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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
4.11.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 108/2011 vp)
eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta. Hallinto7.11.2011/130

oikeuslain 12 b §:n 1 momentin 4
kohtaan lisätään viittaus ajokorttilakiin. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.2.2012. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160 67535)
Hallituksen esitys (HE 109/2011 vp)
eduskunnalle laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä. Lailla puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan puolustusvoimien hallinnassa
olevaa, ravitsemispalvelujen tuottamiseen liittyvää omaisuutta ja toimintaa perustettavalle osakeyhtiölle,
jonka päätoimialana ovat ravitsemispalvelut. Perustettava osakeyhtiö olisi Suomen valtion kokonaan omistama ja kuuluisi valtioneuvoston kanslian hallinnonalaan. Puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskuksen
henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (PLM vanhempi hallitussihteeri Iikka Marttila
09 160 88137)
Hallituksen esitys (HE 110/2011 vp)
eduskunnalle laiksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston
asetuksessa säädetyn velvollisuuden
laiminlyönnin
rangaistavuudesta.
Laissa säädetään sakkorangaistus
sille, joka tahallisesti laiminlyö noudattaa, mitä euron väärentämisen tor-

junnan edellyttämistä toimenpiteistä
annetussa neuvoston asetuksessa on
säädetty euromääräisten setelien ja
metallirahojen tunnistamisvelvollisuudesta ja väärien rahojen toimittamisesta viranomaisille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 31.12.2011. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 09 160 33064)
Hallituksen esitys (HE 111/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta. Työttömyysturvan
seuraamusjärjestelmää selkeytetään.
Tavoitteena on seuraamusjärjestelmän keinoin ohjata ja kannustaa työttömiä aktiiviseen työnhakuun ja työllistymisen edellytysten parantamiseen. Kaikille työnhakijoille asetetaan lähtökohtaisesti sama seuraamus (korvaukseton määräaika tai
työssäolovelvoite) työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä riippumatta siitä, kuinka kauan henkilö
on ollut työttömänä. Käytännössä
tämä tarkoittaa muun muassa pitkään
työttömänä olleille työmarkkinatuen
hakijoille asettavaa työssäolovelvoitetta koskevan säännöksen kumoamista. Työssäolovelvoite säilyy seurauksena toistuvasta työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä.
Työttömyysturvalaista
kumotaan
säännös, jonka mukaan työttömällä
ei lähtökohtaisesti ole oikeutta työt13

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

tömyysetuuteen ulkomaanmatkan
ajalta. Lisäksi työttömyysturvalakiin
tehdään eräitä pienempiä muutoksia.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
keväällä 2012. (TEM ylitarkastaja
Timo Meling 010 60 49084)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
4.11.2011 seuraavat lait:

vahvisti

Laki Suomen perustuslain muuttamisesta ja laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (LJL 3/2011 vp). Suomen perustuslakia muutetaan siten, että toimivalta antaa hallituksen esitykset osoitetaan valtioneuvostolle. Valtioneuvosto päättää myös hallituksen esityksen täydentämisestä ja peruuttamisesta samoin kuin hallituksen kertomusten antamisesta eduskunnalle.
Tasavallan presidentin harkintavaltaa päätöksenteossa sidotaan eräissä
asiaryhmissä valtioneuvoston ratkaisuehdotukseen. Pääministerin asemasta Suomen edustajana Euroopan
unionin toiminnassa säädetään perustuslaissa. Kansalaisten osallistumisoikeuksia täydennetään uudella, valtiollisella kansalaisaloitteella. Päätettäessä Suomen osallistumisesta
sotilaalliseen kriisinhallintaan ei
sovelleta perustuslain 58 §:n 2 momenttia. Asia kuitenkin palautuu valtioneuvoston valmisteltavaksi, jos
presidentti ei päätä asiasta valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen mukaisesti. Lait tulevat voimaan 1.3.2012.
(OM lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen 09 160 67690)
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen
liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista
säännöksistä annetun lain muuttamisesta (HE 17/2011 vp). Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan yhteisön
tavaramerkistä ja yhteisömallista annetuissa neuvoston asetuksissa täytäntöönpanokelpoisiksi
säädetyt
yhdenmukaistamisviraston päätökset
sekä yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetussa neuvoston asetuksessa täytäntöönpanokelpoisiksi
säädetyt yhteisön kasvilajikeviraston
päätökset pannaan Suomessa täytäntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen riita-asiassa antama tuomio,
joka on saanut lainvoiman. Oikeusministeriö antaa päätöksiä koskevat
täytäntöönpanomääräykset. Laki tulee
voimaan 1.1.2012. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 09 160
67704)
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Laki Ahvenanmaan itsehallintolain
59 a §:n muuttamisesta (LJL 4/2011
vp). Lakiin lisätään säännös, jonka
mukaan maakuntapäivät voi maakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa antaa eduskunnalle perustellun
lausuman siitä, onko esitys Euroopan
unionin säädökseksi toissijaisuusperiaatteen mukainen. Maakuntapäivien
kanta on saatettava Euroopan unionin
toimielinten tietoon. Laki tulee voimaan 1.12.2011. (OM neuvotteleva
virkamies Janina Groop-Bondestam
09 160 67686)
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 24/
2011 vp). Lakia muutetaan siten, että
siinä otetaan huomioon myös Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukea maaseudun kehittämiseen koskevan neuvoston asetuksen mukaista Euroopan unionin
maaseutuohjelmakautta seuraavan
lainsäädännön mukainen ohjelmavalmistelu. Laki tulee voimaan
9.11.2011. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 09 160 54298)
Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän siitä, että eduskunta on hylännyt kirjelmään sisältyvät
lakiehdotukset, merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta on kirjelmässään
ilmoittanut hylänneensä lakiehdotukset Suomen perustuslain 25 §:n,
vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta (LJL 2/2011 vp). (OM vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 09 160
67572)
Tasavallan presidentti hyväksyi Macaon kanssa veroasioita koskevasta
tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen
ja vahvisti lain Macaon kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta
tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 19/2011 vp).
Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen
vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille
kahdenkeskisille mallisopimuksille.
Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä,
jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet
toisilleen täyttäneensä lainsäädännössään sopimuksen voimaantulolle
asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva
virkamies Anders Colliander 09 160
33163)

Tasavallan presidentti hyväksyi
Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
ja vahvisti lain Seychellien kanssa
veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 20/2011 vp). Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille
kahdenkeskisille mallisopimuksille.
Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä,
jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet
toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle
asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva
virkamies Anders Colliander 09 160
33163)
Tasavallan presidentti hyväksyi Costa
Rican kanssa veroasioita koskevista
tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan ja vahvisti lain Costa Rican
kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
(HE 21/2011 vp). Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta
koskevien tietojen vaihtaminen.
Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan
kolmantenakymmenentenä päivänä
siitä päivästä, jona sopimuspuolet
ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sen voimaantulolle asetetut edellytykset.
Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM
neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.11.2011
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Suomen
Punaisesta Rististä annetun tasavallan presidentin asetuksen 46 §:n
muuttamisesta. Asetuksella lisätään
Suomen Punaisen Ristin ansiomerkiksi Suomen Punaisen Ristin kultainen ansiomitali. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 071
878 8419)
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Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen
liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta. Etelämannersopimuksen 34. konsultatiivisessa kokouksessa Buenos Airesissa
20.6.–1.7.2011 hyväksyttiin yhteensä
12 Etelämannersopimuksen ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V
alaista toimenpidettä. Toimenpiteillä
hyväksytään yhdeksän Etelämantereen erityissuojelualueen hallintasuunnitelman muutokset, yksi muutettu Etelämantereen erityishallintaalueen hallintasuunnitelma, yksi uusi
alue merkittäväksi historiallisten
paikkojen ja muistomerkkien luetteloon sekä yksi merkittävien historiallisten paikkojen ja muistiomerkkien
luetteloon kuuluvan alueen muutos.
Asetus tulee voimaan 10.11.2011.
(YM ylitarkastaja Sara Viljanen 040
039 9089)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 4.11.2011
seuraavat kansainväliset asiat:
Valtuuskunnan asettaminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edutajien välisessä konferenssissa
käytäviä neuvotteluja varten. Valtuuskunnan puheenjohtajana on suurlähettiläs Jan Store pysyvästä edustustosta Euroopan unionissa, varapuheenjohtajana lähetystöneuvos Sari
Lehtiranta pysyvästä edustustosta
Euroopan unionissa ja jäsenenä ulkoasiainsihteeri Johanna Himmanen
pysyvästä edustustosta Euroopan
unionissa. (UM lähetystöneuvos
Tuula Svinhufvud 09 160 56546)
Suurlähettiläs Jan Storen tai hänen
estyneenä ollessaan hänen sijaisensa
suurlähettiläs Marja Rislakin valtuuttaminen allekirjoittamaan kirjeenvaihtona tehtävän Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden sekä Venäjän
federaation välisen Siperian ylittävien
lentoreittien käyttöön tällä hetkellä
sovellettavan järjestelmän nykyaikaistamiseksi sovittuja periaatteita
koskeva sopimus. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 09 160 28491)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
4.11.2011 seuraavat asiat:

päätti

Tasavallan presidentti ratkaisi 13 armonanomusasiaa. (OM vanhempi
hallitussihteeri Eva Tams 09 160
67625)
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N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 4.11.2011
seuraavat nimitysasiat:
Everstiluutnantti Petri Mathias Kososelle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi ISAF-kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa
annetun määräyksen peruuttaminen
4.12.2011 lukien ja everstiluutnantti
Joni Wilhelm Lindemanin määrääminen tähän tehtävään 4.12.2011 lukien. (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 3.11.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta. Yleisten kielitutkintojen osakokeita koskevaa säännöstä muutetaan
siten, että rakenteet ja sanasto-osuus
poistetaan erillisenä osakokeena. Lisäksi tehdään tekninen muutos tutkintosuorittajien arvioijia koskevaan
säännökseen. Asetus tulee voimaan
1.12.2011. (OKM hallitusneuvos
Merja Leinonen 09 160 77265)
Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaan palvelun tarjoajan on laadittava turvallisuusasiakirja, kun on kysymys sellaisesta palvelusta, johon voi liittyä
merkittäviä riskejä. Asetuksessa on
teknisluonteisia säännöksiä turvallisuusasiakirjasta. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (TEM kaupallinen
neuvos Ilkka Cantell 010 60 63531)
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
3.11.2011 seuraavat päätökset:
Valtion omistajapolitiikkaa koskeva
valtioneuvoston periaatepäätös. Päätöksellä uudistetaan valtioneuvoston
vuonna 2007 antama valtio-omisteisten yhtiöiden toimintaa koskeva periaatepäätös. Periaatepäätöksessä linjataan valtion yhtiöomistusta koskevat omistajapoliittiset periaatteet ja
yleiset tavoitteet. Periaatepäätös on
osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/
periaatepaatokset. (VNK finanssineuvos Markku Tapio 09 160 23012)

Päätös määrätä saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet tehtäväänsä
1.1.2012 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Kokoonpano (kuntakohtaiset
varajäsenet suluissa): Enontekiö:
Heikki Klemetti Näkkäläjärvi, Johan
Nihkolas Valkeapää, Ellen UllaMaarit Magga (Janne Oula Näkkäläjärvi); Inari: Tiina Juulia SanilaAikio, Tauno Haltta, Anu Avaskari,
(Pekka Tapani Pekkala); Sodankylä:
Rauni Irja Anneli Äärelä, Petra Biret
Magga-Vars, Jouko Iisakki Hetta,
(Antti Uula Sammeli Aikio); Utsjoki: Mirva Anne Marjatta Nuorgam,
Nilla Samuli Tapiola, Asko Tapani
Länsman, (Veikko Antero Porsanger); äänimäärän mukaan: Arto Juhani Pohjanrinne, Heikki Yrjänä Paltto,
Veikko Armas Johannes Guttorm,
Jouni Ilmari Tapiola, Pertti Olavi
Heikkuri, Pirita Susanna Näkkäläjärvi, Anna Margareeta Morottaja,
Pentti Viljo Heikki Valle ja Yrjö Oskari Musta. (OM hallitusneuvos
Markku Kuusela 09 160 67571)
Päätös määrätä hallintoneuvos Matti
Pellonpää jäseneksi Ahvenanmaan
valtuuskuntaan varamiehinään hallintoneuvos Kari Kuusiniemi ja oikeustieteen tohtori, professori Outi Suviranta. (OM neuvotteleva virkamies
Janina Groop-Bondestam 09 160
67686)
Päätös asettaa sisäisen turvallisuuden ohjelmaa valmisteleva hanke
toimikaudeksi 3.11.2011–2.5.2012.
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti hallitus laatii kolmannen sisäisen turvallisuuden
ohjelman. Ohjelmassa määritellään
keskeisimmät turvallisuushaasteet ja
kehittämiskohteet. Sisäisen turvallisuuden ohjelman ydinsisällön tulee
muodostua arjen näkökulmasta tärkeimpien turvallisuusongelmien ennalta ehkäisystä ja ratkaisusta. Ohjelman valmistelua varten asetetaan
hanke, johon osallistuvat viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämän
edustajat. (SM hallitusneuvos Ismo
Atosuo 071 878 8303)
Päätös myöntää maastavientilupa
Nammo Lapua Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella Nammo Lapua Oy
saa viedä maasta 30.6.2013 mennessä
Norjaan 1 500 000 kappaletta .50
BMG (12,7 x 99mm) nallitettuja hylsyjä. Tuotteet toimitetaan Nammo
Raufoss AS:lle. (PLM erityisasiantuntija Sanna Poutiainen 09 160
88291)
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Päätös Euroopan kalatalousrahaston
(EKTR) varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta vuoden 2011 talousarviosta. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille jaetaan alueellisia käyttöoikeuksia 1 389 000 euroa
Euroopan kalatalousrahaston rahoitusosuutena ja 994 000 euroa valtion
rahoitusosuutena käytettäväksi Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin.
Kyseessä on vuoden toinen jako, jossa jaetaan 20.1.2011 tehdyllä päätöksellä jakamatta jäänyt määrärahan
osa. Ahvenanmaan EU-varojen
osuus, 495 000 euroa, säilyy jakamatta, koska maakunnan hallitus ei
ole toistaiseksi hakenut maa- ja metsätalousministeriöltä osuuttaan tai ilmoittanut luopuvansa siitä. (MMM
neuvotteleva virkamies Harri Kukka
09 160 52904)
Päätös asettaa valtuuskunta Euroopan metsäsopimuksesta käytäviin
neuvotteluihin ja oikeuttaa maa- ja
metsätalousministeriön määräämään
valtuuskunnalle asiantuntijat ja sihteeri. Kokoonpano: puheenjohtaja:
metsäneuvos Heikki Granholm maaja metsätalousministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies
Marjukka Mähönen maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: neuvotteleva
virkamies Markku Aho ulkoasiainministeriö, lainsäädäntösihteeri Maria Pohjanpalo ulkoasiainministeriö,
strateginen johtaja Sixten Sunabacka
työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies Reima Sutinen työ- ja
elinkeinoministeriö,
neuvotteleva
virkamies Kirsti Vallinheimo valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies Harri Karjalainen ympäristöministeriö, tutkimusjohtaja Leena Paavilainen Metsäntutkimuslaitos ja
johtaja Heikki Toivonen Suomen
ympäristökeskus. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Kirsi Taipale 09 160
53354)
Päätös asettaa kaupunkipolitiikan
yhteistyöryhmä 3.11.2011 alkaen
pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen toimikauden loppuun. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja elinkeinoministeri Jyri Häkämies työ- ja elinkeinoministeriö;
varapuheenjohtaja: kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kaupunginsihteeri
Anja Vallittu) Helsingin kaupunki;
jäsenet: ylijohtaja Helena Säteri (rakennusneuvos Matti Vatilo) ympäristöministeriö, ylijohtaja Päivi Laajala
(neuvotteleva virkamies Katja Palonen) valtiovarainministeriö, johtaja
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Anita Lehikoinen (opetusneuvos Ulla Mäkeläinen) opetus- ja kulttuuriministeriö, ylijohtaja Minna Kivimäki (yksikön päällikkö, hallitusneuvos
Mikael Nyberg) liikenne- ja viestintäministeriö, osastopäällikkö Heikki
Aurasmaa (aluekehitysjohtaja Janne
Antikainen) työ- ja elinkeinoministeriö, johtaja Kari Ilmonen (johtaja
Raija Volk) sosiaali- ja terveysministeriö, kansliapäällikkö Ritva Viljanen (sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen) sisäasiainministeriö, kaupunginjohtaja
Jukka Mäkelä (kaupunginsihteeri
Mari Immonen) Espoon kaupunki,
va. kaupunginjohtaja Martti Lipponen (apulaiskaupunginjohtaja Elina
Lehto-Häggroth) Vantaan kaupunki,
johtaja Juha Yli-Rajala (johtaja Kari
Kankaala) Tampereen kaupunki,
kaupunginjohtaja Aleksi Randell
(yhteiskuntasuhteiden päällikkö Esa
Tuomisto) Turun kaupunki, kaupunginjohtaja Matti Pennanen (johtaja
Juha Ala-Mursula) Oulun kaupunki,
kaupunginjohtaja Markku Andersson (aluekehittämisjohtaja Jouni
Juutilainen) Jyväskylän kaupunki,
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
(kehitysjohtaja José Valanta) Lahden
kaupunki, kaupunginjohtaja Petteri
Paronen (strategiajohtaja Sirpa LättiHyvönen) Kuopion kaupunki, kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki
(edunvalvontapäällikkö Hannu Koverola) Kouvolan kaupunki, kaupunginjohtaja Tomas Häyry (kehittämispäällikkö Risto Känsälä) Vaasan
kaupunki, kaupunginjohtaja Jorma
Rasinmäki (kehittämisjohtaja Erkki
Välimäki) Seinäjoen kaupunki, kaupunginjohtaja Antti Rantakokko
Salon kaupunki (kaupunginjohtaja
Paavo Salli Sastamalan kaupunki) ja
toimitusjohtaja Kari-Pekka MäkiLohiluoma (johtaja Leena Karessuo)
Suomen Kuntaliitto. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 010 60
64909)

vahvistetaan tuomioistuimen organisaatiota ja toimintaa koskevat keskeiset säännökset sekä täsmennetään
oikeudenkäyntiasioiden käsittelyssä
noudatettavat yksityiskohtaiset säännökset. (UM lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski 09 160 55709)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
3.11.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Neuvotteleva virkamies Janina
Groop-Bondestam oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston neuvottelevan
virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen
1.1.2012–31.12.2016.
(OM apulaisosastopäällikkö Sami
Manninen 09 160 67690)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2011
vp) eduskunnalle unionin tuomioistuimen ehdotuksesta unionin tuomioistuimen työjärjestykseksi. Euroopan unionin tuomioistuimen presidentti toimitti 25.5.2011 neuvoston
puheenjohtajalle ehdotuksen tuomioistuimen työjärjestykseksi. Ehdotus
sisältää työjärjestyksen tekstin kokonaisuudessaan.
Työjärjestyksessä

Valtioneuvoston kirjelmä (U 46/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI-asetus).
Euroopan komissio on 29.8.2011
tehnyt ehdotuksen hallinnollisesta
yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (”IMI”) koskevaksi asetukseksi. Se loisi IMIlle
vakaan oikeudellisen kehyksen ja
yhteisen säännöstön tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi
tavoitteina olisi tarjota kattava tietosuojakehys vahvistamalla säännöt
IMIssä tapahtuvalle henkilötietojen
käsittelylle, helpottaa IMIn mahdollista tulevaa laajentamista uusille
EU:n lainsäädännön aloille sekä selkiyttää IMIn toimintaan osallistuvien
eri toimijoiden asemaa. (TEM ylitarkastaja Akseli Koskela 010 60
64928)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 3.11.2011 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti Timo
Lankinen valtioneuvoston kanslian
alivaltiosihteerin virkaan 1.1.2012
lukien. (VNK valtiosihteeri Velipekka
Nummikoski 09 160 22006)
Neuvotteleva virkamies Maija Salo
oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston neuvottelevan virkamiehen
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.1.2012–31.12.2015. (OM apulaisosastopäällikkö Asko Välimaa
09 160 67700)

Oikeustieteen kandidaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri Outi Luomaaho valtiovarainministeriön neuvottelevan
virkamiehen
virkaan
7.11.2011 lukien. (OM hallinto- ja
kehitysjohtaja Päivi Nerg 09 160
33130)
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Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.11.2011
seuraavia asioita:
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista. Asetuksella säädetään
apteekeilta ja kunnalliselta terveydenhuollolta perittävistä maksuista,
joita ne suorittavat sähköisen lääkemääräyksen käytöstä. Apteekeilta
ryhdytään perimään käyttömaksuja
vuoden 2012 alusta lukien ja kunnalliselta terveydenhuollolta vuoden
2013 alusta lukien. Apteekkien maksu
perustuu apteekin toimittamien sähköisten lääkemääräysten lukumäärään ja maksu on 0,039 euroa/lääkemääräys. Kunnallisen terveydenhuollon maksu perustuu asukaslukuun ja on vuosittain 0,254 euroa/
asukas. Maksun suorittaa sairaanhoitopiiri kuntien puolesta. Yksityiseltä terveydenhuollolta maksuja
ryhdytään perimään vuonna 2014.

Näiden maksujen huomioon ottamiseksi maksuasetus uudistetaan
vuonna 2013 annettavalla asetuksella.
Asetus tulee voimaan 1.1.2012 ja se
on voimassa 31.12.2013 saakka.
(STM hallitusneuvos Pekka Järvinen
09 160 73800)

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 3 1 . 1 0 . 2 0 1 1

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskusteli pohjoismaisesta yhteistyöstä

vat kokouksessaan maanantaina 31.
lokakuuta pohjoismaisen ulko- ja
turvallisuuspoliittisen yhteistyön kehittämisestä. Suomi toimii epävirallisen pohjoismaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön puheenjohtajana vuonna 2011.
Suomen puheenjohtajakauden viimeinen ulkoministerikokous pidetään
Kööpenhaminassa 2. marraskuuta.
Kokouksessa ovat esillä mm. pohjoismaisen tietoturvaviranomaisten
verkoston perustaminen, ulkoasiainhallintojen välisen yhteistyön lisääminen ja ajankohtaiset ulkopoliittiset
kysymykset.
Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö
Anu Laamanen, ulkoasiainministeriö, p. 09 160 55519

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskusteli-

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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