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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
18.11.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 116/2011 vp)
eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n ja
7 luvun 24 §:n muuttamisesta ja väli21.11.2011/136

aikaisesta muuttamisesta. Asianomistajan ensisijaisesta oikeudesta
vaatia julkista tehtävää suorittavan
tuomitsemisesta rangaistukseen luovutaan. Asianomistajalla olisi näissä
tapauksissa pääsäännön mukainen
toissijainen syyteoikeus eli oikeus vaatia rangaistusta, jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta taikka
jos esitutkintaa ei toimiteta tai se keskeytetään tai lopetetaan. Väliaikaista
muuttamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2012 ja
olemaan voimassa 31.12.2013 saakka.
Muuttamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.
(OM lainsäädäntöneuvos Jaakko
Rautio 09 160 67708)
Hallituksen esitys (HE 117/2011 vp)
eduskunnalle Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.
Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Barbadosin kanssa tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehty pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkoituksena on parantaa verotusta koskevien tietojen vaihtamisedellytyksiä. Pöytäkirja rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja ke-

hityksen järjestön (OECD) laatimalle
kahdenkeskiselle mallisopimukselle.
Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän
jälkeen, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen
täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies
Anders Colliander 09 160 33163)
Hallituksen esitys (HE 118/2011 vp)
eduskunnalle Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi
annetaan Bahrainin kanssa veroasioita
koskevista tiedoista tehty sopimus.
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. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09
160 33163)
Hallituksen esitys (HE 119/2011 vp)
eduskunnalle vuoden 2012 talousarvio11
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esityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä. Talousarvioesityksen määrärahoihin tehdään 57 miljoonan euron
nettovähennys. Yhdessä tuloarvioihin
ehdotettavan 90 miljoonan euron
lisäyksen kanssa täydentävä esitys
on 147 miljoonaa euroa ylijäämäinen
ja alentaa nettolainanoton tarvetta
tällä määrällä. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2012 ehdotetaan siten
6,9 miljardia euroa, jonka seurauksena valtionvelan arvioidaan nousevan noin 89 miljardiin euroon vuoden 2012 loppuun mennessä. (VM
neuvotteleva virkamies Juha Majanen
09 160 33105)
Hallituksen esitys (HE 120/2011 vp)
eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta. Kirkkolakia muutetaan
siten, että kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Palvelukeskus hoitaa kaikkien seurakuntien ja muiden kirkon
talousyksiköiden puolesta ne kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät,
joista säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Palvelukeskus on osa
kirkkohallituksen organisaatiota. Tavoitteena on perustaa neljästä kuuteen toimipistettä, joista yksi tuottaa
palvelut ruotsinkielisille seurakunnille. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2012. (OKM vanhempi
hallitussihteeri Joni Hiitola 09 160
77903)
Hallituksen esitys (HE 121/2011 vp)
eduskunnalle laiksi opintotukilain
muuttamisesta. Opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisen palauttamisen
määräaikaa pidennetään kahdella
kuukaudella. Korkeakouluopiskelijoiden opintotuen kaksiportaiseen
myöntämiseen liittyviä säännöksiä
tarkennetaan sekä tehdään eräitä
muita teknisluonteisia muutoksia.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.8.2012. Opintorahan ja asumislisän
vapaaehtoisen palauttamisen määräaikaa koskevat muutokset tulisivat
kuitenkin voimaan 1.1.2013. (OKM
hallitussihteeri Piritta Väinölä 09
160 77443)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
vahvisti
18.11.2011 seuraavat lait:
Laki tasavallan presidentin palkkiosta
(HE 35/2011 vp). Tasavallan presidentin palkkio korotetaan 160 000
euroon. Erillisestä edustusmäärärahasta luovutaan ja se sisältyy tasavallan presidentin kanslian toimintamenoihin. Laki tulee voimaan
1.3.2012. (VNK osastopäällikkö AuniMarja Vilavaara 09 160 22026)
12

Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista
annetun lain 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 34/2011 vp). Valtioneuvoston jäsenille tehtävänsä hoitamisesta maksettavaa palkkiota alennetaan viidellä prosentilla. Laki tulee
voimaan 1.12.2011 ja se on voimassa
30.4.2015 saakka. (VNK osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara 09 160
22026)
Laki lelujen turvallisuudesta (HE 14/
2011 vp). Laki lelujen turvallisuudesta sisältää lelujen turvallisuutta
koskevan Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin mukaisen sääntelyn. Laki tulee voimaan 1.1.2012.
(TEM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 010 60 63531)
Tasavallan presidentti päätti kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista
sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisesta ja uuden selityksen antamisesta
(HE 16/2011 vp). Suomi peruuttaa
yleissopimuksen 92 artiklaan viitaten antamansa selityksen, jonka mukaan Suomi ei sitoudu noudattamaan
yleissopimuksen II osaa. Samalla
Suomi antaa yleissopimuksen 94 artiklaan viitaten selityksen, että yleissopimusta ei sovelleta kauppaa koskevien sopimusten tekemiseen, kun
sopijapuolten liikepaikat sijaitsevat
Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Islannissa tai Norjassa. (OM lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila 09 160
67719)

vaihtamisesta Suomen tasavallan
hallituksen ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen välillä. Sopimuksen tarkoituksena on suojata
Suomen ja Luxemburgin välillä luovutettuja turvallisuusluokiteltuja tietoja, joita vaihdetaan tai tuotetaan
osapuolten välisessä yhteistyössä
erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, tiede- ja yritysasioissa
sekä teknisissä asioissa. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto
09 160 55711)

TA S AVA L L A N
PRESIDENTIN ASETUKSET

Suurlähettiläs Harry Heleniuksen tai
hänen estyneenä ollessaan ministeri
Juha Markkasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen, Norjan ja
Ruotsin välinen sopimus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä. Sopimuksessa Suomi sitoutuu hankkimaan
Pohjoiskalotin koulutussäätiöltä vuosittain 80 työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutuspaikkaa vuosina
2012–2015. Koulutuspaikkojen hankkimisesta aiheutuu vuosittain noin
1,5 miljoonan euron kustannukset.
(TEM ylitarkastaja Timo Meling 010
60 49084)

Tasavallan
presidentti
antoi
18.11.2011 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus on tullut voimaan
9.11.2011. Asetus tulee voimaan
23.11.2011. (UM osastopäällikkö
Jukka Salovaara 09 160 55044)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
18.11.2011 seuraavat kansainväliset
asiat:
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan
tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Jan Storen
valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus turvallisuusluokitellun tiedon
vastavuoroisesta suojaamisesta ja

Sisäasiainministeri Päivi Räsäsen tai
hänen estyneenä ollessaan va. asiainhoitaja Anne Meskasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Kosovon tasavallan välinen
sopimus laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta.
Sopimus sisältää määräykset sopimuspuolten kansalaisten sekä kolmansien valtioiden kansalaisten takaisinottamisesta, kauttakulusta ja tietosuojasta. (SM hallitusneuvos Eero
Koskenniemi 071 878 8615)
Suurlähettiläs Pilvi-Sisko VierrosVilleneuven tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Pekka Kososen
valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan ja Mauritiuksen tasavallan välillä tiedoista
veroasioissa. Sopimus mahdollistaa
verotusta koskevien tietojen vaihdon,
jota voidaan tehokkaasti hyödyntää
taistelussa kansainvälistä veropakoa
vastaan. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

Sosiaali- ja terveysministeri Paula
Risikon tai hänen estyneenä ollessaan kansainvälisten asiain johtaja
Liisa Ollilan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Islannin tasavallan hallituksen, Latvian tasavallan
hallituksen, Liettuan tasavallan hallituksen, Norjan kuningaskunnan hallituksen, Puolan tasavallan hallituksen, Ruotsin kuningaskunnan hallituksen, Saksan liittotasavallan halli21.11.2011/136
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tuksen, Suomen tasavallan hallituksen, Venäjän federaation hallituksen
ja Viron tasavallan hallituksen välillä
Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja
terveyskumppanuuden sihteeristön
perustamisesta. Vuonna 2003 perustetun Pohjoisen ulottuvuuden sosiaalija terveyskumppanuuden tavoitteena
on edistää kestävää kehitystä kumppanuusmaissa kohentamalla alueen
kansalaisten terveysoloja ja sosiaalista hyvinvointia. Sopimuksella perustettava pysyvä sihteeristö toimisi
hallinnollisena ja teknisenä tukena
kumppanuuden toteuttamisessa.
(STM neuvotteleva virkamies Merja
Huovinen 09 160 73167)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
18.11.2011 seuraavat nimitysasiat:
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori,
limnologian professori Jukka Horppila, tekniikan tohtori, teknisen vesitalouden professori Harri Koivusalo
ja tekniikan tohtori, vesihuoltotekniikan professori Riku Vahala korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi osallistumaan vesilain, ympäristönsuojelulain ja vesienhoidon järjestämisestä annetun
lain mukaisten asioiden käsittelyyn
ajalle 1.1.2012–31.12.2015. (OM
kansliapäällikkö Tiina Astola 09 160
67502)

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 17.11.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen
2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että valtioneuvoston
kanslian toimialaan kuuluviin yhtiöihin lisätään Arctia Shipping Oy ja
Meritaito Oy. Asetus tulee voimaan
21.11.2011. (VNK hallitusneuvos
Kari Peltonen 09 160 22294)
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten,
että sen 13 c §:n 12 kohta kumotaan,
koska se viittaa kumottuun järjestyslain 18 §:ään, ja tehdään tekninen
muutos pykälän viimeiseksi kohdaksi siirtyvään 11 kohtaan sekä säädetään 12 kohtaa asiallisesti vastaava,
voimassaoleviin rikoslain 41:6 ja
21.11.2011/136

7 §:ään viittaava uusi 13 f §. Asetus
tulee voimaan 1.12.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala
09 160 67707)
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2011
verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Tuottoperusteilla porotalouden puhtaaksi tuotoksi koko poronhoitoalueella saadaan noin 4,78 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan
1.1.2012, ja sitä sovelletaan vuodelta
2011 toimitettavassa verotuksessa.
(VM ylitarkastaja Timo Annala
09 160 33122)
Valtioneuvoston asetus maatalouden
investointituesta ja nuoren viljelijän
aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen mukaan hankinta tulee kilpailuttaa siten kuin asetuksen uudessa 7 a
luvussa säädetään, jos tuen enimmäismäärä on yli puolet hankinnan
kustannusarviosta ja tuettavan hankinnan arvo ylittää julkisista hankinnoista annetun lain kansallisia kynnysarvoja vastaavat arvot. Tuettavissa
hankinnoissa on ensisijaisesti käytettävä avointa menettelyä, jolloin hankinnasta tehdään julkinen hankintailmoitus, laaditaan tarjouspyyntö,
valitaan tarjoajat ja tarjous sekä tehdään hankintaa koskeva ratkaisu ja
toimitetaan se tiedoksi niille, joita
asia koskee. Hankintailmoitus tehdään julkisten hankintojen sähköiseen HILMA-ilmoitusjärjestelmään.
Jos hankinnan tekijä ei ole tehnyt
hankintailmoitusta ennen tuen myöntämistä, ilmoituksen tekee elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus. Tietyissä yksilöidyissä tilanteissa maatalousyrittäjä voi valita suorahankinnan käyttämisen. Asetuksen tavoitteena on maatalousyrittäjien hallinnollisen taakan vähentämiseen tähtäävä kilpailutusmenettely, jossa otetaan huomioon hankintalaista ja hankintadirektiivistä (2004/18/EY) ilmenevät tärkeimmät hankintaperiaatteet. Maatalouden investoinneissa
sovellettavien hankintamenettelyjen
sisällön sääntelyssä on otettu huomioon, mitä julkisista hankinnoista
annetun lain kansallisia menettelyjä
koskevissa pykälissä säädetään. Tarkoituksena on, että käytettävät menettelyt olisivat yksinkertaisemmat,
mutta eivät eroaisi merkittävästi yleisesti noudatettavista menettelyistä.
Asetus tulee voimaan 21.11.2011 ja
sitä sovelletaan hankintamenettelyyn, joka liittyy voimaantulopäivänä
tai sen jälkeen vireille tulevaan tuki-

hakemukseen. (MMM hallitussihteeri
Mika Saari 09 160 52242)
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja
viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen 3.11.2011 mukaan Arctia
Shipping Oy:n ja Meritaito Oy:n
omistajaohjaus siirretään liikenne- ja
viestintäministeriöstä valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen.
Asetus tulee voimaan 21.11.2011.
(LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun asetuksen muuttamisesta.
Asetuksen (912/1992) 33 a §:n mukaan asetuksen sisältämiä sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti.
Vastaavasti kotona annettavan palvelun tulorajoja sekä asetuksen 33 §:ssä
tarkoitettujen vähimmäiskäyttövarojen määrää tarkistetaan työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kansaneläkeindeksin pisteluku oli vuodelle 2009; 1502 ja vuodelle 2011;
1508. Kansaneläkeindeksin muutos
oli 0,4 prosenttia. Työeläkeindeksin
pisteluku oli vuodelle 2009; 2286 ja
vuodelle 2011; 2323. Työeläkeindeksin muutos oli 1,62 prosenttia. Asetus
tulee voimaan 1.1.2012. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 09 160
73800)
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista
annetun valtioneuvoston asetuksen 2
luvun 3 ja 3 a §:n väliaikaisesta
muuttamisesta. Asetuksen hammashoidon korvaamista koskevien taksojen perusteita koskevaan 2 lukuun
lisätään säännökset suun terveydenhuollon yhteistyöhankesopimuksen
kunnan kanssa tehneen hammaslääkärin ja suuhygienistin antaman ehkäisevän hoidon korvaamisesta suun
terveyttä edistäville toimenpidekokonaisuuksille vahvistettujen taksojen perusteella. Asetus tulee voimaan
1.1.2012 ja on voimassa 31.12.2013
saakka. (STM hallitussihteeri Sanna
Pekkarinen 09 160 73174)
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
17.11.2011 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntijat Tarja Järvi13
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nen ja Ann-Mari Kemell valtioneuvoston esittelijöiksi. (VM hallitusneuvos Ulla Vilhu 09 160 34708)
Päätös määrätä opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurisihteeri Satu
Heikkinen valtioneuvoston esittelijäksi. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 09 160 77099)
Päätös oikeuttaa opetus- ja kulttuuriministeriö myymään Suomen valtion
omistamat Certia Oy:n 6 845 osaketta, jotka vastaavat 20 prosenttia yhtiön
koko osakekannasta, Certia Oy:lle
itselleen 4 000 000 euron kauppahinnasta sekä allekirjoittamaan myyntiä
koskeva kauppakirja ja päättämään
kaupan muista ehdoista. (OKM neuvotteleva virkamies Matti Hietanen
09 160 77008)
Päätös hyväksyä Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2007–
2013 muutosehdotus lähetettäväksi
Euroopan komission hyväksyttäväksi.
Muutos ei vaikuta talousarviomäärärahoihin. Ohjelman sisällä siirrettäisiin 3 573 827 euroa hitaasti edenneistä toimintalinjoista (merikalastuksen toimintalinja 1 ja kollektiivisten toimenpiteiden toimintalinja 3)
nopeammin edistyneille toimintalinjoille (vesiviljelyn, sisävesikalastuksen ja kalanjalostuksen ja kalan tukkukaupan toimintalinja 2 sekä tekninen
tuki). (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 09 160 52904)
Päätös hylätä MTV Oy:n ja UrhoTV:n
toimiluvan
muutoshakemukset.
MTV Oy ja UrhoTV Oy ovat hakeneet niille myönnettyihin ohjelmistolupiin muutosta, joka sallisi myös
muiden kuin urheilua ja liikuntaa käsittelevien ohjelmien lähettämisen.
Koko tarjonnan monipuolisuuden
säilyttämiseksi on tarkoituksenmukaista säilyttää voimassa urheiluun ja
liikuntaan keskittyneiden kanavien
osalta nykykäytäntö, jossa ohjelmiston tulee yksinomaan koostua liikuntaa ja urheilua käsittelevistä ohjelmista. (LVM neuvotteleva virkamies
Jussi Mäkinen 09 160 28498)
Päätös asettaa Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunta toimikaudeksi
1.1.2012–31.12.2014. Kokoonpano:
puheenjohtaja: rehtori, professori Eva
Liljeblom Hanken, Svenska handelshögskolan; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, budjettineuvos Hannu
Mäkinen valtiovarainministeriö; jäsenet: hallitussihteeri Christina Snellman työ- ja elinkeinoministeriö ja
apulaisjohtaja Sakari Lehtiö Valtio-
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konttori. (TEM neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 010 60 64836)
Päätös nimetä äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2014 loppuun Äänekosken seutukunta. Salon
seutukunnalle ja Kotka-Haminan seutukunnalle myönnetään jatkoaika
vuoden 2013 loppuun sekä Kajaanin
seutukunnalle, Heinolan alueelle ja
Varkauden alueelle myönnetään jatkoaika vuoden 2012 loppuun. Päätöksen jälkeen äkillisen rakennemuutoksen alueita on yhteensä 11, joista
kahden määräaika päättyy vuoden
2011 lopussa, viiden vuoden 2012
lopussa, kolmen vuoden 2013 lopussa
ja yhden vuoden 2014 lopussa.
(TEM neuvotteleva virkamies Ilkka
Mella 010 60 64910)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
17.11.2011 seuraavat Euroopan
unionin säädösehdotuksia koskevat
valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 48/2011
vp) eduskunnalle Euroopan unionin
(EU) ja sen jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation (Venäjä) välisen
uuden perussopimuksen neuvottelemisesta (uusi EU-Venäjä perussopimus). Euroopan unionin neuvosto
valtuutti pitkällisten sisäisten neuvottelujen jälkeen toukokuussa 2008
komission aloittamaan neuvottelut
Venäjän kanssa nykyisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (Partnership and Cooperation Agreement,
PCA) korvaavasta uudesta perussopimuksesta. Vuodelta 1997 peräisin
oleva sopimus ei kaikilta osin enää
vastaa muuttuneita olosuhteita ja
nykytarpeita. Neuvottelujen päämääränä on laaja-alainen sopimus, joka
kattaa kaikki neljä vuonna 2005
EU:n ja Venäjän välille sovittua strategisen kumppanuuden yhteistä
aluetta: 1) talouden alue, 2) vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue,
3) ulkoisen turvallisuuden alue ja 4)
tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin alue. Marraskuuhun 2011 mennessä neuvotteluissa on käyty 12
neuvottelukierrosta. Useilla sopimuksen aloilla neuvottelut ovat
edenneet hyvin, mutta kauppa- ja
talouslukuun kuuluvan kauppa- ja
investointiosion sekä energiaosion
osalta neuvottelut ovat edenneet hitaasti. (UM osastopäällikkö Nina
Vaskunlahti 09 160 55038)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 49/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä. Ehdo-

tuksella yhdenmukaistettaisiin jäsenvaltioiden finanssitransaktioista kantamien verojen perusominaisuudet.
Direktiiviä sovellettaisiin siinä määriteltyjä rahoitusvälineitä koskeviin
transaktioihin, joissa vähintään yhtenä
osapuolena on jonkin jäsenvaltion
alueelle sijoittautunut direktiivissä
määritelty finanssilaitos, joka toimii
omaan tai toisen henkilön lukuun tai
transaktion osapuolen nimissä. Vero
koskisi laajaa valikoimaa rahoitusvälineitä ja johdannaissopimuksia
sekä säännellyillä markkinoilla että
niiden ulkopuolella. Veron ulkopuolelle jäisivät muun muassa valuuttatransaktiot valuuttajohdannaisia lukuun ottamatta ja yritysten pääomanhankinta. Transaktiossa osapuolena
oleva finanssilaitos maksaisi veron
sille jäsenvaltiolle, jonka alueelle se
on sijoittautunut. Vähimmäisverokanta olisi 0,1 prosenttia vastikkeesta,
johdannaissopimuksista kuitenkin
0,01 prosenttia kohde-etuuden arvosta.
(VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 09 160 34753)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 50/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä. Euroopan komission ehdottamilla neuvoston päätöksillä päätettäisiin hyväksyä ja allekirjoittaa ehdollisen pääsyn eurooppalainen
yleissopimus EU:n toimivaltaan kuuluvilta osiltaan. (LVM neuvotteleva
virkamies Jussi Mäkinen 09 160
28498)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti
seuraavat nimitysasiat:

17.11.2011

Oikeustieteen kandidaatti Minna
Hulkkonen sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden yksikön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen
1.12.2011–31.7.2013, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija tai hänen sijaisekseen
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetty henkilö on virkavapaalla. (SM
hallintojohtaja
Janne
Kerkelä
071 878 8300)
Filosofian maisteri, sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtajan virkaan 1.1.2012–
31.12.2016. (OKM kansliapäällikkö
Harri Skog 09 160 77210)
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Valtioneuvosto myönsi hallitusneuvos Maija Salolle palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön
hallitusneuvoksen
virasta
1.1.2012–31.12.2015. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160
53331)
Oikeustieteen lisensiaatti, hallintotieteiden maisteri Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvoksen virkaan 1.12.2011 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri
Pursiainen 09 160 28389)
Viestintäpäällikkö, valtiotieteiden
maisteri Jussi Salmi ympäristöministeriön viestintäjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2011–
30.9.2014, kuitenkin enintään viran
vakituisen haltijan Marko Ruonalan
virkavapauden ajaksi. (YM henkilöstöpäällikkö
Heidi
Sederholm
040 014 3898)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 16.11.2011 seuraavia asioita:
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 10 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Aasian kehityspankin (ADB)
alueelliselle
ympäristöohjelmalle
vuosille 2012–2015. Mekongin ympäristöohjelma (CEP-BCI) on yksi
ADB:n Mekongin alueen taloudellisen yhteistyön ohjelmista. Suomi on
rahoittanut ohjelmaa vuodesta 2008
lähtien. ADB on esittänyt Suomelle
ohjelman tuen jatkamista II-vaiheen
ajan 2012–2016. Ympäristöohjelman
tavoitteena on köyhyyden vähentäminen, luonnonvarojen kestävä käyttö
ja ilmastonmuutoksen vaikutusten
torjunta Mekongin alueella sen kuudessa eri maassa. (UM lähetystöneuvos Rauli Suikkanen 09 160 56369)
Vuoden 2011 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 20 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Afganistanin jälleenrakennusrahaston (ARTF) tukemiseen vuosina
2012–2015. Suomi on tukenut
ARTF:ää vuodesta 2002 lähtien.
ARTF on Suomen Afganistaniin suunnattavan kehitysyhteistyön tärkein
rahoituskanava, jonka kautta on
suunnattu noin puolet Suomen avusta.
ARTF on sekä Afganistanin valtionbudjetin juoksevien kulujen että hallituksen investointiohjelmien ja tek-

21.11.2011/136

nisen tuen tärkein rahoituskanava.
(UM lähetystöneuvos Rauli Suikkanen 09 160 56369)
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä
Maatilatalouden kehittämisrahaston
valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen
eräiden maatalouden rakennetukien
toimeenpanoa varten vuonna 2011.
Päätöksellä osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELYkeskus) myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain mukaisten tukien toimeenpanoa
varten. Myöntämisvaltuuksien ja
avustusvarojen osoittaminen koskee
osaa vuonna 2011 tehtävistä tukipäätöksistä. Vuoden 2011 talousarvion
momentilla 30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä 300 000 000
euroa, jonka lisäksi käytettävissä on
vuodelta 2010 siirtyvää myöntämisvaltuutta 211 957 251 euroa. Siten
vuonna 2011 on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä 511 957 251 euroa. Määrästä
osoitetaan myöntämisvaltuutta ELYkeskuksille 54 716 000 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa kauden 2008−2013 mukaisiin tukiin varatusta 88 470 000 euron
avustusvaroista osoitetaan ELY-keskuksille 25 680 470 euroa. MAKERAn vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa rajatusta 10 000 000 euron valtiontakausten myöntämisvaltuudesta
osoitetaan 5 320 000 euroa. Aiemmin tehdyt varojen osoittamista koskevat päätökset huomioon otettuna
päätöksen jälkeen vuonna 2011 olisi
edelleen käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta vähintään
271,1 miljoonaa euroa ja valtiontakausten myöntämisvaltuutta vähintään 0,18 miljoonaa euroa. Käytettävissä olevia avustusvaroja ei jäisi
osoittamatta enää lainkaan. Sika-,
broileri- ja kalkkuna-alan tuotantorakennusten uudisrakennus- ja laajennusinvestointeja koskevasta vuodelle
2010 ja 2011 asetetusta 33 000 eläinpaikan kiintiöstä, josta vuodelle 2011
on jäänyt käytettäväksi 18 494 eläinpaikkaa, osoitetaan ELY-keskusten
käyttöön 500 eläinpaikkaa. Päätöksen jälkeen on varmaa, että vuosille
2010 ja 2011 asetettu 33 000 eläinpaikan kiintiö ei ylity. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 09 160
53345)

Vuoden 2011 talousarvion momentin
32.30.50 (Palkkaturva) määrärahan
ylittäminen 5 500 000 eurolla. Momentille on budjetoitu 29 500 000
euroa. Vuonna 2010 määrärahaa käytettiin 35 066 499,69 euroa. Vuoden
2011 lokakuun loppuun mennessä
palkkaturvaa oli maksettu 27,2 miljoonaa euroa. Tähänastisen maksatuksen perusteella palkkaturvaa arvioidaan maksettavan koko vuoden aikana noin 33 miljoonaa euroa. Loppuvuonna on lisäksi syytä varautua
mahdollisiin suuriin yksittäisiin konkursseihin. Yksittäisiin konkursseihin varautumisen vuoksi arvioon on
lisätty vielä 2 miljoonaa euroa, jolloin vuoden 2011 määrärahatarve on
yhteensä 35 miljoonaa euroa. (TEM
budjettineuvos Mika Niemelä 010 60
62135)
Vuoden 2011 talousarvion momentin
33.10.52 (Eräät valtion korvattavat
perhe-etuudet) määrärahan ylittäminen 300 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu loppuvuoden arvioitua suuremmista menoista momentille sisältyvän lasten kotihoidon ja yksityisen
hoidon tuen osalta. (STM neuvotteleva virkamies Mikko Nygård
09 160 73903)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
H A L L I T U K S E N I LTA K O U L U
16.11.2011

Hallitus keskusteli ammattikorkeakoulu-uudistuksesta
Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 16. marraskuuta ammattikorkeakoulu-uudistusta. Uudistusta
pidettiin tärkeänä ja sen lähestymistapa todettiin hallitusohjelman tavoitteiden mukaiseksi.
Hallitus totesi iltakoulussaan, että ammattikorkeakoulu-uudistus toteutetaan
kuntien ja valtion välisessä rahoitussuhteessa kustannusneutraalisti.
Opetusministeri Jukka Gustafsson
näkee iltakoulukäsittelyn antavan
hyvän pohjan ammattikorkeakouluuudistuksen jatkovalmistelulle ja toteutukselle. Erityisesti hän painotti
hallituksen sitoutumista ammattikorkeakoulujen vakavaraisuuden vahvistamiseen finanssisijoituksilla.
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Muistio 16.11.2011
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus
/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulu_uudistus/aineistot/liitteet/
muistio1611.pdf
Lisätietoja: johtaja Anita Lehikoinen,
opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 040
518 4891

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston kanslia julkisti
15.11.2011 Ehdotukset sosiaali- ja
terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi -julkaisun. Julkaisu sisältää talousneuvoston sihteeristön
tilaamat asiantuntijaraportit. Professori Hannu Valtosen laatima raportti
Terveydenhuollon rahoitusehdotusten
arviointi vertailee julkisuudessa esillä
olleita sosiaali- ja terveydenhuollon
vaihtoehtoisia kehitysmalleja yhtenäisessä kehikossa. Raportti nostaa
myös esiin potentiaalisesti tärkeitä
näkökohtia, jotka ovat jääneet ehdotuksissa vähälle huomiolle. Toinen
raporteista on tutkimusprofessori
Markku Pekurisen johtaman Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijaryhmän raportti Sosiaali- ja
terveydenhuollon rahoituksen kehittäminen: Kohti yksikanavaista alueellista järjestäjä-rahoittajaa. Raportissa ehdotetaan muodostettavaksi
12–15 alueellista järjestäjä-rahoittajaa, joiden väestöpohjan tulisi olla
vähintään 200 000 asukasta. Kaikki
sosiaali- ja terveydenhuollon julkinen rahoitus keskitettäisiin tälle toimijalle, joka vastaisi palvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta alueellaan. Julkaisu on osoitteessa http:/
/www.vnk.fi/julkaisukansio/2011/j19
-ehdotukset/pdf/fi.pdf. Lisätietoja
antavat talousneuvoston pääsihteeri
Pekka Sinko, p. 09 160 22177, valtioneuvoston kanslia, tutkimusprofessori Markku Pekurinen, p. 050 367
0841 ja professori Hannu Valtonen,
p. 044 594 8984.

virkamiesten yleistä 68-vuoden eroamisikää. Eroamisiällä tarkoitetaan
ikää, jolloin henkilön on viimeistään
jäätävä eläkkeelle työnantajan palveluksesta. Muutokset tulisivat voimaan
siirtymäkauden jälkeen 1.1.2020.
Käytännössä muutos vaikuttaisi poliisimiehiin, jotka ovat nyt nuorempia
kuin 50–51-vuotiaita. Eroamisiästä
luopuminen merkitsisi poliisihallinnossa päällikköjä lukuun ottamatta
eläkeiän nousemista. Päällystön osalta
muutoksen merkitys olisi vähäinen.
Miehistö- ja alipäällystötehtävissä
eläkkeelle siirtyminen siirtyisi noin
kolmella vuodella. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin
/biblio.nsf/348AE4DB1A58CAB7C2
25794A002F524B/$file/302011.pdf.
Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja
Sanna Heikinheimo, p. 071 878
8553, sisäasiainministeriö.

Poliisimiesvirkojen eroamisikä -selvityshankkeen työryhmä luovutti
16.11.2011 loppuraporttinsa sisäasiainministeri Päivi Räsäselle. Työryhmä esittää, että poliisimiehiä koskevista eroamisikäsäännöksistä luovutaan siirtymäajan jälkeen ja koko
poliisihallinnon henkilöstöön sovelletaan valtion virkamieslain mukaista

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

16

21.11.2011/136

