3.–9.12.2011/49
Liite Virallisen lehden numeroon 145/12.12.2011

VALTIONEUVOSTON
VIIKKO
T o i m i t t a n u t Va l t i o n e u v o s t o n v i e s t i n t ä y k s i k k ö

SISÄLLYSLU ETTELO
TASAVALLAN PRESIDENTTI
Eduskunnan vastaukset . . . . . . .
Tasavallan presidentin asetukset
Muuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALTIONEUVOSTO . . . . . . . . .
Valtioneuvoston asetukset . . . . . .
Valtioneuvoston päätökset . . . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raha-asiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11
11
12
13
13
13
14
17
17

TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
vahvisti
9.12.2011 seuraavat lait:
Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain
32 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
annetun lain 19 §:n muuttamisesta ja
laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n
muuttamisesta (HE 92/2011 vp).
Syyttäjälaitoksesta annettuun lakiin
lisätään säännös mahdollisuudesta
antaa valtioneuvoston asetuksella
12.12.2011/145

säännöksiä syyttäjälaitoksen henkilöstöä koskevista asioista. Samalla
tehdään lakiteknisiä korjauksia henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen
käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain säännöksiin tietojen luovuttamisesta syyttäjäviranomaisille.
Lait tulevat voimaan 1.1.2012. (OM
hallitusneuvos Leena Kuusama 09
160 67734)
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 54/2011 vp). Oluen ja
mietojen käymisteitse valmistettujen
alkoholijuomien valmisteveroa korotetaan noin 15 prosenttia ja muiden
alkoholijuomien valmisteveroa noin
10 prosenttia. Keskimäärin alkoholijuomien valmisteveroa korotetaan
13,1 prosenttia. Laki tulee voimaan
1.1.2012. (VM hallitusneuvos Merja
Sandell 09 160 33061)
Laki Finanssivalvonnasta annetun
lain muuttamisesta, laki Suomen
Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta
annetun lain muuttamisesta, laki
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta,
laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän eh-

doista annetun lain muuttamisesta,
laki eläkesäätiölain muuttamisesta ja
laki vakuutuskassalain muuttamisesta
(HE 71/2011 vp). Lakien muutoksella
pannaan täytäntöön Euroopan valvontaviranomaista koskevan direktiivin säännökset. Finanssivalvonnan
on tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean
kanssa sekä annettava niille tehtävien hoitamiseksi tarvittavat tiedot.
Finanssivalvonta voi saattaa toisen
ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen kanssa syntyneen erimielisyyden Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Luottolaitostoiminnasta annettua lakia muutetaan lisäksi siten, että talletuspankkien vapaaehtoisten vakuusrahastojen
velvollisuudesta saada sääntömuutoksilleen valtiovarainministeriön
vahvistus luovutaan ja vakuusrahastojen käytettävissä olevia tukimuotoja laajennetaan koskemaan tuen
kohteena olevien pankkien osakkeiden ja osuuksien hankintaa. Lait tulevat voimaan 31.12.2011. (VM lainsäädäntöneuvos Markku Sorvari 09
160 33040)
Laki veronumerosta ja rakennusalan
veronumerorekisteristä, laki työturvallisuuslain muuttamisesta, laki
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalve11
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luista annetun lain 22 §:n muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain
17 §:n muuttamisesta (HE 58/2011
vp). Laissa veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä on
säännökset Verohallinnon ylläpitämästä rakennusalan veronumerorekisteristä ja yleisen tietoverkon avulla
käytettävästä palvelusta, josta jokainen voi tarkistaa, onko palvelun
käyttäjän yksilöimä henkilö ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin. Verohallinto merkitsee henkilön
rekisteriin hänen omasta pyynnöstään, rakennusalan työnantajan tai
tunnistekortin antavan päätoteuttajan
pyynnöstä tai oma-aloitteisesti. Työturvallisuuslakia muutetaan siten,
että yhteisellä rakennustyömaalla
pidettävässä kuvallisessa tunnistekortissa tulee olla henkilön veronumerorekisteriin merkitty veronumero.
Lisäksi tunnisteen käytön valvontavastuuta laajennetaan. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
annettuun lakiin lisätään säännökset
Verohallinnon oikeudesta salassapitovelvollisuuden estämättä antaa
työnantajalle tai tunnistekortin antavalle päätoteuttajalle tieto työntekijän veronumerosta. Väestötietojärjestelmästä ja Väestötietorekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia muutetaan siten, että
maistraattien lisäksi Verohallinnolla
on rinnakkainen toimivalta tallettaa
väestötietojärjestelmään Suomessa
tilapäisesti työskentelevää ulkomaalaista koskevat tiedot, minkä seurauksena hänelle annetaan väestötietojärjestelmästä automaattisesti henkilötunnus. Lait tulevat voimaan
15.12.2011. Laki työturvallisuuslain
muuttamisesta, laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain
22 §:n muuttamisesta sekä veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain 4 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta sekä 5 § tulevat
kuitenkin voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.
(VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 09 160 34753)

rosta 1,20 euroon. Laki tulee voimaan 1.1.2012. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 66/2011 vp). Lentoliikenteen valvontamaksua muutetaan
siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilmaaluksella lähteneeseen, vähintään
kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotetaan 1,00 eu-

Laki kotoutumisen edistämisestä
annetun lain muuttamisesta, laki
ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n muuttamisesta ja laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun
lain 7 §:n muuttamisesta (HE 73/
2011 vp). Vastuu kotouttamisesta
siirtyy sisäasiainministeriöltä työ- ja
elinkeinoministeriölle. Lait tulevat
voimaan 1.1.2012. (TEM hallitusneuvos Olli Sorainen 010 60 48022)
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Laki joukkoliikennelain muuttamisesta ja laki maantieliikennelain liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun
lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta (HE
101/2011 vp). Joukkoliikennelailla
ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetulla lailla säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevan asetuksen sekä
liikenteenharjoittaja-asetuksen mukaisista toimivaltaisista viranomaisista ja asetusten muusta soveltamisesta. Muutokset koskevat myös toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaalueita. Lait tulevat voimaan
12.12.2011. Joukkoliikennelain 12 §:n
2 ja 3 momentti, lukuun ottamatta
3 momentin 7 kohtaa, tulevat voimaan 1.1.2012 ja 12 §:n 3 momentin
7 kohta vasta 1.7.2012. (LVM hallitusneuvos Hannamari Helke 09 160
28878)
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta (HE 32/2011 vp). Alusliikennepalvelulakia muutetaan niin,
että lakiin lisätään merenkulun tiedonhallintajärjestelmää ja avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamista koskevat säännökset. Lakiin
lisätään myös laivaajan, liikenteenharjoittajan ja asiamiehen ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännökset
sekä muutetaan aluksen päällikön
merellä tapahtuvien vaaratilanteiden
ja onnettomuuksien vaaratilanteiden
ilmoitusvelvollisuutta koskevia säännöksiä. Näiden ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönti säädetään myös
rangaistavaksi. Lailla pannaan kansallisesti täytäntöön niitä velvoitteita,
jotka sisältyvät asiaa koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. Lisäksi alusliikenneohjaajan pätevyysvaatimuksia ja työpaikkakoulutusta sekä alusliikennepalvelun koulutusohjelmaa koskevia säännöksiä tarkistetaan. Laki tulee voimaan 1.1.2012. (LVM neuvotteleva
virkamies Risto Saari 09 160 28311)

Laki Matkailun edistämiskeskuksesta
(HE 85/2011 vp). Laki Matkailun
edistämiskeskuksesta sisältää keskeiset säännökset Matkailun edistämiskeskuksen hallinnollisesta asemasta, tehtävistä, johtamisesta ja asioiden ratkaisemisesta. Laki tulee
voimaan 1.1.2012. (TEM ylitarkastaja Päivi Marttila 010 60 64111)
Laki valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja
laki Kansaneläkelaitoksesta annetun
lain muuttamisesta (HE 68/2011 vp).
Kansaneläkelaitokseen perustetaan
palvelurahasto. Rahastolla huolehditaan Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi
kuuluvien terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen rahoituksesta. Lailla määritellään
valtion rahoitusosuus Kansaneläkelaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen vastuulle säädettyjen tehtävien
rahoituksesta. Lait tulevat voimaan
1.1.2012. (STM johtaja Eija Koivuranta 09 160 74350)
Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n
muuttamisesta ja laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 90/2011 vp). Työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan 100 eurolla kuukaudessa vuoden 2012 alusta
alkaen. Lait tulevat voimaan
1.1.2012. (STM hallitussihteeri Pekka
Paaermaa 09 160 73204)
TA S AVA L L A N
PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
9.12.2011 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen II-1 lukuun
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen (ns. SOLAS-yleissopimus) liitteeseen lisätään uusien
irtolasti- ja öljysäiliöalusten rakentamista koskevat tavoiteperusteiset
vaatimukset (ns. GBS-vaatimukset).
Asetus tulee voimaan 1.1.2012.
(LVM hallitusneuvos Silja Ruokola
09 160 28367)
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2
lukuun sekä yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön tehtyjen
12.12.2011/145
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muutosten voimaansaattamisesta. Ihmishengen turvallisuudesta merellä
tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (ns. SOLAS-yleissopimus) liitteeseen lisätään määräykset lastiöljysäiliöiden korroosiosuojauksesta raakaöljysäiliöaluksissa sekä muutetaan
liitteen säiliöaluksissa tapahtuvaa
kaasunmittausta ja kaasunhavaitsemista koskevia määräyksiä ja yleissopimukseen liittyvää pakollista paloturvallisuussäännöstöä (ns. FSSsäännöstö). Asetus tulee voimaan
1.1.2012. (LVM hallitusneuvos Silja
Ruokola 09 160 28367)
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään
LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Yleissopimukseen liittyvän pakollisen kansainvälisen hengenpelastuslaitesäännöstön (ns. LSA-säännöstö) puhallettavia pelastuslauttoja koskevia
määräyksiä muutetaan siten, että jatkossa näiden pelastuslauttojen vetoisuuden laskentaperusteena käytettävän henkilön keskimääräinen paino
on 82,5 kg aiemman 75 kg:n sijaan.
Asetus tulee voimaan 1.1.2012.
(LVM hallitusneuvos Silja Ruokola
09 160 28367)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
9.12.2011 seuraavat asiat:

päätti

Ahvenanmaan
maakuntapäivien
suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Hallituksen
esitys Eduskunnalle Barbadosin
kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehdyn sopimuksen muuttamisesta
tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä
ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 117/2011 vp)
ja 2) Hallituksen esitys Eduskunnalle
Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE
118/2011 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160 67745)
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Valtioneuvosto antoi 8.12.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Hallinnon
tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksia muutetaan valtiovarainministeriön ylimmän johdon valintaperusteiden määrittelystä 6.5.2011
antaman ohjeen mukaisesti siten, että
"tehtävän edellyttämä monipuolinen
kokemus" on uutena valintaperusteena. Asetus tulee voimaan 1.1.2012.
(SM hallitusneuvos Ismo Atosuo
071 878 8303)
Valtioneuvoston asetus lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa. Asetuksella
annetaan tarkempia säännöksiä ampuma-aselain (1/1998) 114 §:n 1 momentissa tarkoitetusta lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta. Säännökset koskevat
ilmoitusmenettelyä, ilmoitusten sisältöä sekä ilmoitusten käsittelyyn
oikeutettua poliisin henkilöstöä.
Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (SM
projektipäällikkö Mika Lehtonen
071 878 8581)
Valtioneuvoston asetus suoja-alueista
annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetun Rysäkarin suojaalueen lakkauttamisesta. Aluevalvontalain nojalla Suomen aluevesille
on perustettu 19 suoja-aluetta, joilla
on liikkumis- ja eräitä muita rajoituksia valtakunnan turvallisuuden ja
aluevalvonnan järjestämisen vuoksi.
Rysäkari ei ole enää puolustusvoimien
hallinnassa, joten Rysäkarin suojaalueesta voidaan luopua. Asetus tulee
voimaan 10.12.2011. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 09 160 88112)
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö siirretään puolustusministeriön hallintopoliittiselta osastolta puolustuspoliittiseen osastoon.
Asetus tulee voimaan 1.1.2012.
(PLM vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria
Nurminen
09 160
88202)

Valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvottelukunnasta annetun
valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Vuonna 2009 asetetun sektoritutkimuksen neuvottelukunnan
toimikausi päättyi 21.6.2011. Uutta
sektoritutkimuksen neuvottelukuntaa
ei aseteta. Pääministeri Jyrki Kataisen
hallituksen ohjelman mukaisesti
neuvottelukunnan tehtävät sektoritutkimuksen suuntaamisen ja rakenteellisen kehittämisen osalta siirretään tutkimus- ja innovaationeuvoston koordinoitaviksi ja sektoritutkimuksen tavoitteita koordinoidaan
jatkossa valtioneuvoston kansliassa.
Asetus tulee voimaan 14.12.2011.
(OKM opetusneuvos Marja Pulkkinen
09 160 77049)
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista. Asetuksessa annetaan 1.9.2011 voimaan astuneisiin
elintarvikelain muutoksiin liittyviä
toimeenpanosäännöksiä, jotka vaikuttavat elintarvikealan toimijoiden hallinnolliseen asemaan. Asetuksessa
säädetään EU:n elintarvikehygienialainsäädännön edellyttämällä tavalla
eräistä elintarvikehygieenisiltä riskeiltään vähäisistä toiminnoista liittyen alkutuotannon tuotteiden luovuttamiseen suoraan kuluttajalle
sekä toimittamiseen paikalliseen
vähittäismyyntiin, eläimistä saatavia
elintarvikkeita käsitteleviin elintarvikehuoneistoihin, joita ei tarvitse hyväksyä laitokseksi ja vähittäisliikkeen vähäiseen, paikalliseen ja rajoitettuun toimintaan. Vastaava sääntely
on aikaisemmin ollut syyskuun 2011
alussa kumotussa elintarvikelain
13 §:n 2 momentissa. Asetus tulee
voimaan 1.1.2012. (MMM elintarviketurvallisuusjohtaja
Veli-Mikko
Niemi 09 160 52211)
Valtioneuvoston asetus liikenteessä
käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutoksella pannaan voimaan ajoneuvojen määräaikaiskatsastusta ja teknistä tienvarsikatsastusta koskevien direktiivien (2010/
48/EU ja 2010/47/EU) muutokset
katsastuksesta annettavaa todistusta
lukuun ottamatta. Katsastustodistusta
koskevalta osin direktiivi on tarkoitus saattaa erikseen myöhemmin voimaan direktiivin voimaansaattamisajan tältä osin päättyessä vasta
31.12.2013. Asetus tulee voimaan
1.1.2012. (LVM liikenneneuvos Kari
Saari 09 160 28557)
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Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen
käytöstä tiellä annetun asetuksen
muuttamisesta. Ajoneuvojen mitoista
ja massoista annettavien poikkeuslupien myöntövaltuudet siirretään
ministeriöstä Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä poistettaan joiltakin viraston nyt myöntämiltä poikkeusluvilta tarve siirtämällä vastaavat vaatimukset säädöksiin. Asetus
tulee voimaan 1.1.2012. (LVM yliinsinööri Juha Valtonen 09 160
28615)
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta. Asetuksella säädetään
teknisluontoisista vaatimuksista, jotka
koskevat lelujen mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, lelujen syttyvyysominaisuuksia, lelujen kemiallisia ominaisuuksia, lelujen sähköominaisuuksia sekä eräiden lelutyyppien
erityisiä varoitusmerkintöjä. 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
8.12.2011 seuraavat päätökset:
Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston selonteko Afganistanin tilanteesta ja Suomen kokonaistuesta
Afganistanille, mukaan lukien osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan. Afganistanin tilanteen muuttuessa ja turvallisuusvastuunsiirron
edetessä Suomen osallistumisen painopiste siirtyy asteittain sotilaallisesta
kriisinhallinnasta kehitysyhteistyöhön, siviilikriisinhallintaan ja koulutukseen. Selonteko on osoitteessa
www.valtioneuvosto.fi/selonteot.
(UM osastopäällikkö Elina Kalkku
09 160 55326)
Päätös asettaa kehityspoliittinen toimikunta toimikaudeksi 8.12.2011–
31.8.2015. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): Puheenjohtaja: kansanedustaja Jouko Jääskeläinen Suomen
Kristillisdemokraatit; jäsenet: VTM
Nina Suomalainen (koulutussuunnittelija Minttu Vilander) Kansallinen
Kokoomus, johtaja Gunvor Kronman (DI Arshe Said) Ruotsalainen
kansanpuolue, kansanedustaja Aila
Paloniemi (poliittisen ja kv. toiminnan asiantuntija Markus Ylimaa)
Suomen Keskusta, toiminnanjohtaja
Helena Laukko (edunvalvontasihteeri Karri Heikkilä) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, kansanedustaja Jani Toivola (kansanedustaja
Outi Alanko-Kahiluoto) Vihreä liitto,
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filosofian tutkija Teppo Eskelinen
(hum. yo Sara Korhonen) Vasemmistoliitto, (FM Heini Röyskö) Suomen
Kristillisdemokraatit, Kansanedustaja Tom Packalén (projektisihteeri
Vaili Jämsä-Uusitalo) Perussuomalaiset, toiminnanjohtaja Timo Lappalainen (kehityspoliittinen asiantuntija Pauliina Saares) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa, pääsihteeri
Rilli Lappalainen (ohjelmajohtaja
Anne Haaranen) Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys, vaikuttamistyön päällikkö Aaro Rytkönen (kv. työn johtaja Jouni Hemberg)
Kirkon Ulkomaanapu, toiminnanjohtaja Janne Ronkainen (ohjelmapäällikkö Riitta Soveri) Suomen
Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus, asiantuntija Saila Saastamoinen
(asiantuntija Tuuli Mäkelä) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, kehitysjohtaja Timo Palander (koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu)
Suomen Yrittäjät, kv. asioiden asiantuntija Pekka Ristelä SAK (kv. asioiden asiamies Liisa Folkersma AKAVA) Palkansaajakeskusjärjestöt AKAVA, STTK, SAK, johtaja Juha Ruippo
(johtaja Seppo Kallio) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK,
VTT Liisa Laakso (yliopiston lehtori
Elina Oinas) Helsingin yliopiston
kehitysmaatutkimuksen laitos, tutkija
Marikki Stocchetti (ohjelmanjohtaja
Mika Aaltola) Ulkopoliittinen Instituutti ja Rauhanliiton hallituksen jäsen
Kalle Sysikaski (Rauhanliiton varapuheenjohtaja Inger Wirén UM)
Rauhanliitto. (UM lähetystöneuvos
Timo Olkkonen 09 160 56283)
Päätös määrätä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
hallituksen
puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä
heidän henkilökohtaiset varajäsenet
toimikaudeksi 1.1.2012–31.12.2013.
Kokoonpano (suluissa varajäsenet):
puheenjohtaja: agronomi Juha Korkeaoja; jäsenet: puheenjohtaja Satu
Rajala Maanpuolustusnaisten Liitto
(puheenjohtaja Satu Mustalahti Sotilaskotiliitto), vanhempi osastoesiupseeri Hannu Ojala (erityisasiantuntija
Tiina Raijas) puolustusministeriö,
ylijohtaja Håkan Mattlin (viestintäjohtaja Marjo Merivirta) opetus- ja
kulttuuriministeriö ja valmiusjohtaja
Janne Koivukoski (neuvotteleva virkamies Ilpo Helismaa) sisäasiainministeriö. (PLM vanhempi osastoesiupseeri Asko Valta 09 160 88046)
Päätös määrätä Valtion vakuusrahaston tilintarkastajiksi kalenterivuodeksi 2012 kansanedustajat Esko

Kiviranta, Lenita Toivakka ja Mika
Kari, professori, KHT-tilintarkastaja
Markku Koskela sekä KHT-tilintarkastaja Juha Selänne. (VM finanssineuvos Heikki Solttila 09 160
34895)
Päätös kuntien harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotuksesta. Päätöksellä jaetaan 31 kunnalle yhteensä
20 miljoonaa euroa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain 30 §:n mukaisena harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena.
Korotusta haki määräaikaan mennessä 64 kuntaa, yhteissummaltaan
noin 70 miljoonaa euroa. Valtionosuutta voidaan korottaa harkinnanvaraisesti, jos kunta on ensisijaisesti
poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi
on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.
Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon
myös paikalliset erityisolosuhteet.
(VM neuvotteleva virkamies Vesa
Lappalainen 09 160 32207)
Päätös valtion vastinrahoituksesta
yliopistoille suhteessa niiden keräämään pääomaan. Eduskunta on antanut suostumuksensa valtion vastinrahoitukseen vuosien 2010 ja 2011
talousarvioissa, vuoden 2010 neljännessä talousarviossa ja vuoden 2011
kolmannessa lisätalousarviossa. Valtioneuvoston 10.3.2011 päättämien
vastinrahoituksen ehtojen mukaisesti
vahvistetaan julkisoikeudellisten yliopistojen ja Aalto-korkeakoulusäätiön
ajanjaksolla 1.1.2011–30.6.2011 ja
aiemmissa päätöksissä huomioon
ottamatta jääneen, vuoden 2010 loppuun mennessä kerätyn pääoman
määrä, joka täyttää valtion vastinrahalle asetetut ehdot ja oikeuttaa valtion vastinrahaan. Lisäksi päätetään
kyseessä olevien yliopistojen peruspääomaan kohdennettavan valtion
vastinrahoituksen määrästä. Opetusja kulttuuriministeriö oikeutetaan
tekemään päätökset valtion vastinrahoituksesta julkisoikeudellisille yliopistoille ja Aalto-korkeakoulusäätiölle. Tampereen teknillisen yliopiston säätiön valtion vastinrahoitukseen oikeuttavan varainhankinnan
määräaikaa jatketaan 30.6.2012
saakka. (OKM johtaja Anita Lehikonen 09 160 77353)
Periaatepäätös lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi vuosille
2012–2015. Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Ohjelmaa
kutsutaan lapsi- ja nuorisopolitiikan
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kehittämisohjelmaksi sen sisältäessä
nuorisolain mukaisesti tavoitteet alle
29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen
parantamiseksi. Kehittämisohjelma
sisältää valtakunnalliset lapsi- ja
nuorisopoliittiset tavoitteet sekä läänien ja kuntien vastaavan ohjelmatyön suuntaviivat, jotka liittyvät koulutukseen, työllisyyteen, toimeentuloon, terveyteen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja sosiaaliseen vahvistamiseen, asumiseen, yrittäjyyteen,
asevelvollisuuteen ja siviilipalveluun
sekä muihin lapsia ja nuoria koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset.
(OKM johtaja Georg Henrik Wrede
09 160 77900)
Päätös nimittää Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana toimivaksi jäseneksi ajalle 1.1.–30.4.2012
erityisasiantuntija Kari Kinnunen ja
ajalle 1.5.2012–31.12.2014 johtaja
Matti Hepola Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Pekka Kemppainen 09 160 52249)
Päätös alentaa Metsähallituksen peruspääomaa 6,1 miljoonalla eurolla.
Muutoksen jälkeen peruspääoman
arvo on 2 547,4 miljoonaa euroa.
(MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 09 160 53359)
Päätös asettaa valtuuskunta Suomen
ja Venäjän välistä uutta rajat ylittävää
yhteistyötä koskevaa sopimusjärjestelyä koskeviin neuvotteluihin ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriö
nimeämään valtuuskuntaan asiantuntijoita ja sihteerit. Valtuuskunnan
puheenjohtaja on valtiosihteeri Jouni
Hakala työ- ja elinkeinoministeriöstä,
varapuheenjohtaja apulaisosastopäällikkö Hanna Lehtinen ulkoasiainministeriöstä ja jäsenet ovat apulaisosastopäällikkö, eversti Arto Niemenkari sisäasiainministeriöstä, hallitusneuvos Satu Paasilehto opetus- ja
kulttuuriministeriöstä, ylitarkastaja
Nina Hellström maa- ja metsätalousministeriöstä, erityisasiantuntija Tuija
Maanoja liikenne- ja viestintäministeriöstä, osastopäällikkö, ylijohtaja
Heikki Aurasmaa työ- ja elinkeinoministeriöstä, ylitarkastaja Petri
Haapalainen työ- ja elinkeinoministeriöstä, hallitusneuvos Tuula Manelius työ- ja elinkeinoministeriöstä ja
kansainvälisten asiain neuvos Kristiina Isokallio ympäristöministeriöstä.
(TEM aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius 010 60 64905)
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Päätös myöntää Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle lupa FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttöön sekä reaktorin yhteydessä toteutuvaan ydinmateriaalien hallussapitoon, käyttöön, käsittelyyn ja varastointiin sekä
panna käyttölupa yleisen edun vuoksi
täytäntöön mahdollisista valituksista
huolimatta. Päätöksellä myönnetään
lupa käyttää Espoon Otaniemessä
sijaitsevaa FiR 1 -tutkimusreaktoria
sädehoitoon, tutkimukseen, opetukseen ja isotooppituotantoon sekä
reaktorin yhteydessä toteutuvaan
ydinmateriaalien
hallussapitoon,
käyttöön, käsittelyyn ja varastointiin
31.12.2023 asti. (TEM neuvotteleva
virkamies Jaana Avolahti 010 60
64836)
Päätös Suomen Teollisuussijoitus
Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä
suuntaviivoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta.
Valtioneuvoston vahvistamia yleisiä
suuntaviivoja muutetaan kohdan 3.3.
osalta, joka koskee ns. vakautusohjelmaa ja sen käyttöedellytyksiä.
Vakautusohjelman toimeenpanoa jatketaan vuoden 2012 loppuun. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on
22.9.2011 puoltanut, että Suomen
Teollisuussijoitus Oy:n hallinnoimaa
vakautusrahoitusohjelman toimeenpanoa jatketaan vuoden 2012 ajan, ja
että Suomen Teollisuussijoitus Oy:n
sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista annettua valtioneuvoston asetusta muutetaan vakautusrahoitusohjelman osalta. Vakautusohjelma on
tarkoitettu elinkelpoisten, mutta yleisen suhdannetilanteen vuoksi vaikeuksiin joutuneiden yritysten pääomittamiseen. Lisäksi ohjelman tarkoituksena on ollut välttämättömien
toimiala- ja rakennejärjestelyjen
edistäminen. Päätös tulee voimaan
1.1.2012. (TEM hallitussihteeri
Christina Snellman 010 60 62642)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 130.
hallintoneuvoston istuntoon Genevessä 16.–23.1.2012 ja oikeuttaa
sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat
asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs Hannu
Himanen Geneven pysyvästä edustustosta ja jäsenet ovat pääjohtaja
Pekka Puska Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä,
johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki
sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Outi Kuivas-

niemi sosiaali- ja terveysministeriöstä,
lähetystöneuvos Anna Gebremedhin
ulkoasiainministeriöstä, erityisasiantuntija Eero Lahtinen Geneven pysyvästä edustustosta, ulkoasiainsihteeri
Ville Lahelma Geneven pysyvästä
edustustosta ja neuvonantaja Gisela
Blumenthal ulkoasiainministeriöstä.
(STM kansainvälisten asiain johtaja
Liisa Ollila 09 160 73925)
Päätös asettaa potilasvahinkolautakunta toimikaudeksi 1.1.2012–
31.12.2014. Kokoonpano: puheenjohtaja: varatuomari Juhani Kaivola
Potilasvahinkolautakunta; varapuheenjohtajat: varatuomari Taisto Hujala If Vahinkovakuutusyhtiö ja esittelijäneuvos Marja-Terttu Savolainen
Korkein hallinto-oikeus; jäsenet:
professori Ari Harjula Helsingin yliopisto, johtava ylihoitaja Mariitta
Kaltea HUS, neuvotteleva lakimies
Synnöve Amberla Kuntaliitto, professori, ylilääkäri Ilkka Kiviranta
Helsingin yliopisto, lääkintöneuvos
Leena Niinistö; varajäsenet: erikoishammaslääkäri Marika Doepel Turun
Hammaslääkärikeskus, erikoislääkäri Helena Ervasti Mehiläinen Oy,
osastonylilääkäri, dosentti Markus
Färkkilä HUS, lääkintäneuvos Risto
Heikkala Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä, erikoislääkäri, johtava
ylilääkäri Kaisa Nissinen-Paatsamala
Helsingin kaupunki, varatuomari,
korvauspäällikkö Harri KoskeloKoivisto Pohjola Vakuutus, kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen TEHY,
hallitusneuvos Päivi Salo sosiaali- ja
terveysministeriö, erikoislääkäri, vs.
johtava ylilääkäri Annamaija Sutela
Vantaan kaupunki, koulutuspäällikkö,
sairaanhoitaja Susanna Lehtomäki
Suomen Sairaanhoitajaliitto, dosentti,
kardiologiylilääkäri Vesa Virtanen
TAYS, neuvotteleva virkamies Raimo
Salonen, dosentti, erikoislääkäri,
osastonylilääkäri Heikki Saha TAYS
nefrologian vastuuyksikkö, professori
Raimo Lahti Helsingin yliopisto, dosentti, osastonylilääkäri Pentti Kallio
HUS Lasten ja nuorten sairaala ja
korvauspäällikkö Jaana Laine Tapiolaryhmä. (STM neuvotteleva virkamies Virva Walo 09 160 73879)
Päätös asettaa työterveyshuollon
neuvottelukunta
toimikaudeksi
15.12.2011–14.12.2014. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): puheenjohtaja:
lääkintöneuvos Kristiina Mukala
(neuvotteleva virkamies Pekka Humalto) sosiaali- ja terveysministeriö;
varapuheenjohtaja: pääjohtaja Harri
Vainio Työterveyslaitos (teemajoh-
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taja Pirjo Manninen Työterveyslaitos, Kuopion aluetoimipiste); jäsenet:
lääkintöneuvos Heikki Savolainen
(ylitarkastaja Jaana Vastamäki) sosiaali- ja terveysministeriö, hallitusneuvos Raila Kangasperko (erityisasiantuntija Antti Närhinen) työ- ja
elinkeinoministeriö, työterveyspäällikkö Arto Laine (suunnittelija Marianne Meyer-Arnold) Kansaneläkelaitos, asiantuntijalääkäri Kari Haring
(työympäristöasiantuntija Raili Perimäki) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, asiamies Tarja Arkio (lakimies Jarmo Pätäri) Akava,
palvelupäällikkö Heidi Teinonen
(koulutuspäällikkö Leila Rautjärvi)
Suomen Työterveyshoitajaliitto, asiantuntija Katja Leppänen (asiantuntija
Antti Tanskanen) Elinkeinoelämän
keskusliitto EK, neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola (budjettineuvos
Jouko Narikka) valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveyspoliittinen
asiantuntija Riitta Työläjärvi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (kehittämispäällikkö Anne Ylönen Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL),
lääkintöneuvos Jukka Mattila (johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki) sosiaali- ja terveysministeriö, asiantuntija Marja Tallavaara Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
(lakimies Helena Ålgars Svenska
Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC), erityisasiantuntija Hannele Häkkinen (työelämän kehittämisen
asiantuntija Bjarne Andersson) Suomen Kuntaliitto, ylilääkäri Jan
Schugk (asiantuntija Rauno Toivonen) Elinkeinoelämän Keskusliitto
EK, lainopillinen asiamies Harri
Hellstén
(työmarkkina-asioiden
päällikkö Merja Hirvonen) Suomen
Yrittäjät ja puheenjohtaja Riitta Sauni
(yksikönjohtaja Satu Väihkönen)
Suomen Työterveyslääkäriyhdistys.
(STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 09 160 73854)
Päätös myöntää budjettipäällikkö
Hannu Mäkiselle ero Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen
budjettineuvos Tuomas Sukselainen
hallituksen 31.12.2012 päättyväksi
toimikaudeksi. (STM ylitarkastaja
Markus Seppelin 09 160 73828)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
8.12.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 57/2011
vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden sekä Malesian vä-
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lisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (EU:n ja sen jäsenvaltioiden ja Malesian välinen vapaakauppasopimus). Neuvotteluissa Malesian kanssa pyritään laajaan ja kattavaan vapaakauppasopimukseen,
joka olisi sisällöltään osapuolten
Maailman kauppajärjestö WTO:ssa
tekemiä sitoumuksia pidemmälle
menevä WTO-sääntöjen edellytysten
mukaisesti. Sopimus on sisällöltään
nimenomaisesti kauppasopimus, ja
käsittelisi tavara- ja palvelukaupan
lisäksi myös erityisesti tullien ulkopuolisia esteitä sekä muun muassa
julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia, kilpailukysymyksiä,
kestävää kehitystä, sääntelyn läpinäkyvyyttä sekä institutionaalisia asioita
koskevia kysymyksiä. Euroopan
unioni aloitti vapaakauppaneuvottelut
Malesian kanssa joulukuussa 2010.
Neuvotteluja on käyty aktiivisesti ja
tähän mennessä neuvottelut kaikista
aihealueista on avattu ja neuvotteluiden yleistilanne on selkiytymässä.
Molemmat osapuolet ovat sitoutuneita neuvotteluihin ja keskusteluja
käydään rakentavassa ilmapiirissä.
Neuvotteluosapuolten näkemys on,
että neuvottelut on mahdollista saattaa loppuun vuoden 2012 loppuun
mennessä. (UM kaupallinen neuvos
Ritva Haukijärvi 09 160 56174)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 58/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävistä
rikosoikeudellisista seuraamuksista).
Direktiiviehdotuksen tavoitteena on
lähentää jäsenvaltioiden rikosoikeudellisia säännöksiä sisäpiirikauppojen
ja markkinoiden vääristämisen osalta
(markkinoiden väärinkäyttö). Komissio on antanut direktiivin kanssa samaan aikaan asetusehdotuksen, jossa
säännellään laajasti samaa aihepiiriä
ja joka sisältää muun muassa hallinnollista seuraamusjärjestelmää koskevia säännöksiä. Kyseinen asetusehdotus toimii kantasääntelynä tässä
kirjelmässä tarkoitetulle direktiiville,
joka täydentää asetusehdotusta rikosoikeudellisten säännösten osalta.
(OM lainsäädäntöneuvos Mikko
Monto 09 160 67585)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 59/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö). Asetuksella korvattaisiin nykyinen Euroopan parla-

mentin ja neuvoston direktiivi (2003/
6/EY) sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista. Ehdotuksella ja siirtymisellä asetuksentasoiseen sääntelyyn pyritään lisäämään
markkinoiden luotettavuutta ja parantamaan sijoittajansuojaa. Samalla varmistetaan yksi sääntökokonaisuus ja
toimintaedellytysten tasapuolisuus
eri jäsenvaltioissa. Ehdotuksella pyritään myös yhtenäistämään jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten käytössä olevia hallinnollisia seuraamuksia sekä valvonta- ja tutkintavaltuuksia. (VM lainsäädäntöneuvos
Janne Häyrynen 09 160 33284)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 60/2011
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi avoimuusdirektiivin 2004/109/EY ja komission
direktiivin 2007/14/EY muuttamisesta (avoimuusdirektiivin muutosdirektiivi). Avoimuusdirektiivin muutosdirektiiviehdotuksella ehdotetaan
lisättäväksi direktiivin maksimiharmonisointia, laajennettavaksi listayhtiöihin kohdistuvien huomattavien
ääniosuuksien ilmoittamisvelvollisuuden soveltamisalaa, lisättäväksi
listayhtiöille julkistamisvelvollisuus
valtioille suorittamistaan maksuista.
Lisäksi direktiiviehdotus asettaa
jäsenvaltioille nykyistä tarkempia
velvollisuuksia säätää ankaria seuraamuksia direktiivissä yksilöityjen
velvollisuuksien rikkomisesta. (VM
erityisasiantuntija Marianna Uotinen
09 160 34937)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 61/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmän
perustamisesta.
Asetus velvoittaisi kaikki EU:n alueella toimivat radioaktiivisten aineiden kuljetuksia suorittavat yritykset
rekisteröitymään EU:n komission
ylläpitämään rekisteriin. Asetus korvaisi säteilysuojeludirektiivin täytäntöönpanossa jäsenvaltioiden ilmoitusja lupajärjestelmät. Rekisteröityminen
tapahtuisi EU:n komission ylläpitämien verkkosivujen kautta. Ehdotuksen ulkopuolelle jäävät radioaktiivisten aineiden meri- ja ilmakuljetukset.
Rekisteröinnin yhteydessä yrityksen
kotimaan toimivaltainen viranomainen tarkastaisi hakemuksen ja myöntäisi rekisteröinnin, jos edellytykset
siihen täyttyisivät, viideksi vuodeksi
kerrallaan. Rekisteröinti oikeuttaisi
pienin poikkeuksin suorittamaan
radioaktiivisten aineiden kuljetuksia
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koko EU:n alueella. Jos hakija tulee
kolmannesta maasta, hakemuksen
käsittelee sen maan toimivaltainen
viranomainen, johon kuljetus ensimmäisenä saapuu. (STM lääkintöneuvos Mikko Paunio 09 160 74123)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 8.12.2011 seuraavat nimitysasiat:
Lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila
oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan
1.1.2012 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 09 160 67670)
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori
Tatu Torniainen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen
15.12.2011–15.9.2013,
kuitenkin
enintään viran vakinaisen haltijan
virkavapauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160
53331)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.12.2011
seuraavia asioita:
Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Etelä-Sudanin vesi- ja sanitaatio-ohjelmalle vuosiksi 2012–
2015. Ohjelmalle myönnetään 24
miljoonaa euroa ja avustus jakautuu
tasaisesti neljälle vuodelle eli 6 miljoonaa euroa per vuosi. Etelä-Sudanin
vesi- ja sanitaatio-ohjelman tavoitteena on edistää eteläsudanilaisten
oikeutta päästä puhtaan veden ja sanitaation piiriin ohjelman neljässä kohdekaupungissa. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 09 160
56260)
Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Etiopian yleissivistävän
koulutuksen laadunkehittämisohjelmalle vuosille 2012–2013. Ohjelmalle
myönnetään 5 miljoonaa euroa. Suomi on aikaisemmin sitoutunut rahoittamaan vuosina 2009–2012 Etiopian
yleissivistävän koulutuksen laadunkehittämistä yhteensä 14,9 miljoonalla eurolla. Opetuksen laadunkehittämisen ohjelma perustuu Etiopiaan omaan koulutuksen viisivuotisohjelmaan ja maan laadunkehittämisohjelmaan ja on siten kiinteä osa
maan koulutuspolitiikkaa. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen
09 160 56260)
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Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Etiopian vesisektorille ”Yhteisörahoitusikkunan käytön laajentaminen kansalliselle tasolle” vuosille
2012–2016. Vesisektorille myönnetään 11 miljoonaa euroa. Suomi on
aiemmilla päätöksillä sitoutunut 11
miljoonan euron rahoitukseen hankkeelle vuosiksi 2011–2014. Suomen
kehittämän
yhteisörahoitusmallin
kautta Suomi on onnistunut muuttamaan vesisektorilla Etiopian ylhäältä
johdettua hallintomallia kansalaisvetoisemmaksi ja edistämään paikallisdemokratiaa. Nyt ollaan tilanteessa,
jossa Etiopia kanavoi omia budjettivarojaan yksityisen rahoituslaitoksen
kautta kansalaisten hallinnoitavaksi.
(UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 09 160 56260)
Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Mosambikin opetussektorille
vuosille 2014–2015. Opetussektorille
myönnetään 14 miljoonaa euroa eli
vuositasolla 7 miljoonaa euroa. Opetussektori on Suomen ja Mosambikin
kahdenvälisen kehitysyhteistyön pääalueita. Suomen hallitusohjelman
mukaisesti koulutus kuuluu kehitysyhteistyön painopistealueisiin. (UM
lähetystöneuvos Jorma Suvanto
09 160 56235)
Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Vietnamin metsäsektorin
tietojärjestelmän
kehittämishankkeen toiselle vaiheelle vuosille
2012–2016. Hankkeen budjetti on
10,81 miljoonaa euroa. Suomen rahoitusosuus on 9,7 miljoonaa euroa.
Lisäksi edustuston vaikuttavuustyön
tekemiseen myönnetään 0,5 miljoonaa
euroa. Hankkeen toisessa vaiheessa
on tarkoitus laajentaa metsätietojärjestelmän maantieteellistä ja sisällöllistä kattavuutta, mutta samalla varmistaa järjestelmän ja hankkeen vaiheittainen siirto vietnamilaisten täyteen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen. Tämän edistämiseksi toisessa
vaiheessa painotetaan koulutusta ja
kapasiteetin vahvistamista. (UM lähetystöneuvos Johan Schalin 09 160
56308)
Suomen yleisavustus Kansainväliselle maataloustutkimuksen konsultatiiviryhmälle (CGIAR) vuosina 2011–
2014. Konsultatiiviryhmälle myönnetään yleisavustuksena yhteensä 12 miljoonaa euroa. Vuonna 1971 perustettu
CGIAR on julkisista ja yksityisistä
jäsenistä koostuva järjestäytynyt verkosto, jonka tavoitteena on maailmanlaajuisen maataloustutkimuksen
tukeminen, kehittäminen ja koordi-

nointi. Verkostoon kuuluu 15 tutkimuslaitosta, joiden keskeisenä tehtävänä on maataloustutkimuksen keinoin vähentää köyhyyttä ja nälänhätää, parantaa ruokaturvaa ja terveyttä
sekä edistää luonnonvarojen kestävää
käyttöä kehitysmaissa. CGIAR:in
tutkimuspanos on merkittävä ja sen
tulokset ovat vapaasti käytettävissä.
Suomi on tukenut CGIAR:ia vuodesta
1984. CGIAR:in toiminta tukee Suomen kehityspoliittisen ohjelman sekä
maatalous- ja ruokaturvalinjauksen
keskeisiä tavoitteita. (UM lähetystöneuvos Satu Santala 09 160 56323)
Pariisissa sijaitsevan suurlähettilään
virka-asuntohuoneiston myyminen.
Ulkoasianministeriön tarkoituksena
on myydä Pariisissa osoitteessa 100
avenue de President Kennedy sijaitseva huoneisto, jota on käytetty suurlähettilään virka-asuntona. Huoneisto myydään 3,0–4,5 miljoonan euron
hintaan. Uudeksi suurlähettilään virkaasunnoksi on vuokrattu 2.1.2012 alkaen pienempi ja kustannuksiltaan
edullisempi huoneisto, koska parhaillaan peruskorjattavaan Pariisin
suurlähetystön kansliaan kunnostetaan ja sisustetaan laajat edustustilat.
Kun kanslian yhteydessä olevissa
edustustiloissa voidaan pitää suuret
tilaisuudet, ei virka-asunnossa tarvita
aiemman laajuisia edustustiloja.
(UM ylitarkastaja Hanni Sippo
09 160 55913)
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista.
Nykyinen asetus (986/2009) on voimassa vuoden 2011 loppuun. Asetuksen perusteella perittäviin maksuihin esitetään korotuksia paremman kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi. Asetus tulee voimaan
1.1.2012 ja on voimassa vuoden 2013
loppuun. (SM ylitarkastaja Reijo
Lahtinen 071 872 1604)
Valtion eläkerahaston vuoden 2012
talousarvion hyväksyminen. Vuoden
2012 talousarviossa rahaston toiminnasta aiheutuviksi menoiksi on arvioitu yhteensä 6 775 000 euroa (vuoden 2011 toteuma-arvio 6 420 000
euroa). Rahaston menojen arvioidaan vuonna 2012 kasvavan 355 000
euroa (5,3 %) vuoden 2011 toteumaarvioon nähden. Talousarviossa vahvistetaan vain rahaston toiminnasta
aiheutuvat menot, jotka suoritetaan
rahaston hallinnassa olevista varoista.
Rahaston tulot määräytyvät valtion
eläkelain (eläkemaksutulo ja muut
vastaavat tulot) ja sijoitustoiminnasta
saatavien tuottojen mukaisesti sekä
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toisaalta menot muilta osin (siirto
valtion talousarvioon) valtion eläkelain mukaisesti. (VM finanssineuvos
Arto Eno 09 160 33108)
Sitoutuminen vuokrasopimukseen.
Väestörekisterikeskuksen
(VRK)
nykyisten Helsingin toimitilojen
osoitteessa Tynnyrintekijänkatu 1 C
vuokrasopimus päättyy 31.12.2012.
Tilatehokkuuden
parantamiseksi
VRK:n on tarkoitus tehdä sopimus
uusista tiloista osoitteissa Lintulahdenkuja 4 ja Lintulahdenkuja 6. Tiloja
koskevat vuokrasopimukset tehdään
kymmeneksi vuodeksi, mutta Lintulahdenkuja 6:n tiloja koskeva vuokrasopimus on mahdollista tarvittaessa
irtisanoa aikaisintaan jo 31.12.2017.
Vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt.
Kymmenen vuoden vuokrasopimusten arvo on 6 245 640 euroa. VRK:n
Helsingin toimintojen vuokrataso
laskee nykytilaan verrattuna noin
75 400 euroa kuukaudessa. (VM
neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen 09 160 32240)
Museoviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa
Kansallismuseon kiinteistöä koskeva
vuokrasopimus. Sopimus käsittää rakennuksina noin 8 500 m² huoneistoalaa sekä 16 764 m² tonttia Helsingissä
osoitteessa Mannerheimintie 34.
Vuokraus alkaa 1.7.2012 ja sopimuksen kesto on 15 vuotta. Sopimuksen
arvo arvonlisäveroineen on noin
36,22 miljoonaa euroa. (OKM rakennusneuvos Tuulikki Terho 09 160
77345)

Rahoitus puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin 2011. Päätöksellä
osoitetaan metsäkeskuksille kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon
kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin
töihin ja edellä mainitun lain mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin
kuluvan vuoden valtion III lisätalousarvion momentilta 30.60.44 (Tuki
puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) määrärahaa ja myöntämisvaltuutta 6 250 000 euroa. Valtion III
lisätalousarvio on tullut voimaan
1.12.2011. (MMM metsäneuvos Marja
Hilska-Aaltonen 09 160 52415)
Valtion vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvion momentille 30.20.61
(Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon) osoitetun 4,5 miljoonan
euron määrärahan siirtäminen kokonaisuudessaan maatilatalouden kehittämisrahastoon (MAKERA). Määräraha on siirtoa momentilta 30.20.40
(Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki), koska rahaston varoista on
tarkoitus käyttää 4,5 miljoonaa euroa
sika- ja siipikarjatalouden, siemensektorin sekä perunantuotannon tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 09 160 54245)
Valtionavustuksen myöntäminen metsäkeskuksille ja Metsätalouden kehittämiskeskukselle. Metsäkeskuksille ja
Metsätalouden kehittämiskeskukselle
myönnetään lisävaltionavustusta yhteensä 514 000 euroa seuraavasti:
Rannikon metsäkeskus 30 284 euroa,

Lounais-Suomen metsäkeskus 36 638
euroa, Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus 29 160 euroa, Kaakkois-Suomen metsäkeskus 24 983 euroa, Pirkanmaan metsäkeskus 30 314 euroa
Etelä-Savon metsäkeskus 32 450 euroa, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus
47 835 euroa, Keski-Suomen metsäkeskus 31 516 euroa, Pohjois-Savon
metsäkeskus 37 663 euroa, PohjoisKarjalan metsäkeskus 26 075 euroa,
Kainuun metsäkeskus 26 387 euroa,
Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus
53 086 euroa, Lapin metsäkeskus
52 940 euroa ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 54 669 euroa.
(MMM neuvotteleva virkamies Leena
Arpiainen 09 160 52402)
Liikenne- ja viestintäministeriön
asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa
säädetään julkisoikeudellisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä
muista maksullisista suoritteista.
Muutokset ovat pääosin maksujen
muutoksia alhaisemmaksi vastaamaan paremmin suoritteelle kohdistuvia kustannuksia sekä tarkennuksia
maksutaulukkoon. Liikenne- ja viestintäministeriöstä Liikenteen turvallisuusvirastolle 1.1.2012 siirtyviä
tehtäviä koskevat maksut on huomioitu maksutaulukoissa siltä osin kuin
tehtävät eivät sisälly jo olemassa oleviin tehtäväkokonaisuuksiin ja maksuihin. Asetus tulee voimaan 1.1.2012
ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.
(LVM yli-insinööri Maria Rautavirta
09 160 28577)
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