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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
29.11.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 127/2011 vp)
eduskunnalle vuoden 2011 neljän5.12.2011/142

neksi lisätalousarvioksi. Määrärahoihin tehdään 61 miljoonan euron lisäys.
Yhdessä tuloarvioihin tehtävän 129
miljoonan euron nettolisäyksen
kanssa neljäs lisätalousarvioesitys on
68 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja
vähentää nettolainanoton tarvetta
tällä määrällä. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2011 arvioidaan siten
6,4 miljardia euroa, jolloin valtionvelan määrä vuoden lopussa olisi 82
miljardia euroa. Merkittävimpinä
muutoksina ansio- ja pääomatuloveron kertymäarviota korotetaan 180
miljoonaa euroa ja arvonlisäveron
kertymäarviota 83 miljoonaa euroa.
Yhteisöveron kertymäarviota alennetaan 111 miljoonaa euroa. Kuntien
peruspalvelujen
valtionosuuden
määrärahaa korotetaan 60 miljoonalla eurolla. (VM budjettipäällikkö
Hannu Mäkinen 09 160 33036)
Hallituksen esitys (HE 128/2011 vp)
eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) toisesta täydentämisestä. Talousarvioesityksen määrärahoihin tehdään 181
miljoonan euron nettolisäys. Yhdessä tuloarvioihin tehtävän 187 miljoonan euron nettovähennyksen kanssa
toinen täydentävä esitys on 367 miljoonaa euroa alijäämäinen ja lisää
nettolainanoton tarvetta tällä määrällä. Valtion nettolainanotoksi vuonna
2012 ehdotetaan siten 7,3 miljardia

euroa, jonka seurauksena valtionvelan arvioidaan olevan noin 89 miljardia euroa vuoden 2012 loppuun mennessä. Työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen tukemiseen
ehdotetaan toimia, joilla pyritään
vakauttamaan julkista taloutta työllisyyttä parantamalla. Toimien vaikutus valtion talouteen on 410 miljoonaa euroa. Tämä koostuu palkansaajien työeläkemaksun kompensaatiosta ansiotuloverotusta keventämällä
sekä tästä kuntien verotuloihin aiheutuvan vaikutuksen kompensoimisesta kunnille, yhteisöveron verokannan alentamisesta 0,5 prosenttiyksiköllä jo ehdotetun lisäksi, valtion osallistumisesta lomautuspäivärahojen rahoitukseen sekä työttömyysturvan sovitellun päivärahan
muutoksista johtuviin kustannuksiin.
Lisäksi esitys vuorotteluvapaan
muutoksista perutaan. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 09 160
33036)
Hallituksen esitys (HE 129/2011 vp)
eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta. Energiaintensiivisen teollisuuden vuotuista energiaverojen palautusta kasvatetaan noin 120 miljoonalla eurolla
alentamalla palautuksen kynnysarvoa 3,7 prosentista 0,5 prosenttiin.
Palautukseen on oikeutettu energi25
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aintensiivinen yritys, jonka energiatuotteista maksamien valmisteverojen yhteenlaskettu määrä on enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta. Biopolttoöljy lisätään
palautuksen piiriin kuuluviin energiatuotteisiin. Lisäksi tehdään eräitä
teknisluonteisia täsmennyksiä. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2012, edellyttäen, että ehdotettu
muutos on mahdollista toteuttaa ryhmäpoikkeusasetuksen
mukaisesti
yksinkertaistetussa valtiontukimenettelyssä. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen.
(VM neuvotteleva virkamies Leo
Parkkonen 09 160 33148)

työttömyysetuuden määrää koskeviin säännöksiin. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia
muutetaan siten, että valtio osallistuu
määräaikaisesti lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen. Työttömyyskassalle maksetaan valtionosuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaava määrä. Lakia sovellettaisiin vuosina 2012 ja 2013 maksettaviin ansiopäivärahoihin. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2012. Esitys
liittyy vuoden 2012 talousarvioesityksen täydentävään esitykseen.
(STM neuvotteleva virkamies Kirsi
Päivänsalo 09 160 73868)

Hallituksen esitys (HE 130/2011 vp)
eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden
verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) täydentämisestä. Tuloverolakia muutetaan siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymäprosenttia korotetaan ja poistumaprosenttia alennetaan aiemmassa esityksessä ehdotetuista määristä. Lisäksi ehdotetaan,
että vuoden 2012 valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotuloveroasteikon ylintä marginaaliveroprosenttia alennetaan 0,25 prosenttiyksiköllä. Yhteisöverokantaa
alennetaan aikaisemmin esitetyn yhden prosenttiyksikön lisäksi puolella
prosenttiyksiköllä, jolloin yhteisöverokanta laskee nykyisestä 26 prosentista 24,5 prosenttiin. Rajoitetusti verovelvollisten verotukseen tehdään
yhteisöverokannan muutoksia vastaavat muutokset. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2012. Esitys
liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen. (VM erityisasiantuntija Ilkka Lahti 09 160 32199)

Hallituksen esitys (HE 132/2011 vp)
eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain
18 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp)
täydentämisestä. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18
§:n muuttamisesta annettua hallituksen esitystä täydennetään siten, että
vuodelle 2012 ehdotettuja työttömyysvakuutusmaksujen korotuksia
ei toteuteta ja maksut säädetään tämän esityksen mukaisesti. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2012. Esitys liittyy vuoden 2012
talousarvioesityksen täydentävään
esitykseen. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 09 160
73868)

Hallituksen esitys (HE 131/2011 vp)
eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain
4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että työntekijälle, jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksetaan
täyttä työttömyysetuutta lomautuspäiviltä. Tältä osin tarkoituksena on
vakinaistaa määräaikaisesti voimassa ollut sääntely. Lisäksi soviteltua
työttömyysetuutta koskevaa työaikarajaa nostetaan nykyisestä. Täsmentäviä muutoksia tehdään sovittelujaksoa, estäviä sosiaalietuuksia ja

Hallituksen esitys (HE 133/2011 vp)
eduskunnalle laiksi tuomioistuimen
velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että tuomioistuin tekee väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevat ilmoitukset suoraan väestötietojärjestelmään tai asiassa toimivaltaiselle maistraatille nykyisin vastaanottajatahoksi säädetyn Oikeusrekisterikeskuksen sijaan. Lainsäädäntö
saatetaan vastaamaan vallitsevaa ja
hyväksi havaittua käytäntöä, jossa ilmoitukset kulkevat pääsääntöisesti
konekielisesti eri järjestelmien välillä, taikka jos se ei ole mahdollista,
manuaalisesti tuomioistuinten ja
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Tasavallan presidentti peruutti hallituksen esityksen laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta (HE 84/2011
vp). (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 010 60 48937)
Tasavallan
presidentti
antoi
2.12.2011 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:

maistraattien välillä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2012.
(OM hallitussihteeri Merja Väisänen
09 160 67555)
Hallituksen esitys (HE 134/2011 vp)
eduskunnalle laiksi keskinäisestä
avunannosta veroihin, maksuihin ja
muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston
direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta. Lailla pannaan täytäntöön
neuvoston direktiivi keskinäisestä
avunannosta veroihin, maksuihin ja
muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä. Laki korvaa voimassa olevan lain keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä
Suomen ja muiden Euroopan unionin
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012.
(VM neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 09 160 33163)
Hallituksen esitys (HE 135/2011 vp)
eduskunnalle laiksi kalastuslain
muuttamisesta. Kalastuslakia muutetaan siten, että elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukset voivat myöntää enintään viiden vuoden määräajaksi kalastusmatkailuyrittäjälle luvan järjestää yleiskalastusoikeuksien
turvin sellaisia kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu enintään
kuusi kalastajaa. Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksille annetaan
myös mahdollisuus asettaa luville
reunaehtoja sekä myös oikeus
peruuttaa myönnetty lupa. Luvanhaltijan pitää lisäksi suorittaa kalenterivuosittain valtiolle 100 euron suuruinen viehekalastusmaksu kunkin sellaisen 88 §:n 2 momentissa tarkoitetun läänin osalta, jonka alueella kalastusmatkailuyrittäjä järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia. (MMM kalatalousylitarkastaja Roni Selén 09 160
52726)
Hallituksen esitys (HE 136/2011 vp)
eduskunnalle Suomen, Norjan ja
Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä. Sopimus koskee
työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankkimista Pohjoiskalotin koulutussäätiöltä vuosina 2012–2015.
Sopimus on allekirjoitettu 23.11.2011.
Sopimus ei sisällä lainsäädännön
alaan kuuluvia määräyksiä. Sopimuksen voimaantulo edellyttää eduskunnan hyväksymistä, koska sopi-
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mus sisältää valtion talousarvioon
liittyviä sitoumuksia useaksi vuodeksi. (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
2.12.2011 seuraavat lait:

vahvisti

Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta (HE 48/2011 vp). Rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin nojalla
yksityiselle henkilölle pyynnöstä annettavasta rikosrekisteriotteesta peritään valtion maksuperustelain mukainen maksu. Sen määräksi asetetaan oikeusministeriön asetuksella
13,40 euroa. Laki tulee voimaan
1.1.2012. (OM hallitussihteeri Merja
Väisänen 09 160 67555)
Laki rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen
eräiden säännösten täytäntöönpanosta,
laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän
yhteistyön tehostamisesta erityisesti
terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain
muuttamisesta, laki ampuma-aselain
17 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
annetun lain 41 a §:n muuttamisesta
ja laki ajoneuvoliikennerekisteristä
annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta (HE 25/2011 vp). Euroopan
unionin neuvoston heinäkuussa 2008
tekemä päätös rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden
torjumiseksi (Prüm-päätös) pannaan
täytäntöön. Toisen EU:n jäsenvaltion
virkamiehen osallistumisesta yhteiseen operaatioon Suomessa säädetään laissa. Lisäksi ampuma-aselakiin tehdään päätöksen edellyttämä
soveltamisalaa koskeva muutos ja
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun
lakiin tehdään tietojen poistamista
sekä tietojen käsittelyä koskevien lokija valvontatietojen säilyttämistä ja
poistamista koskevat muutokset.
Prümin sopimuksen voimaansaatta-
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mislakia muutetaan siltä osin kuin
sopimuksen määräykset on saatettu
osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä. Lait tulevat voimaan 15.12.2011.
(SM neuvotteleva virkamies Jouko
Huhtamäki 071 878 8556)
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
(HE 52/2011 vp). Vähintään kuukauden ajaksi tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin sovellettava verokanta
korotetaan 9 prosenttiin. Laki tulee
voimaan 1.1.2012. (VM neuvotteleva virkamies Tiina Maisala 09 160
33205)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 2.12.2011
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen,
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain voimaantulosta. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan kesäkuussa
2009 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, on pöytäkirjalla
tarkoitus määrätä vaalikauden 2009–
2014 loppuun asti sovellettavista
Euroopan parlamentin kokoonpanoa
koskevista siirtymätoimenpiteistä.
Laki (876/2010) ja asetus tulevat voimaan 7.12.2011. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 2.12.2011
seuraavat kansainväliset asiat:
Pääministeri Jyrki Kataisen tai hänen
estyneenä ollessaan suurlähettiläs,
pysyvä edustaja Jan Storen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan
unionin jäsenvaltioiden ja Kroatian
tasavallan välillä Kroatian tasavallan
liittymisestä Euroopan unioniin tehty
sopimus sekä siihen liittyvä päätösasiakirja. (UM osastopäällikkö Jukka
Salovaara 09 160 55044)
Pääministeri Jyrki Kataisen tai hänen
estyneenä ollessaan suurlähettiläs
Aleksi Härkösen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja

Viron tasavallan sopimus väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta. Sopimus
edistää osaltaan henkilöiden nykyistä vapaampaa liikkuvuutta Suomen
ja Viron välillä. (VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 09 160
32239)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
2.12.2011 seuraavat asiat:

päätti

Tasavallan presidentti myönsi 106
arvonimeä. (VNK osastopäällikkö
Auni-Marja Vilavaara 09 160 22026)
Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2010 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaan vuoden 2010 lopullinen tasoitusmäärä on 175 728 727,98 euroa.
Koska Ahvenanmaan maakunta on
saanut
ennakkona
yhteensä
176 146 000 euroa, maakunnan on
palautettava valtiolle 417 272,02 euroa. (VM alivaltiosihteeri Martti
Hetemäki 09 160 33091)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
2.12.2011 seuraavat nimitysasiat:
Kenraalimajuri Pertti Olavi Salmisen
sotilasedustajan tehtävään Suomen
pysyvään edustustoon Euroopan
Unionissa (EU) ja edustustoon Pohjois-Atlantin Liitossa (NATO) sekä
Suomen pysyväksi sotilasedustajaksi
EU:n sotilaskomiteassa ja sotilasedustajaksi NATOssa annetun
määräyksen peruuttaminen 1.3.2012
lukien ja Etelä-Suomen Sotilasläänin
komentajan, kenraalimajuri Markku
Ilmari Nikkilän määrääminen tähän
tehtävään 1.3.2012 lukien asemapaikkana Bryssel sekä kenraalimajuri Pertti Olavi Salmisen määrääminen Länsi-Suomen Sotilasläänin komentajaksi 1.3.2012 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 1.12.2011 seuraavat asetukset:
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Valtioneuvoston asetus tilastokeskuksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan vastaamaan valtioneuvoston ohjesääntöön 1.6.2011 lukien tehtyä muutosta (520/2011)
ylimpien virkamiesten kelpoisuusvaatimusten osalta. Asetus tulee voimaan 15.12.2011. (VM hallitusneuvos Ulla Vilhu 09 160 34708)
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston
asetuksen 16 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan vastaamaan valtioneuvoston ohjesääntöön 1.6.2011
lukien tehtyä muutosta (520/2011)
ylimpien virkamiesten kelpoisuusvaatimusten osalta. Asetus tulee voimaan 15.12.2011. (VM hallitusneuvos Ulla Vilhu 09 160 34708)
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan vastaamaan valtioneuvoston ohjesääntöön 1.6.2011
lukien tehtyä muutosta (248/1996)
ylimpien virkamiesten kelpoisuusvaatimusten osalta. Asetus tulee voimaan 15.12.2011. (VM hallitusneuvos Ulla Vilhu 09 160 34708)
Valtioneuvoston asetus eräisiin rahoitussopimuksiin liittyvästä yksinkertaistetusta asiakkaan tuntemismenettelystä rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä. Asetuksella helpotetaan rahanpesudirektiivin (2005/60/EY) nojalla annetun komission täytäntöönpanodirektiivin (2006/70/EY) mukaisesti asiakkaan tuntemismenettelyä koskevia vaatimuksia enintään
15 000 euron määräisten leasing- ja
osamaksurahoitussopimusten osalta.
Asetus tulee voimaan 15.12.2011.
(VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 09 160 33064)
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012
myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta. Asetuksella
säädetään maatilan investointituen
kohteista, tuen määrästä ja hakuajoista vuodelle 2012. Rahoitettavina
olleet tukikohteet, tukimuodot ja tukitasot säilyvät pääosin ennallaan.
Investointitukiin tehdään seuraavia
muutoksia: Euroopan unionin maidon tuotannon rajoittamista koskeva
maitokiintiöjärjestelmä
päättyy
31.3.2015. Kiintiöjärjestelmän päättymisen vuoksi tuen myöntäminen
lypsykarjatalouden tuotantorakennuksen rakentamiseen ei enää jatkossa edellytä, että maatilalle on vahvis-
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tettu maitokiintiö, joka vastaa tuen
kohteena olevaan rakennukseen tulevia eläinpaikkoja. Kanataloudessa
siirtymäaika kanojen häkkien korvaamiseksi virikehäkeillä päättyy
vuoden 2011 lopussa. Valtaosa tukimenoista on kohdistunut häkkien
korvaamiseen virikehäkeillä. Siirtymäajan päättymisen ja alan kilpailutilanteen vuoksi tukea ei enää jatkossa myönnetä kanatalouden investointeihin kuluvan ohjelmakauden aikana. Kuolleiden eläinten varastointia
tai polttamista koskevien rakentamis- tai laiteinvestointien tukemisen
ehtona on aiemmin ollut, että investointi toteutetaan eläintautilain (55/
1980) nojalla määrätyllä ns. raatokeräilyalueella. Hygieniaan ja ympäristöön liittyvien syiden vuoksi ehto
poistettiin vuodelle 2011 koskien
muita eläinlajeja paitsi vuohia ja
lampaita. Vuodesta 2012 lähtien ehto
poistetaan myös vuohien ja lampaiden osalta. Vuonna 2010 investointituen kohteeksi otettujen sika- ja lihasiipikarjatalouden laajennusinvestointien tuen myöntämistä jatketaan
vastaavilla ehdoilla kuin vuosina
2010–2011. Vuodelle 2012 asetetaan
uusi 33 000 lisäeläinpaikan kiintiö.
Sika- ja lihasiipikarjatalouden investoinnit rahoitetaan jatkossa ohjelman
varoista. Mehiläistalouden investoinneissa korkotukilainan enimmäismäärä alennetaan 70 prosenttiin
hyväksyttävistä kustannuksista. Asetuksella avataan vuonna 2012 myönnettävän investointituen haku syksyllä 2011 siten, että tukea voi hakea
asetuksen voimaantulopäivästä alkaen. Asetusta sovelletaan myös vireillä oleviin lypsykarjatalouden tuotantorakennuksen rakentamista koskeviin hakemuksiin. Asetus tulee voimaan 7.12.2011. (MMM hallitussihteeri Mika Saari 09 160 52242)
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
28.11.2011 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä ympäristöministeri
Ville Niinistölle viides sijainen (liite). (VNK hallitusneuvos Marika
Paavilainen 09 160 24026)
Päätös määrätä Suomen kestävän kehityksen toimikunnan uudet jäsenet
31.12.2012 päättyväksi toimikaudeksi. Uudet jäsenet: pääministeri
Jyrki Katainen (puheenjohtaja), ympäristöministeri Ville Niinistö (varapuheenjohtaja), valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen, ulkoasiainministeri

Erkki Tuomioja, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, kulttuurija urheiluministeri Paavo Arhinmäki,
puolustusministeri Stefan Wallin, sisäasiainministeri Päivi Räsänen,
kansanedustaja Juha Sipilä tulevaisuusvaliokunta, kansanedustaja Pertti Salolainen ulkoasiainvaliokunta,
kansanedustaja Martti Mölsä ympäristövaliokunta, yksikön johtaja Antti Kivipelto puolustusministeriö,
teollisuusneuvos Antti Joensuu työja elinkeinoministeriö, neuvotteleva
virkamies Anne Eriksson sosiaali- ja
terveysministeriö, ympäristöjohtaja
Liisa Pietola Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, metsäja ympäristöjohtaja Tomi Salo Metsäteollisuus, toiminnanjohtaja Pekka
Ihalainen Ympäristöasiantuntijoiden
keskusliitto YKL/Akava, johtaja
Riitta Särkelä, Suomen sosiaali ja
terveys SOSTE ja kehityspoliittinen
asiantuntija Tuuli Hakkarainen Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA;
uudet varajäsenet: kansanedustaja
Leena Rauhala tulevaisuusvaliokunta, kansanedustaja Christina Gestrin
ulkoasiainvaliokunta, kansanedustaja Rakel Hiltunen ympäristövaliokunta, sektorijohtaja Jyrki Nurminen
pääesikunta, budjettisihteeri Armi
Liinamaa
valtiovarainministeriö,
neuvotteleva virkamies Mika Honkanen työ- ja elinkeinoministeriö,
asiantuntija Tuuli Mäkelä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija
Janne Näräkkä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, tilastotoimitsija Jorma Peussa Julkisten ja
hyvinvointialojen liitto JHL, erityisasiantuntija Lauri Kurvonen Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Akava,
johtaja Janne Juvakka, Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ja hallituksen
jäsen Inka Hopsu Kehitysyhteistyön
palvelukeskus KEPA. (YM ympäristöneuvos Sauli Rouhinen 050 565
8394)
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
1.12.2011 seuraavat päätökset:
Päätös Suomen edustautumisesta
Eurooppa-neuvoston kokouksessa
Brysselissä 9.12.2011. Suomea edustaa kokouksessa pääministeri Jyrki
Katainen. Kokouksessa arvioidaan
Euroopan talouden tilaa ja keskustellaan kasvun edistämisestä ja energiaasioista. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 09 160 22180)
Päätös määrätä vakuutusoikeuteen
neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas työoloja tai yritystoimintaa tuntevaksi sivutoimiseksi jä-
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seneksi käsittelemään ja ratkaisemaan vakuutusoikeuslain 11 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja
asioita, oikeustieteen kandidaatti Timo Voutilainen työoloja tai yritystoimintaa tuntevaksi sivutoimisen jäsenen varajäseneksi käsittelemään ja
ratkaisemaan vakuutusoikeuslain 11
§:n 1 momentin 1 c kohdassa tarkoitettuja asioita sekä neuvottelupäällikkö Sari Ojanen työoloja tai yritystoimintaa tuntevaksi sivutoimisen jäsenen varajäseneksi käsittelemään ja
ratkaisemaan vakuutusoikeuslain 11
§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja asioita 1.12.2011 alkaen vakuutusoikeuden 31.12.2014 päättyväksi
toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos
Anne Hallavainio 09 160 67535)
Päätös hyväksyä valtion henkilöstön
palvelussuhteen ehdoista tehdyt virkaehtosopimukset ja alistaa ne eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat
pääsopijajärjestöt ovat 24.11.2011
tehneet virka- ja työehtosopimukset
valtion henkilöstön palvelussuhteen
ehdoista. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee
voimaan vasta kun valtioneuvosto on
sen hyväksynyt. Koska nyt tehdyistä
sopimuksista aiheutuu lisämenoja,
joiden hyväksymiseen tarvitaan
eduskunnan päätös, ne on alistettava
eduskunnan valtiovarainvaliokunnan
hyväksyttäväksi siltä osin kuin ne
ovat virkaehtosopimuksia. Valtiovarainministeriö alistaa sopimukset ilman valtioneuvoston päätöstä siltä
osin kuin ne ovat työehtosopimuksia.
Virka- ja työehtosopimusten kaikkien tarkistusten valtion henkilöstömenoja korottava vaikutus on vuositasolla henkilöstösivukuluineen noin
234 miljoonaa euroa, josta 15 miljoonaa euroa kertaluontoista vuodelle 2012. Kokonaismäärästä kohdentuu vuodelle 2012 noin 112 miljoonaa euroa, josta on kertaluontoista
noin 15 miljoonaa euroa, vuodelle
2013 noin 100 miljoonaa euroa ja
vuodelle 2014 noin 22 miljoonaa euroa. (VM osastopäällikkö Teuvo
Metsäpelto 09 160 34900)
Päätös tarkistaa eräitä sopimuspalkkoja virkamiespalkkausten tarkistuksia vastaavasti 1.3.2012 ja 1.4.2013
lukien. Tarkistuksista aiheutuva menojen lisäys on vuositasolla noin 306
000 euroa vuonna 2012 ja 249 000
euroa vuonna 2013. (VM osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto 09 160
34900)
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Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Marianna Uotinen valtioneuvoston esittelijäksi.
(VM hallitusneuvos Ulla Vilhu
09 160 34708)
Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Riikka Pitkänen valtioneuvoston esittelijäksi.
(LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)
Päätös hylätä Beafina Oy:n hakemus
määräysvallan muutoksesta. Beafina
Oy on hakenut valtioneuvoston ennakkopäätöstä määräysvallan muutokseen, jolla Metroradio Oy hankkisi määräysvallan Beafina Oy:stä.
Valtioneuvosto myönsi 17.2.2011
JPC-Studiot Oy:lle kaudelle 2012–
2019 Helsingin paikallisen radiotoimiluvan, jonka JPC Studiot Oy on
sittemmin siirtänyt tytäryhtiölleen
Beafina Oy:lle televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaisena
konsernin sisäisenä siirtona. Hakemus hylätään, koska käytännössä järjestelmä johtaisi toimiluvan kauppaan ja siirtämiseen ennen toimilupakauden alkamista. (LVM neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen 09 160
28498)
Päätös hyväksyä Family Channel
Oy:n hakemus televisiotoiminnan
ohjelmistotoimiluvan muuttamisesta. Family Channel Oy on nyt pyytänyt toimiluvan muutosta siten, että
siitä poistettaisiin velvoite lähettää
päivittäin ruotsinkielisiä ohjelmia.
Toimiluvan muuttaminen esitetyllä
tavalla ei olennaisesti muuta toimiluvan nojalla lähetettävän ohjelmiston
sisältöä. (LVM neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen 09 160 28498)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
1.12.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 56/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista. Komission ehdottama asetus yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista muodostaisi vaihtoehtoisen, yhtenäisen sopimusoikeudellisen säännöstön, jota voidaan
soveltaa rajat ylittävissä sopimuksissa EU:n jäsenvaltioissa. Ehdotuksen
tavoitteena on poistaa kaupankäynnin esteitä sisämarkkinoilla sekä parantaa kuluttajansuojaa. Yhteinen
eurooppalainen kauppalaki soveltuisi sekä yrityksen ja kuluttajan väli-

siin että yritysten keskinäisiin liiketoimiin silloin, kun toinen yrityksistä
on pk-yritys. Yhteistä eurooppalaista
kauppalakia voitaisiin soveltaa, jos
kauppasopimuksen molemmat osapuolet antavat siihen suostumuksensa. Tällöin se syrjäyttäisi kansallisen
kuluttajansuojalainsäädännön myös
siltä osin kuin se on pakottavaa. (OM
apulaisosastopäällikkö Antti Leinonen 09 160 67713)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi
istunnossaan
30.11.2011 seuraavia asioita:
Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Länsi- ja Itä-Afrikan metsäilmastohankkeelle vuosiksi 2012–
2015. Hankkeelle myönnetään momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 10 000 000 euroa,
joista 2 000 000 euroa vuoden 2011
määrärahoista ja 8 000 000 euroa
vuoden 2011 myöntö- ja sopimusvaltuuksista. Hankkeen tarkoituksena
on kehittää maaseutuyhteisöjä hyödyttäviä metsä-ilmastoyhteistyömalleja sekä edistää ekosysteemien suojelua Länsi- ja Itä-Afrikassa. (UM
lähetystöneuvos Helena Airaksinen
09 160 56260)
Suomen valtion maksuliikennepalveluiden ja laskujen välityspalveluiden hankkiminen. Valtiovarainministeriö hankkii sopimuskaudeksi
1.12.2012–30.11.2019 Suomen valtion maksuliikennepalvelut sekä
Suomen valtion laskujen välityspalvelut. Pohjola Pankki Oyj valitaan
valtion
maksuliikennepalvelujen
päävälittäjäksi sekä Nordea Pankki
Suomi Oyj ja Sampo Pankki Oyj sivuvälittäjiksi. Pankkien kanssa aloitetaan neuvottelut hankintasopimuksen aikaansaamiseksi. Itella Information Oy valitaan valtion laskujen välityspalvelujen toimittajaksi. Yhtiön
kanssa aloitetaan neuvottelut hankintasopimuksen
aikaansaamiseksi.
(VM neuvotteleva virkamies Juha
Majanen 09 160 33105)
Maatilatalouden kehittämisrahaston
vuoden 2012 käyttösuunnitelman
vahvistaminen ja lainamäärän, jolle
uusia valtiontakauksia voidaan
vuonna 2012 myöntää, rajaaminen
rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 210,90 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on

29

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

käyttösuunnitelmaan esitetty 4,00
miljoonaa euroa ja kulutusmenoja
105,68 miljoonaa euroa eli yhteensä
109,68 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voitaisiin vuonna 2012 myöntää, rajataan 10,0 miljoonaan euroon. (MMM
maatalousneuvos Esko Juvonen
09 160 53345)
Vuoden 2011 talousarvion momentin
33.20.52 (Valtionosuus työmarkkinatuesta) arviomäärärahan ylittäminen 12 000 000 eurolla. Määrärahasta maksetaan työttömyysturvalain
sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain perusteella
maksettavat työmarkkinatuet, lapsikorotukset, korotusosat ja ylläpitokorvaukset sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaiset ylläpitokorvaukset, palkkatuet ja starttirahat yhteensä 923 400 000 euroa
vuonna 2011. (STM neuvotteleva
virkamies Susanna Grimm-Vikman
09 160 74423)
Vuoden 2011 talousarvion momentin
33.10.60 (Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut) määrärahan ylittäminen
1 800 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu loppuvuoden arvioitua suuremmista menoista asiakasmäärän arvioitua suuremmasta kasvusta johtuen.
Lisäksi muun muassa opiskelutulkkauksen tarve on ollut arvioitua huomattavasti suurempi. (STM neuvot-
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televa virkamies Mikko Nygård
09 160 73903)
Vuoden 2011 talousarvion momentin
33.02.20
(Oikeuslääketieteellisen
kuolemansyyn selvittämisen menot)
määrärahan ylittäminen 300 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu loppuvuoden arvioitua suuremmista menoista
johtuen vainajien säilytyskustannusten noususta sekä vuokrien ja palkkioiden noususta. (STM neuvotteleva
virkamies Mikko Nygård 09 160
73903)

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 2 9 . 1 1 . 2 0 1 1

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
kokouksessaan tiistaina 29. marraskuuta Afganistanin tilannetta ja
Suomen osallistumista sotilaalliseen
kriisinhallintaan. Suomi osallistuu
Naton ISAF-operaatioon Afganistanissa 195 sotilaalla. Joukkojen vähentäminen alkaa ensi vuonna 50 sotilaan

kotiuttamisella. Kyseessä on vuonna
2010 päätetyn vahvistuksen purkaminen.
Sotilaallisessa kriisinhallinnassa siirrytään asteittain kouluttajatehtäviin,
ja samalla Suomen kokonaisosallistuminen painottuu kehitysyhteistyöhön, siviilikriisinhallintaan ja Afganistanin turvallisuusviranomaisten
koulutukseen. Suomen kehitysrahoitusta lisätään siten, että vuonna 2014
varsinaista maakohtaista kehitysyhteistyörahoitusta on tarkoitus nostaa
20 miljoonaan euroon. Myös vahva
panostus EU:n EUPOL-siviilikriisinhallintaoperaatioon jatkuu.
Suomi suhtautuu myönteisesti mahdolliseen koulutustoimintaan keskittyvään Nato-johtoiseen seuraajamissioon, ja tarkastelee myöhemmässä
vaiheessa mahdollista osallistumistaan siihen.
Kokouksessa tarkasteltiin myös Oslon
rypäleasesopimuksen toimeenpanoa.
Valtioneuvoston vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti Oslon sopimuksen
vaikutuksia seurataan edelleen.
Lisätietoja: osastopäällikkö Elina
Kalkku, ulkoasiainministeriö, p.
09 160 55326, apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen, ulkoasiainministeriö, p. 09 160 55519 ja osastopäällikkö Esa Pulkkinen, puolustusministeriö, p. 09 160 88140
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