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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
11.11.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 112/2011 vp)
eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/
2011 vp) toisesta täydentämisestä.
Määrärahojen lisäykseksi ehdotetaan
nettomääräisesti 60 miljoonaa euroa.
Valtion nettolainanotoksi vuonna
14.11.2011/133

2011 ehdotetaan yhteensä 6,5 miljardia euroa. (VM budjettipäällikkö
Hannu Mäkinen 09 160 33036)
Hallituksen esitys (HE 113/2011 vp)
eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön uusi
sijoitusrahastodirektiivi. Lisäksi lakeihin tehdään kansallisista tarpeista
johtuvia muutoksia. Direktiivistä
johtuvat muutokset koskevat muun
muassa rahastoyhtiön oikeutta hallinnoida sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävää sijoitusrahastoa
muussa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa
ja Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta olevan ulkomaisen
rahastoyhtiön oikeutta perustaa sijoitusrahastodirektiivin
edellytykset
täyttävä sijoitusrahasto Suomeen.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
viimeistään 31.12.2011. (VM neuvotteleva virkamies Irmeli Vuori
09 160 33013)
Hallituksen esitys (HE 114/2011 vp)
eduskunnalle laiksi kaupallisista
tavarankuljetuksista tiellä annetun
lain muuttamisesta. Laissa säädetään
Euroopan Parlamentin ja Neuvoston
tavaraliikennelupa-asetuksen sekä liikenteenharjoittaja-asetuksen mukaisista toimivaltaisista viranomaisista
ja muusta soveltamisesta. Liikenne-

lupajärjestelmän keskeiset säännökset säilyvät ennallaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 4.12.2011.
(LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö
09 160 28503)
Hallituksen esitys (HE 115/2011 vp)
eduskunnalle laiksi julkisesti tuetuista
vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi. Lain tarkoituksena on turvata
suomalaisten vientiyritysten kilpailuedellytykset ottamalla käyttöön
pysyvä luottomuotoinen vienninrahoitusjärjestelmä. Suomen Vientiluotto Oy voi lain voimaantulon
jälkeen myöntää Finnvera Oyj:n
varainhankintaan perustuvaa OECDehtoista luottomuotoista vienninrahoitusta Suomen Vientiluotto
Oy:n nykyisen korontasaustoiminnan
lisäksi. Esitys liittyy vuoden 2012
talousarvioon ja annetaan budjettilakina. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2012. (TEM johtaja
Risto Paaermaa 010 60 63575)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
11.11.2011 seuraavat lait:

vahvisti

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja
laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta koskevan Euroopan
unionin lainsäädännön soveltamisesta
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annetun lain muuttamisesta (HE 43/
2011 vp). Lakien muuttamisen tavoitteena on yksinkertaistaa työttömyysetuuksien korvaamismenettelyä tilanteissa, joissa työttömäksi jääneen
asuinvaltiolla on oikeus saada työskentelyvaltiolta korvauksia maksamistaan työttömyysetuuksista. Työttömyysvakuutusrahasto nimetään toimivaltaiseksi laitokseksi niissä työttömyysvakuutuksen ansiosidonnaista
järjestelmää koskevissa asioissa,
joissa on kyse työntekijälle hänen
asuinmaassaan maksettujen työttömyysetuuksien korvaamisesta. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa ja
perii korvaukset työttömyyskassojen
puolesta. Työttömyysvakuutusrahasto
myös rahoittaa maksetuista korvauksista työttömyyskassojen osuuden.
Lait tulevat voimaan 1.12.2011.
(STM johtaja Anja Kairisalo 09 160
74411)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
11.11.2011 seuraavat nimitysasiat:
Mexicon suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Anne Lammilan sivuakkreditointi Haitiin. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160
55401)
Kansliapäällikkö, filosofian kandidaatti Kari Välimäki sosiaali- ja
terveysministeriön kansliapäällikön
virkaan 1.1.2012 lukien 31.12.2016
päättyväksi määräajaksi. (STM hallintoylijohtaja Jaana Koski 09 160
73786)

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 10.11.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen
8 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että valtioneuvoston
viestintäjohtajan
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja laaja kokemus tiedotustoiminnasta. Asetus tulee voimaan
15.11.2011. (VNK hallitusneuvos
Kari Peltonen 09 160 22294)
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Ase-
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tusta muutetaan organisaatiouudistuksen keskeisten sisältöjen osalta.
Valtiovarainministeriön hallinnon
kehittämisosaston toiminnot ja resurssit siirretään vahvistamaan lähinnä
kuntaosastoa ja henkilöstöosastoa.
Kuntaosaston nimi muuttuu kunta- ja
aluehallinto-osastoksi ja henkilöstöosaston nimi henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastoksi. Asetus tulee voimaan 1.12.2011. (VM hallitusneuvos
Ulla Vilhu 09 160 34708)
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetusta muutetaan
siten, että kansallisesti saatetaan voimaan Euroopan komission taajuuksien
käyttöä yhdenmukaistavien päätösten edellyttämät muutokset. Lisäksi
Jyväskylän alueella vapautetaan
aiemmin tuotekehitys-, tutkimus- ja
opetustoimintaan varattua kapasiteettia yleisen teletoiminnan käytettäväksi. Asetus tulee voimaan
1.12.2011. (LVM lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 09 160 28150)
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista
vuonna 2012. Valtioneuvosto vahvistaa ennen 23.11. vakuutetuilta perittävän sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, palkansaajilta ja yrittäjiltä perittävän sairausvakuutuksen
päivärahamaksun sekä työnantajan
sairausvakuutusmaksun maksuprosentti seuraavalle vuodelle. Sairaanhoitomaksulla rahoitetaan noin puolet
sairausvakuutuksen
sairaanhoitovakuutuksen vuotuisista etuuskuluista
ja etuuksien toimeenpanokuluista.
Sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen kuluista noin 94 prosenttia
rahoitetaan päivärahamaksuilla ja
työnantajan
sairausvakuutusmaksuilla. Työtulovakuutuksen maksut
vahvistetaan siten, että maksujen
vuotuiset muutokset ovat yhtä suuret
päivärahamaksussa ja työnantajan
sairausvakuutusmaksussa. Kansaneläkelaitoksen tekemien laskelmien
perusteella vuoden 2012 maksut
ovat: vakuutetun sairaanhoitomaksu
1,22 % (+ 0,03), maksu eläke- ja
etuustulosta 1,39 % (+ 0,03), palkansaajan ja yrittäjän päivärahamaksu
0,82 % (+/- 0), YEL-yrittäjän lisärahoitusosuus 0,15 % (+ 0,05) ja työnantajan sairausvakuutusmaksu 2,12 %
(+/- 0). Asetus tulee voimaan
1.1.2012 ja on voimassa 31.12.2012
saakka. (STM neuvotteleva virkamies Juha Rossi 09 160 73866)

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
10.11.2011 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle ero
suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston johtokunnan jäsenenä toimivan kansanedustaja Maarit FeldtRannan henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen rahaston johtokunnan varajäseneksi valtiotieteen maisteri Nina
Söderlund 10.11.2011 lukien rahaston 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM hallitusneuvos
Tuula Lybeck 09 160 76910)
Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO)
27. yleiskokoukseen Lontoossa
21.11.–30.11.2011 ja oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö täydentämään valtuuskunnan kokoonpanoa
tarvittavilla lisäasiantuntijoilla. Valtuuskunnan puheenjohtaja on liikenneministeri Merja Kyllönen, varapuheenjohtaja suurlähettiläs Pekka
Huhtaniemi Suomen Lontoon suurlähetystöstä ja jäsenet ovat valtiovarainministeri Mats Perämaa tai häntä
seuraava merenkulkuasioista Ahvenanmaalla vastaava ministeri Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta,
hallitusneuvos Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriöstä, hallitusneuvos Lolan Eriksson liikenne- ja
viestintäministeriöstä, suunnittelija
Veera Kojo liikenne- ja viestintäministeriöstä, ulkoasiainneuvos Kari
Kahiluoto ulkoasiainministeriöstä,
lähetystöneuvos Päivi Nevala Suomen
Lontoon suurlähetystöstä, osastopäällikkö Linnéa Johansson Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta,
Suomen
meriturvallisuusjohtaja
Tuomas Routa Liikenteen turvallisuusvirastosta, merenkulun ylitarkastaja Marko Rahikainen Liikenteen turvallisuusvirastosta, johtava
merenkulun asiantuntija Jarkko Toivola Liikennevirastosta sekä komentaja Risto Jääskeläinen Rajavartiolaitoksesta. (LVM hallitusneuvos Anna
Sotaniemi 09 160 28491)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
10.11.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 47/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi kalastus- ja vesiviljely-
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tuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä (markkinajärjestelyasetus).
Komission ehdotus koskee unionin
kalastus- ja vesiviljelytuotealan
markkinajärjestelyn uudistamista.
Komissio arvioi, että ehdotus toteutuessaan edesauttaa kalastus- ja vesiviljelyalan siirtymistä kohti kestävää
kalastusta. Ehdotus lopettaa julkisen
tuen käytön kalavarojen hävittämiseen lakkauttamalla interventiomekanismin, vahvistaa tuottajajärjestöjen
asemaa markkinoilla sekä lisää kuluttajille annettavaa informaatiota tuotteista. Komissio arvioi, että interventiomekanismin lakkauttaminen toisi
unionin tasolla noin 15 miljoonan
euron säästön. (MMM kalatalousylitarkastaja Harry Kaasinen 09 160
53375)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti
seuraavat nimitysasiat:

10.11.2011

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta
lähetystöneuvos Tuula Svinhufvudille
23.11.2011–31.7.2014,
lähetystöneuvos Ari Sirénille 16.1.2012–
15.1.2015 sekä lähetystöneuvos
Marjaana
Sallille
1.12.2011–
27.7.2015. (UM henkilöstöjohtaja
Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Esa Hiiva maa- ja metsätalousministeriön maatalousneuvoksen virkaan
1.12.2011 lukien. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160 53331)
Kauppatieteiden maisteri Susanna
Grimm-Vikman sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen
11.11.2011–16.9.2012,
kuitenkin
enintään viran vakinaisen haltijan
virkavapauden ajaksi. (STM hallintoylijohtaja Jaana Koski 09 160
73786)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.11.2011
seuraavia asioita:
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) yhteensä 17 700 000 euron
kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Plan Suomi Säätiölle vuosille
2012–2014. Ulkoasiainministeriöllä
on vuodesta l992 ollut käytössä eräiden järjestöjen kanssa ns. kumppanuusmenettely, jossa ministeriö
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rahoittaa järjestöjen kehitysyhteistyöohjelmia. Plan Suomi Säätiö on
ollut kumppanuusjärjestönä vuodesta 2004. Säätiön tavoitteena seuraavalla rahoituskaudella on toteuttaa
ohjelmaa otsikolla ”Hyvästä lapsuudesta voimaantuneeksi nuoreksi”.
Toiminnan keskiössä ovat ihmisen ja
ympäristön kannalta kestävien rakenteiden kehittäminen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen lapsen oikeuksien toteutumiseksi ja
köyhyyden vähentämiseksi. (UM lähetystöneuvos
Marjatta
Laires
09 160 56434)
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) yhteensä 13 590 000 euron
kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskukselle (SASK) vuosille 2012–2014. Ulkoasiainministeriöllä on vuodesta 1992 ollut käytössä
eräiden järjestöjen kanssa ns. kumppanuusmenettely, jossa ministeriö rahoittaa järjestöjen kehitysyhteistyöohjelmia. SASK pyrkii vahvistamaan taloudellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa kehitysmaissa ja
Suomen lähialueilla tukien ammattiyhdistysliikettä. Ohjelman kehitystavoite on, että ammattiliitot kykenevät vaikuttamaan ihmisarvoisten työja elinolosuhteiden toteutumiseen
toiminta-alueillaan. (UM lähetystöneuvos Marjatta Laires 09 160
56434)
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) yhteensä 13 888 000 euron
kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Suomen World Visionille.
Ulkoasiainministeriöllä on vuodesta
l992 ollut käytössä eräiden järjestöjen kanssa ns. kumppanuusmenettely, jossa ministeriö rahoittaa järjestöjen kehitysyhteistyöohjelmia. Suomen
World Vision on ollut kumppanuusjärjestönä vuodesta 2003. Suomen
World Visionin tavoitteena seuraavalla rahoituskaudella 2012–2014 on
toteuttaa ohjelmaansa otsikolla ”Ohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi”. Suomen World
Visionin ohjelma on ihmisoikeusperustainen sekä lähtökohdiltaan
yhteisöperustainen ja sen tavoitteena
on vahvistunut kansalaisyhteiskunta.
(UM lähetystöneuvos Marjatta Laires
09 160 56434)
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) yhteensä 5 442 000 euron

kehitysyhteistyöavustusten myöntäminen Frikyrklig Samverkan rf:lle.
Ulkoasiainministeriöllä on vuodesta
1992 ollut käytössä eräiden järjestöjen kanssa ns. kumppanuusmenettely,
jossa ministeriö rahoittaa järjestöjen
kehitysyhteistyöohjelmia. Frikyrklig
Samverkan rf:n tavoitteena seuraavalla rahoituskaudella 2012–2014 on
tukea kehitysmaissa ihmisoikeuksien
toteutumista sekä auttaa köyhiä ja
vähäosaisia saavuttamaan siedettävät
elinolosuhteet. Ohjelmaa toteutetaan
22 hankkeena 18 maassa. Ohjelman
visio on ”ruohonjuurelta ruohonjuurelle” ja se suuntautuu pääasiassa terveyden ja koulutuksen kehittämiseen. (UM lähetystöneuvos Marjatta
Laires 09 160 56434)
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) yhteensä 32 317 031 euron
kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen jatkositoumuksen tekemiseksi
monenkeskiseen velkahelpotusaloitteeseen (MDRI). Monenkeskinen
velkahelpotusaloite
(Multilateral
Debt Relief Initiative, MDRI) on
yksi 2000-luvulla käyttöön otetuista
rahoitusjärjestelyistä, jolla lisätään
resursseja kansainvälisten kehityspäämäärien saavuttamiseksi. MDRI
on hyvin pitkän tähtäimen kehityssitoumus, sillä sen on sovittu ulottuvan
Maailmanpankin kansainvälisen kehitysjärjestön (IDA) osalta vuoteen
2044 ja Afrikan kehitysrahaston
(AfDF) osalta vuoteen 2054 asti.
Suomi on sitoutunut MDRI-aloitteeseen poliittisesti sen alusta lähtien.
(UM lähetystöneuvos Olli Kantanen
09 160 56351)
Vuoden 2012 työeläkevakuutusmaksun vahvistaminen. Vuonna 2012
keskimääräinen työntekijän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksu on 22,8 prosenttia palkoista
eli 0,4 prosenttiyksikköä enemmän
kuin vuonna 2011. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla 5,15 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 6,50
prosenttia. Työntekijän maksu nousee alle 53-vuotiailla 0,45 prosenttiyksikköä ja 53 vuotta täyttäneillä
0,50 prosenttiyksikköä vuoteen 2011
verrattuna. Työnantajan maksu on
keskimäärin 17,35 prosenttia, joka
olisi 0,25 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2011. Työntekijän
maksuosuuden nouseminen johtuu
erityisesti siitä, että vuodesta 2006
asti erisuuruisina annetut maksun
tilapäiset alennukset loppuvat. Työnantajan keskimääräinen maksu ei
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nouse vastaavalla määrällä, koska tilapäiset alennukset ovat kohdistuneet
vain osaan työnantajista. Työntekijän
eläkemaksu lasketaan jatkossa kahdella desimaalilla, joista jälkimmäinen on aina 0 tai 5. Tämä heijastuu
myös yrittäjien ja maatalousyrittäjien
eläkevakuutusmaksuihin.
(STM
osastopäällikkö Outi Antila 09 160
73864)
Yrittäjän eläkelain mukaisen vuoden
2011 valtion osuuden ennakon määrän tarkistaminen 57 700 000 euroksi,
joka on 45 900 000 euroa vähemmän
kuin kesäkuussa vahvistettu määrä.
(STM neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman 09 160 74423)
Yrittäjän eläkelain mukaisen vuoden
2012 valtion osuuden ennakon määrän vahvistaminen 81 800 000 euroksi. (STM neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman 09 160 74423)
Vuoden 2011 talousarvion momentin
33.40.51 (Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista) arviomäärärahan ylittäminen
500 000 eurolla. (STM neuvotteleva
virkamies Susanna Grimm-Vikman
09 160 74423)
Omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautuminen. Ympäristöministeriön päätöksellä määrätään valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Valtuutta lisätään
paikallisosuuspankeille 17 000 000
euroa,
säästöpankeille/Aktialle
92 000 000 euroa ja Tapiola Pankille
15 500 000 euroa. Eräiden lainanmyöntäjien valtuutta myös pienennetään. Elokuun loppuun mennessä
takausvaltuutta oli käytetty noin
1 805 380 000 euroa. Valtiontakausten yhteismäärä saa olla vuoden 2011
lopussa 2 200 000 000 euroa. (YM
ylitarkastaja
Jorma
Pietiläinen
040 014 3870)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
9.11.2011

Hallitus valmistelee tulevaisuusselonteon kestävän kasvun mallista
Hallitus sopi neuvottelussaan 9. marraskuuta asettavansa ministerityöryhmän, jonka tehtävänä on ohjata
tulevaisuuselonteon valmistelua ja
toimeenpanoa. Tulevaisuusselonteon
teemana on Suomen kestävän kasvun
malli muuttuvassa maailmassa. Ministerityöryhmää vetää elinkeinoministeri Jyri Häkämies.
Tulevaisuusselonteko
tarkastelee
kehitystä seuraavien 10–20 vuoden
aikana talouden, hyvinvoinnin ja
ympäristön näkökulmista, globaaleissa yhteyksissään. Selonteossa
tunnistetaan mahdollisia kehityssuuntia sekä asetetaan hallituksen
tavoitteet ja strategiset linjaukset.
Tulevaisuuselonteko on tarkoitus
antaa eduskunnalle vuonna 2013.
Eduskunnassa sitä käsittelee tulevaisuusvaliokunta. Selonteon tietopohjana on tutkimus- ja asiantuntijatieto
yhdistettynä tulevaisuutta koskeviin
arvoihin ja odotuksiin. Tulevaisuusselonteon valmistelussa samoin kuin
sen toimeenpanon edistämisessä
kuullaan laajasti eri sidosryhmiä ja
kansalaisia.
Selonteon valmistelussa otetaan huomioon ja toimitaan mahdollisuuksien
mukaan yhteistyössä muiden vastaavien tulevaisuuteen suuntaavien
hankkeiden ja prosessien kanssa.
Hallitus antaa kerran vaalikaudessa
eduskunnalle yhteiskunnan pitkän
ajan valintoja käsittelevän tulevaisuusselonteon. Kunkin selonteon aihepiiri

on rajattu erikseen joihinkin 10–20
vuoden ajanjaksolla keskeisiin, politiikkalinjausten kannalta strategisiin
kysymyksiin. Selonteko esittää hallituksen näkemyksen käsiteltävänä
olevasta asiakokonaisuudesta ja siihen
liittyvistä politiikkalinjauksista. Selonteon käsittelyyn osallistuu hallituksen ohella eduskunta, ja se tarjoaa
aineksia myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Valtioneuvoston kanslia vastaa tulevaisuusselonteon valmistelusta sekä sen
valmistuttua linjausten toimeenpanon
edistämisestä.
Lisätietoja: valtiosihteeri Velipekka
Nummikoski, p. 09 160 22006 ja
neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen, p. 09 160 22197, valtioneuvoston kanslia.

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti
4.11.2011 Liikunta ja tasa-arvo
2011 -raportin. Selvitys on jatkoa
vuonna 2005 ilmestyneelle Tasapelityöryhmän muistiolle. Selvityksen
mukaan naisten ja tyttöjen asema liikunnan alalla on viime vuosina kehittynyt, mutta paljon on vielä tehtävää.
Tyttöjen jalkapalloharrastuksen yleistyminen on hyvä esimerkki urheilukulttuurin kehittymisestä tasa-arvoisempaan suuntaan. Liikunta-alaa
johtavat käytännössä edelleen miehet, naisia on liikunta-alan päättäjinä
edelleen verraten harvassa. Raportti
on osoitteessa http://www.minedu.fi/
export/sites/default/OPM/Julkaisut/
2011/liitteet/OKM33.pdf?lang=fi.
Lisätietoja antavat kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen,
p. 09 160 77278, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Matti Hakamäki,
p. 040 766 1248, LIKES-tutkimuskeskus.

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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