalueelle sovellettaisiin yksinkertaistettua menettelyä. Lisäksi lain rakennetta tarkistetaan vastaamaan paremmin perustuslain vaatimuksia. Puolustustarvikkeiden maastavientirikosta koskevaan rikoslain rangaistussäännökseen lisätään myös puolustustarvikkeiden siirto. Rikoslain ja eräiden
muiden lakien viittaussäännöksiä
tarkistetaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2012. (PLM
erityisasiantuntija Sanna Poutiainen
09 160 88291)
Hallituksen esitys (HE 94/2011 vp)
eduskunnalle laiksi tupakkaverosta
annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta. Savukkeiden, sikarien ja
pikkusikarien sekä piippu- ja savuketupakan veroa korotetaan keskimäärin 10 prosenttia. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotetaan keskimäärin 25 prosenttia. Korotukset kohdistuvat pääosin tupakkatuotteiden yksikköveroon. Esitys liittyy valtion vuoden
2012 talousarvioesitykseen. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2012. (VM hallitusneuvos Merja
Sandell 09 160 33061)
Hallituksen esitys (HE 95/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja valtion virkaehtosopi13

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

muslain 5 §:n muuttamisesta. Valtion
virkamieslakiin sisällytetään säännökset virkamiehen asemasta erityyppisissä organisaation muutostilanteissa. Virkamiehen palvelussuhteen jatkuvuus pyritään turvaamaan muutostilanteissa. Tiettyjen
virkojen erittelystä valtion talousarviossa luovutaan. Lisäksi valtion
virkamieslakiin tehdään eräitä lakiteknisiä muutoksia. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2012. (VM
hallitusneuvos Kirsi Äijälä 09 160
34929)
Hallituksen esitys (HE 96/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi kunnallisen
eläkelain, valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain
ja valtion eläkelain voimaanpanosta
annetun lain muuttamisesta. Valtion
ja kunnalliseen eläkelainsäädäntöön
tehdään useita yksittäisiä muutoksia,
joilla ei ole välttämättä liittymäkohtia toisiinsa. Vastaavat muutokset on
pääasiassa jo tehty työntekijän eläkelakiin. Lait ovat tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2012. Ensisijaisten
etuuksien vähentämisen lieventämistä
koskevaa säännöstä sovellettaisiin
kuitenkin vasta 1.1.2013. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 09
160 34945)
Hallituksen esitys (HE 97/2011 vp)
eduskunnalle laiksi Kotimaisten
kielten keskuksesta. Lailla Kotimaisten kielten keskuksesta tarkennetaan
keskuksen tehtäviä, jotta vältetään
päällekkäiset tehtävät yliopistojen
tutkimustoiminnan kanssa. Lailla
korostetaan keskuksen asemaa kielen ja kielenhuollon asiantuntijaviranomaisena. Keskus toimii edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön
hallinnonalan virastona. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012.
(OKM hallitusneuvos Eerikki Nurmi
09 160 77077)
Hallituksen esitys (HE 98/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi opiskelijoiden
oikeusturvalautakunnasta annetun
lain ja ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain 44 §:n muuttamisesta.
Opiskelijoiden
oikeusturvalautakunnan hallintoasioiden käsittelyä
koskevaa sääntelyä tarkennetaan
siten, että hallintoasiat käsitellään
opetus- ja kulttuuriministeriössä.
Lautakunnan päätösvaltaisuutta koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
voi esittelystä ratkaista tietyt yksin-
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kertaiset asiat. Lakiin lisätään myös
säännös muutoksenhakuoikeudesta
lautakunnan päätökseen. Lisäksi tehdään eräitä teknisluonteisia muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (OKM hallitussihteeri Piritta Väinölä 09 160
77443)
Hallituksen esitys (HE 99/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi riistahallintolain ja metsästyslain 74 §:n muuttamisesta. Riistahallintolakiin otetaan
Suomen riistakeskuksen johtajan ja
julkisten hallintotehtävien päällikön
sijaisten määräämistä koskevat säännökset ja tilintarkastajien määräämistä koskeva säännös. Lisäksi säädetään Suomen riistakeskuksen hallituksen sekä Suomen riistakeskuksen hallituksen yhteydessä toimivien
valtakunnallisen riistaneuvoston ja
alueellisten riistaneuvostojen puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja
jäsenten palkkioista ja muiden kustannusten korvaamisesta. Metsästyslakiin tehdään tekninen muutos.
(MMM neuvotteleva virkamies Sami
Niemi 09 160 53374)
Hallituksen esitys (HE 100/2011 vp)
eduskunnalle laiksi ajoneuvojen
energia- ja ympäristövaikutusten
huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa. Lailla ajoneuvojen energiaja ympäristövaikutusten huomioon
ottamisesta julkisissa hankinnoissa
pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä. (LVM hallitusneuvos Kaisa
Leena Välipirtti 09 160 28483)
Hallituksen esitys (HE 101/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja maantieliikennelain liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3
ja 7 §:n muuttamisesta. Joukkoliikennelailla ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetulla
lailla säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston kansainvälistä linjaautoliikennettä koskevan asetuksen
sekä liikenteenharjoittaja-asetuksen
mukaisista toimivaltaisista viranomaisista ja asetusten muusta soveltamisesta. Liikennelupajärjestelmän
keskeiset säännökset säilyvät entisellään. Muutoksia tehdään myös toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaalueisiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 4.12.2011. Toimivaltaisia viranomaisia koskevat muutokset on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012 lukuun otta-

matta Porin kaupungin toimivaltaalueen muutosta, joka on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.7.2012. (LVM
hallitusneuvos Tuula Ikonen 09 160
28510)
Hallituksen esitys (HE 102/2011 vp)
eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen
liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDGsäännöstö) 1.3 luvun muutosten
hyväksymisestä ja laiksi muutosten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä
laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta. Kansainvälisen IMDG-säännöstön koulutusta koskevat velvoitteet muuttuvat. Lisäksi vaarallisten
aineiden kuljetuksesta annettuun
lakiin tehdään sopimusmuutoksesta
johtuvat muutokset. Lakien voimaatulosta on tarkoitus säätää tasavallan
presidentin asetuksella samanaikaisesti kuin IMDG-säännöstön muutokset tulevat voimaan. Tarkoituksena
on, että lait tulisivat voimaan
1.1.2012. (LVM liikenneneuvos Seija
Miettinen-Bellevergue
09 160
28563)
Hallituksen esitys (HE 103/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi laivaväestä ja
aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä
turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta.
Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetulla lailla pannaan
kansallisesti täytäntöön Euroopan
unionin sisävesiliikennettä koskevien
direktiivien pätevyys- ja tutkintovaatimukset sekä ammattiin pääsyä koskevat vaatimukset. Vastaavasti aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin
lisätään säännös, jolla alusten purjehduskelpoisuutta ja teknisiä vaatimuksia koskevat säännökset pannaan täytäntöön. Samalla EU:n sisävesiliikennedirektiivien
sallimat
poikkeusmahdollisuudet
otetaan
käyttöön. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari
09 160 28311)
Hallituksen esitys (HE 104/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi työsopimuslain
2 luvun 6 ja 9 §:n sekä lähetetyistä
työntekijöistä annetun lain muuttamisesta. Työsopimuslakiin lisätään
säännös vuokratyöntekijöiden työ-
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ehtojen määräytymisestä niissä tilanteissa, joissa ei ole löydettävissä joko
työvoiman vuokrausyritystä tai käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta.
Lisäksi käyttäjäyrityksen olisi tiedotettava vuokratyöntekijöille yrityksessä avoinna olevista työpaikoista ja
tarjottava vuokratyöntekijöille mahdollisuus käyttää muita kuin työsuhdeeduiksi katsottavia palveluja ja järjestelyjä käyttäjäyrityksessä. Lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia
muutetaan siten, että lähetetyt vuokratyöntekijät saatetaan samaan asemaan työehtojen määräytymisessä
Suomesta palkattujen vuokratyöntekijöiden kanssa. Muutokset liittyvät
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/104/EY vuokratyöstä ja siinä säädetyn yhdenvertaisen
kohtelun periaatteen kansalliseen
täytäntöönpanoon. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 5.12.2011. (TEM
vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen 09 160 48938)
Hallituksen esitys (HE 105/2011 vp)
eduskunnalle laiksi tupakkalain
muuttamisesta. Tupakkalain tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien
esilläpitokieltoa koskevia pykäliä
muutetaan. Sen lisäksi, että tupakkatuotteiden tavaramerkin esilläpito on
kielletty tupakkatuotteiden vähittäismyynnissä, se on kiellettyä myös
tupakan, tupakan vastikkeiden, tupakkajäljitelmien ja tupakointivälineiden vähittäismyynnissä. Käytännössä esimerkiksi tupakkatuotteen
tavaramerkillä varustettuja savukefilttereitä tai tupakansytyttimiä ei saa
pitää vähittäismyynnissä esillä. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2012. Markkinoilla jo olevia
tuotteita saisi kuitenkin pitää vähittäismyynnissä esillä vuoden 2012
loppuun saakka. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 09 160 73787)
Hallituksen esitys (HE 106/2011 vp)
eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
jäsenten määrää vähennetään nykyisestä. Lautakunnassa olisi päätoimisen puheenjohtajan lisäksi vähintään
neljä varapuheenjohtajaa ja vähintään 22 muuta sivutoimista jäsentä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 09 160 73140)
Hallituksen esitys (HE 107/2011 vp)
eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta
annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta. Apteekin liikevaihdon mukaan
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määräytyvän apteekkimaksun perusteita muutetaan ottamalla huomioon
apteekkien liikevaihdon muutos.
Apteekkimaksun osuus apteekkien
liikevaihdosta on arviolta noin 6,9
prosenttia. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun,
joka määrätään apteekkiliikkeen
vuoden 2011 liikevaihdon perusteella.
Lisäksi lakiin tehdään aiemmin voimaan tulleesta lääkelain muutoksesta
johtuva tekninen täsmennys koskien
apteekin palvelupisteen ja apteekin
verkkopalvelun liikevaihdosta tehtäviä vähennyksiä. Esitys liittyy valtion
vuoden 2012 talousarvioesitykseen.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (STM hallitussihteeri
Kirsi Ruuhonen 09 160 74131)
Tasavallan presidentti peruutti hallituksen esityksen laiksi kuntajakolain
muuttamisesta (HE 18/2011 vp).
(VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 09 160 32578)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
vahvisti
28.10.2011 seuraavat lait:
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 33/2011 vp). Terveydensuojelulakia muutetaan siten, että
tarkempia säännöksiä talousveden
sekä uimaveden aiheuttamien epidemioiden selvittämisestä ja ilmoittamisesta annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen sijaan valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi tutkimuslaboratorioita koskevaan säännökseen muutetaan vanhentuneet
organisaationimikkeet sekä yhdenmukaistetaan säännöstä elintarvikelain kanssa. Laki tulee voimaan
4.11.2011. (STM hallitussihteeri
Helena Korpinen 09 160 73860)
Laki jätelain muuttamisesta, laki
kemikaalilain muuttamisesta, laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta
ja laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 29/2011 vp). Jätelakia,
kemikaalilakia, ympäristönsuojelulakia ja rikoslakia muutetaan siten,
että niissä säädetään metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä
sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä
toimista. Lisäksi kemikaalilakiin ja
rikoslakiin tehdään teknisluonteisia
tarkistuksia. Lait tulevat voimaan
11.11.2011. (YM neuvotteleva virkamies Eliisa Irpola 0400 731 203)

TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
28.10.2011 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn
yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen voimaasaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta. Sopimus tulee voimaan 1.11.2011. Laki (742/2011) ja
asetus tulevat voimaan 1.11.2011.
(TEM neuvotteleva virkamies Liisa
Huhtala 010 60 47062)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
28.10.2011 seuraavat kansainväliset
asiat:
Pääministeri Jyrki Kataisen sekä
ministerien Jutta Urpilainen, Erkki
Tuomioja, Alexander Stubb, AnnaMaja Henriksson, Jukka Gustafsson,
Paavo Arhinmäki, Paula Risikko ja
Ville Niinistö määrääminen hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 63. istuntoon Kööpenhaminassa 1.–3.11.2011. (UM osastopäällikkö Jukka Salovaara 09 160 55044)
Suurlähettiläs Sirpa Mäenpään tai
hänen estyneenä ollessaan hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Pirjo Leinon
valtuuttaminen
allekirjoittamaan
Suomen tasavallan hallituksen ja
Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välisen kestävästä
metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamisesta tehty sopimus ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. Sopimusmuutokset ovat teknisiä ja koskevat muun muassa hankkeen rahoitusta. (UM lähetystöneuvos Sanna Halinen-Kaira 09 160
56359)
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan
tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan, suurlähettiläs Jan Storen valtuuttaminen allekirjoittamaan
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välinen
kumppanuus- ja yhteistyösopimus.
Sopimuksen tavoitteena on luoda
kehys EU:n ja Irakin väliselle poliittiselle dialogille, edistää kauppaa ja
investointeja sekä yhteiskunnallista
ja taloudellista yhteistyötä. (UM
lähetystöneuvos Janne Jokinen 09
160 56396)
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Suurlähettiläs Pilvi-Sisko VierrosVilleneuven tai hänen estyneenä
ollessaan ministeri Jouko Leinosen
valtuuttaminen
allekirjoittamaan
Suomen ja Barbadosin välillä Lontoossa 15.6.1989 tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja. Muutettava sopimus rakentuu eräin poikkeuksin OECD:n laatimalle mallisopimukselle. Mallisopimuksen tietojenvaihtoartikla edellyttää, että tietojenvaihto koskee muitakin kuin verosopimuksen tarkoittamia veroja.
(VM ylitarkastaja Harri Joiniemi
09 160 33158)
Suurlähettiläs Jukka Pietikäisen tai
hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Seppo Tunturin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Uruguayn itäisen tasavallan
välinen sopimus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi ja siihen
kuuluva pöytäkirja. Sopimus sisältää
määräyksiä, joilla sopimusvaltiolle
myönnetään oikeus verottaa eri tuloja,
kun taas toisen sopimusvaltion on
vastaavasti luovuttava käyttämästä
omaan verolainsäädäntöön perustuvaa verottamisoikeuttaan tai muulla
tavoin myönnettävä huojennusta
verosta, jotta kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältetään. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160
33158)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
28.10.2011 seuraavat nimitysasiat:
Maputon suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Matti Kääriäisen valtuuttaminen täysivaltaisen erikoissuurlähettilään tehtävään Swazimaahan, Pretorian suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tiina Myllyntaustan valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Eteläisen Afrikan
kehitysyhteisössä (SADC) ja Abu
Dhabin suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similän
valtuuttaminen täysivaltaisen erikoissuurlähettilään tehtävään Bahrainiin.
(UM
henkilöstöjohtaja
Pirkko
Hämäläinen 09 160 55401)
Käräjätuomari Jaana Annika Helander Helsingin käräjäoikeuden ensiksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan,
käräjätuomari Pekka Paavo Johannes
Päivänsalo toiseksi täytettävään vir-
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kaan, käräjätuomari Tarja Kaarina
Ryhänen-Dahlman kolmanneksi täytettävään virkaan ja käräjätuomari
Hilkka Heleena Vähäsöyrinki neljänneksi
täytettävään
virkaan
1.11.2011 lukien, sekä käräjätuomari
Marja Terttu Mälkki Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.11.2011 lukien ja yli-insinööri
Sakari Haulos Vantaan käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin virkaan
1.1.2012 lukien. (OM hallitusneuvos
Anne Hallavainio 09 160 67535)
Hovioikeudenneuvos Jukka Pentti
Alfred Ketola Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja käräjätuomari Jouko Juhani Rantanen toiseksi
täytettävään virkaan 1.1.2012 lukien,
hovioikeudenneuvos Esa Martti Artturi Hakala kolmanneksi täytettävään virkaan ja hovioikeudenneuvos
Merja Anneli Söderström neljänneksi
täytettävään virkaan 1.11.2011 lukien
sekä määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Aki Petteri
Rasilainen Kouvolan hovioikeuden
hovioikeudenneuvoksen
virkaan
1.11.2011 lukien. (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 27.10.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Suomen
metsäkeskuksen toiminnasta. Asetuksella säädetään Suomen metsäkeskusta koskevista hallinnollisista
asiakokonaisuuksista. Asetus tulee
voimaan 1.1.2012. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen
09 160 52415)
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista.
Televisiomaksu
on
1.1.2012 lukien yhdeltä kuukaudelta
21,80 euroa, kolmelta kuukaudelta
64,20 euroa, kuudelta kuukaudelta
126,95 euroa ja kahdeltatoista kuukaudelta 252,25 euroa. Televisiomaksu nousee kolmella prosentilla.
Asetus tulee voimaan 1.1.2012.
(LVM viestintäneuvos Elina Normo
09 160 28463)
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta. Asetuksella
annetaan tarkempia säännöksiä, jotka
liittyvät patenttilain muuttamisesta

annettuun lakiin. Osa muutoksista
johtuu Suomen liittymisestä Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn
yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehtyyn sopimukseen (ns.
Lontoon sopimus). Osa muutoksista
liittyy kansallisen patentin kielijärjestelyyn tehtyihin muutoksiin ja osa
on lainsäädäntöteknisiä muutoksia.
Asetus tulee voimaan 1.11.2011.
(TEM neuvotteleva virkamies Liisa
Huhtala 010 60 47062)
Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen 7 §:n kumoamisesta. Kumoaminen liittyy lakiin hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta ja koskee rekisteriviranomaisena toimivan patentti- ja rekisterihallituksen velvollisuutta pitää päiväkirjaa saapuneista hyödyllisyysmallihakemuksista, päiväkirjaan merkittäviä tietoja ja niiden julkisuutta. Lakimuutoksessa säädökset siirretään lakitasolle ja asetuksen asiaa koskevat
säädökset kumotaan. Asetus tulee
voimaan 1.11.2011. (TEM neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala 010 60
47062)
Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain
muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (744/2011) ja asetus tulevat voimaan 1.11.2011. (TEM
neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala
010 60 47062)
Valtioneuvoston asetus patenttilain
muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (743/2011) ja asetus tulevat voimaan 1.11.2011. (TEM
neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala
010 60 47062)
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta. Huumausaineluetteloon lisätään kansallisesti uusi aine tapentadoli. Kyseessä on teollisesti valmistettava lääkeaine. Tapentadolia vaikuttavana aineena sisältävien valmisteiden käyttöindikaatio on voimakasta kipulääkitystä vaativan,
vain opioideilla hoidettavissa olevan
keskivaikean tai vaikean akuutin
kivun hoito aikuisilla. Tapentadolin
väärinkäyttöpotentiaali liittyy μ-reseptoriaffiniteettiin samoin kuin
morfiinilla ja hydromorfonilla. Saman
vaikutusmekanismin vuoksi terveysriskit yksilölle sekä kansanterveysriskit voidaan olettaa verrannollisiksi.
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Pääasiallinen haittavaikutus korkeilla
annostuksilla on hengityksen lamautuminen. Tapentadoli on luokiteltu
huumausaineeksi kansallisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa, Saksassa,
Maltalla, Liettuassa, Irlannissa, Italiassa, Ranskassa, Ruotsissa, Tanskassa, Kreikassa, Sloveniassa, Virossa,
Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja
Tsekin tasavallassa. Tapentadoli
tulee olemaan WHO:n seuraavan
huumausaineiden
arviointiasiantuntijaryhmän esityslistalla vuonna
2012, jolloin aineen kieltäminen
YK:n huumausainesopimusten nojalla
tulee harkittavaksi. Asetus tulee voimaan 1.11.2011. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 09 160 73787)
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
27.10.2011 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä asiantuntijat Pohjoismaiden neuvoston 63. istuntoon
Kööpenhaminassa
1.–3.11.2011.
Valtioneuvoston kanslia: kansainvälistenasioiden erityisavustaja Antti
Vänskä, EU-asioiden erityisavustaja
Juho Romakkaniemi ja viestintäpäällikkö Päivi Paasikoski; ulkoasiainministeriö: erityisavustaja Tarja Kantola, diplomaattiavustaja Timo Ranta,
osastopäällikkö Teemu Tanner, apulaisosastopäällikkö Liisa Talonpoika,
yksikönpäällikkö Jukka Siukosaari,
ulkoasiainneuvos Bo Lindroos, lähetystöneuvos Mikael Antell, ulkoasiainsihteeri Juha Mustonen, ulkoasiainsihteeri Ville Andersson, tiedottaja Hanna Öunap, koordinaattori
Anne Ben Ammar, suurlähettiläs
Maarit Jalava ja lähetystöneuvos
Lotta Nymann-Lindegren; valtiovarainministeriö: erityisavustaja Arto Virtanen, finanssineuvos Kristina
Sarjo ja finanssisihteeri Outi Jurkkola;
oikeusministeriö: ministerin erityisavustaja Malin Brännkärr ja lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren; ympäristöministeriö: pääneuvottelija Sirkka
Haunia, ylijohtaja Pekka Jalkanen ja
kansainvälistenasiain neuvos AnnBritt Ylinen; sosiaali- ja terveysministeriö: apulaisosastopäällikkö
Carin Lindqvist-Virtanen, lääkintöneuvos Timo Keistinen, ylitarkastaja
Mari Korhonen, neuvotteleva virkamies Ralf Ekebom ja neuvotteleva
virkamies Anne Eriksson; opetus- ja
kulttuuriministeriö: erityisavustaja
Minna Kelhä, johtaja Annu JylhäPyykönen, johtaja Georg Henrik
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Wrede, kulttuuriasiainneuvos AnnaMaija Marttinen, opetusneuvos Armi
Mikkola ja projektisuunnittelija Sini
Keinonen; työ - ja elinkeinoministeriö: johtaja Lars Henrik Räihä; Suomen ympäristökeskus: suunnittelija
Kaarina Huhtinen; Pohjola-Norden:
pääsihteeri Henrik Wilén, erityisasiantuntija Larserik Häggman ja tiedotusvastaava Anna Leino sekä Pohjoismaiden Suomen Instituutti: johtaja Gun Oker-Blom. (UM osastopäällikkö Jukka Salovaara 09 160
55044)
Päätös hyväksyä Eurooppa 2020strategia, Suomen kansallisen ohjelman tarkistus, syksy 2011. Edellisen
hallituksen asettamat Eurooppa
2020-strategian kansalliset tavoitteet
vahvistetaan. Kansallisen ohjelman
tarkistuksessa kuvataan hallitusohjelman päälinjaukset Eurooppa
2020-strategian kansallisen toteutuksen näkökulmasta. Lisäksi kuvataan
tarpeellisilta osin vuoden 2012 valtion talousarvioesityksen ja vuosien
2012–2015 kehyspäätöksen sisältö.
Ohjelma noudattaa rakenteeltaan
kevään 2011 ohjelmaa rajoittuen kuitenkin uusien linjausten ja päätösten
esittelyyn. Ohjelman tarkistus perustuu Eurooppa-neuvoston kesäkuussa
2010 hyväksymään Eurooppa 2020strategiaan. (VM osastopäällikkö
Tuomas Sukselainen 09 160 33246)
Päätös myöntää talouspoliittinen
asiantuntija Ralf Sundille ero Opetushallituksen johtokunnan jäsenen
tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen
27.10.2011 lukien koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Heinikoski
johtokunnan 31.8.2015 päättyväksi
toimikaudeksi. (OKM suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta 09 160
77252)
Päätös asettaa turvallisuustekniikan
neuvottelukunta
toimikaudeksi
1.11.2011–31.10.2014. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Tapani
Koivumäki (ylitarkastaja Veli Viitala) työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja Päivi Rantakoski (yli-insinööri Anne-Mari Lähde)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto;
jäsenet: yli-insinööri Kirsi Rajaniemi
(yli-insinööri Kristine Jousimaa) sisäasiainministeriö, neuvotteleva virkamies Hannu Alén (ylitarkastaja Reetta
Orsila) sosiaali- ja terveysministeriö,
ylitarkastaja Miliza Malmelin (erityisasiantuntija Magnus Nyström) ym-

päristöministeriö, yli-insinööri Harri
Roudasmaa (yli-insinööri Markus
Kauppinen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, toimialajohtaja Laura
Apilo Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT (professori Kaija Leena
Saarela Tampereen teknillinen yliopisto), johtaja Aimo Kastinen
(osastopäällikkö Jarmo Paulamäki)
Elinkeinoelämän keskusliitto EK,
osastoinsinööri Anja Pekkala (diplomi-insinööri Harri Hytti) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija
Rauno Toivonen (asiantuntija Toivo
Haatio) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, ympäristöpäällikkö Marja
Ola (kemistiasiamies Eva FrostellPyhäjärvi) Suomen Kaupan Liitto,
johtaja Kaj Grönroos Energiateollisuus ry (vanhempi hallitussihteeri
Sari Rapinoja työ- ja elinkeinoministeriö), erityisasiantuntija Tina Sammi
(erityisasiantuntija Virpi Nummisalo) Öljyalan Keskusliitto, pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen (pelastusylitarkastaja Mira Leinonen) Suomen
Palopäällystöliitto, ylikonemestari
Pertti Roti (alueasiamies Heidi
Laiho) Toimihenkilökeskusjärjestö
STTK, työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen (työympäristöasiantuntija
Raili Perimäki) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, erityisasiantuntija Jyrki Pohjalainen (työsuojelupäällikkö Jarmo Aho) Suomen
Kaasuyhdistys ja tarkastusinsinööri
Mari Mikkonen DEKRA Industrial
Oy (maajohtaja Timo Okkonen
Inspecta Oy). (TEM neuvotteleva
virkamies Ulla Karhu 010 60 63547)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
27.10.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvon kirjelmä (U 44/2011
vp) eduskunnalle energian toimitusvarmuutta ja kansainvälistä yhteistyö
koskevasta tiedonannosta (energianulkosuhdetiedonanto) ja ehdotuksesta neuvoston ja parlamentin päätökseksi energian alalla tehtyjen
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia
koskevan tiedonvaihtomekanismin
perustamisesta. Euroopan komissio
on 7.9.2011 antanut tiedonannon
energian ulkosuhteista sekä ehdotuksen neuvoston ja parlamentin päätökseksi tiedonvaihtomekanismista koskien jäsenvaltioiden ja kolmansien
maiden energia-alan valtioiden välisiä sopimuksia. EU:n energiapolitiikan poliittiset ja oikeudelliset puit-
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teet ovat muuttuneet, kun Lissabonin
sopimus sekä Eurooppa 2020 -strategia linjaavat energiapolitiikkaa
uudella tavalla. EU ei voi saavuttaa
näitä tavoitteita käsittelemättä tarkoituksenmukaisella tavalla energiapolitiikan ulkoista ulottuvuutta.
Päätösehdotuksen
taustalla
on
Eurooppa-neuvoston 4.2.2011 annetut päätelmät, joissa todetaan, että
unionin ja jäsenvaltioiden toimet on
sovitettava paremmin yhteen, jotta
voidaan varmistaa yhtenäisyys ja
johdonmukaisuus EU:n ulkosuhteissa keskeisiin energian tuottaja-, kauttakulku- ja kuluttajamaihin. EU:n
energiapolitiikan
ulkosuhteiden
koordinaatio on edelleen heikkoa
eikä EU:n vaikutusvalta alueellisena
toimijana ole verrannollinen sen suureen markkinakokoon. Yhdellä äänellä puhuminen on energian ulkosuhteissa tärkeää. Energian ulkosuhteiden tulisi olla myös osa ulkoista
toimintaa. (TEM teollisuusneuvos
Sirkka Vilkamo 010 60 64810)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi
istunnossaan
26.10.2011 seuraavia asioita:
Joutsenon
vastaanottokeskuksen
oikeuttaminen tekemään Maahanmuuttoviraston
toimeksiannosta
vuokrasopimus RH Offices Oy:n
kanssa tämän omistuksessa olevista
noin 8 775 m² toimitiloista ajalle
1.3.2012-28.2.2017, minkä jälkeen
vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi
voimassaolevana kahdentoista kuukauden irtisanomisajalla. Vuokrattava toimitila sijaitsee osoitteessa Läykäntie 53, 54190 Konnunsuo. Tarve
vuokrasopimuksen solmimiseen johtuu siitä, että Joutsenon vastaanottokeskuksen nykyinen vuokrasopimus

Lappeenrannan Tiuruniemen kiinteistössä päättyy 30.6.2012. Konnunsuon entisen vankilan kiinteistöt
soveltuvat hyvin vastaanottokeskustoimintaan. Muita kyseiseen toimintaan soveltuvia toimitiloja ei Kaakkois-Suomen alueella ole tällä hetkellä vuokrattavana. Vuokrasopimuksen kokonaiskustannukset viiden vuoden vuokra-ajalta ovat noin
4 059 000 euroa. (SM maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne 071 878
8630)
Lapin Lennoston ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Lapin Lennosto
vuokralaisena allekirjoitti 23.5.2011
Senaatti-kiinteistöjen kanssa Rovaniemellä Ilmavoimien käytössä olevalla varastoalueella yhden varaston
lisärakentamisen ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen
hallitus on tehnyt hanketta koskevan
ehdollisen
investointipäätöksen
16.5.2011. Hankkeen on arvioitu valmistuvan 31.12.2012. Vuokra-aika
alkaa 1.1.2013 ja kestää 25 vuotta.
Hankkeen toimitilakulut ovat noin
225 640 euroa vuodessa (sisältäen
alv:n osuuden noin 40 635 euroa/
vuosi). (PLM erityisasiantuntija Kai
Heng 09 160 88227)
Viestintäviraston ja Yleisradion eläkesäätiön välisen vuokrasopimuksen
allekirjoittaminen. Viestintäviraston
nykyisten toimitilojen vuokrasopimus on tarkoitus uusia. Vuokranantaja on Yleisradion eläkesäätiö. Vuokrasopimusaika on 1.8.2013 lukien toistaiseksi,
kuitenkin
vähintään
31.7.2018 asti. Sopimuksen mukaiset arvonlisäverolliset vuokramenot
ovat vähintään 6,9 miljoonaa euroa.
(LVM liikenneneuvos Mika Mäkilä
09 160 28475)

Vuoden 2011 talousarvion momentilla 33.80.40 (Valtion korvaus maatalousyrittäjien
lomituspalvelujen
kustannuksiin), olevan 199 700 000
euron arviomäärärahan ylittäminen
8 700 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu pääosin maatalouslomittajien
palkka- ja henkilöstökustannusten
noususta. (STM hallitusneuvos Riitta
Kuusisto 09 160 74360)
Yrittäjän eläkelain mukaisen vuoden
2010 valtion osuuden lopullisen
määrän vahvistaminen 102 317 268
euroksi korotettuna ajankohtaan
30.11.2011. (STM neuvotteleva virkamies
Susanna
Grimm-Vikman
09 160 74423)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta,
sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
sekä sosiaali- ja terveysministeriön
asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun
indeksiluvun vahvistamisesta. Vuoden
2012 palkkakerroin on 1,291, työeläkeindeksi 2407 ja siirtymäajan
indeksiluku 2663. Palkkakerroin
merkitsee noin 3 prosentin, työeläkeindeksi noin 3,6 prosentin ja siirtymäajan indeksiluku hieman vajaan
3,3 prosentin nousua vuoteen 2011
verrattuna. Palkkakertoimen ja työeläkeindeksin muutoksesta aiheutuu
yhteensä arviolta 809 miljoonan euron
lisäkustannukset. Tästä summasta
kuntien osuus on noin 134 miljoonaa
euroa. Valtion menot lisääntyvät
182,7 miljoonaa euroa. Muun osan
lisäkustannuksista rahoittaa pääasiassa yksityisten alojen eläkejärjestelmä. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2012. (STM hallitussihteeri
Maritta Hirvi 09 160 74338)

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäyksikölle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. (09) 1602 2056, (09) 1602 2014, (09) 1602 2025.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2011
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