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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
M U U T O S VA LT I O N E U V O S T O S S A

Tasavallan
presidentti
vapautti
29.12.2011 työministeri Lauri Armas
Ihalaisen käsittelemästä sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia
asioita 1.1.2012 lukien. (VNK hallitusneuvos
Marika
Paavilainen
09 160 24026)
2.1.2012/1

Tasavallan
presidentti
29.12.2011 seuraavat lait:

vahvisti

Valmiuslaki, laki puolustustilalain 2
ja 30 §:n muuttamisesta, laki poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon
neuvottelukunnasta, laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 13 a §:n
muuttamisesta, laki asevelvollisuuslain 79 ja 81 §:n muuttamisesta, laki
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
annetun lain 27 ja 30 §:n muuttamisesta, laki Pelastusopistosta annetun
lain 13 ja 23 §:n muuttamisesta ja
laki poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
(LJL 1/2011 vp). Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata
väestöä sekä turvata sen toimeentulo
ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan
alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. Lait tulevat voimaan
1.3.2012. Eduskunnan lausuma;
Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä lait perustuslain 73 §:ssä säädetyllä määräenemmistöllä. Eduskunta edellyttää, että
valtioneuvosto laatii kokonaisarvion
valmiuslain suhteesta perustuslain
uuteen 23 §:ään perustuslakivaliokunnan esittämät näkökohdat huomioon ottaen. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala 09 160 67761)

Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista, laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta,
laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista annetun
lain 17 §:n muuttamisesta, laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki markkinaoikeuslain 1 §:n
muuttamisesta (HE 76/2011 vp).
Laeilla säädetään kilpailuttamisvelvoite sekä puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin soveltamisalaan
kuuluville EU-kynnysarvot ylittäville
hankinnoille että eräille puolustus- ja
turvallisuushankintadirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääville hankinnoille. Lait tulevat voimaan
1.1.2012. (PLM hallitusneuvos Jouko
Tuloisela 09 160 88126)
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta ja laki valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n muuttamisesta (HE 95/
2011 vp). Valtion virkamieslakiin
sisällytetään säännökset virkamiehen
asemasta erityyppisissä organisaation muutostilanteissa. Tiettyjen virkojen erittelystä valtion talousarviossa
luovutaan. Lisäksi valtion virkamieslakiin tehdään eräitä lakiteknisiä
muutoksia. Lait tulevat voimaan
1.1.2012. (VM hallitusneuvos Kirsi
Äijälä 09 160 34929)
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Laki euron väärentämisen torjunnan
edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin
rangaistavuudesta (HE 110/2011 vp).
Laissa säädetään sakkorangaistus
sille, joka tahallisesti laiminlyö noudattaa, mitä euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä
annetussa neuvoston asetuksessa on
säädetty euromääräisten setelien ja
metallirahojen tunnistamisvelvollisuudesta ja väärien rahojen toimittamisesta viranomaisille. Laki tulee
voimaan 31.12.2011. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 09 160
33064)
Laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin
lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta
(HE 134/2011 vp). Lailla pannaan
täytäntöön neuvoston direktiivi keskinäisestä avunannosta veroihin,
maksuihin ja muihin toimenpiteisiin
liittyvien saatavien perinnässä. Laki
tulee voimaan 1.1.2012. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 09 160
33167)
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
ja laki opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
(HE 60/2011 vp). Verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasausmenettelystä poistetaan kiinteistövero. Veroperustemuutoksista johtuvat kunnallisveromenetykset korvataan vuonna
2012 lisäämällä kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 49,18 euroa asukasta kohden. Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia alennetaan
2,70 prosenttiyksiköllä, jolloin kuntien valtionosuusprosentti on 31,42
ja kuntien omarahoitusosuus on
68,58 prosenttia. Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintoja alennetaan vuosina 2012–2015.
Samalla tarkennetaan säännöstä valtionapuviranomaisesta perustamishankkeita koskevissa asioissa. Lait
tulevat voimaan 1.1.2012. (VM
neuvotteleva virkamies Markku
Nissinen 09 160 32211)
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, laki ulkomaisen rahastoyhtiön
toiminnasta Suomessa annetun lain
kumoamisesta, laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttami-
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sesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 §:n
muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja
selvittämisestä annetun lain 2 §:n
muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta, laki ennakkoperintälain
9 §:n muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n
muuttamisesta (HE 113/2011 vp).
Laeilla pannan täytäntöön sijoitusrahastodirektiivi. Lisäksi lakeihin
tehdään kansallisista tarpeista johtuvia muutoksia. Direktiivistä johtuvat
muutokset koskevat muun muassa
rahastoyhtiön oikeutta hallinnoida
sijoitusrahastodirektiivin edellytykset
täyttävää sijoitusrahastoa muussa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa kuin Suomessa ja Euroopan
talousalueeseen kuuluvasta valtiosta
olevan ulkomaisen rahastoyhtiön
oikeutta perustaa sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävä sijoitusrahasto Suomeen. Lait tulevat
voimaan 31.12.2011. (VM neuvotteleva virkamies Irmeli Vuori 09 160
33013)
Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki,
laki tuloverolain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta, laki
rajoitetusti verovelvollisen tulon
verottamisesta annetun lain 7 ja
15 §:n muuttamisesta, laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki
verotusmenettelystä annetun lain
16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta, laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki tuloverolain 53 §:n
muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, laki kestävän metsätalouden
rahoituksesta annetun lain 34 §:n kumoamisesta, laki ulkomailta tulevan
palkansaajan lähdeverosta annetun
lain 12 §:n muuttamisesta, laki kehitysalueelle tehtävien investointien
korotetuista poistoista annetun lain
muuttamisesta, laki verotililain 8 ja
11 §:n muuttamisesta ja laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 50/2011 vp)
ja (HE 130/2011 vp). Vuoden 2012
valtionverotuksessa
sovellettavan
progressiivisen ansiotuloveroasteikon ylintä marginaaliveroprosenttia

alennetaan 0,25 prosenttiyksiköllä.
Yhteisöverokanta laskee 26 prosentista 24,5 prosenttiin. Rajoitetusti verovelvollisten verotukseen tehdään
yhteisöverokannan muutoksia vastaavat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2012. (VM erityisasiantuntija Ilkka Lahti 09 160 32199)
Laki kasvinsuojeluaineista, laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta ja laki rikoslain 44 luvun 1 §:n
ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE
81/2011 vp). Lailla kasvinsuojeluaineista toimeenpannaan kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön direktiivi. Laissa säädetään kasvinsuojeluaineita koskevasta koulutuksesta ja
tutkinnosta, integroidusta torjunnasta,
kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testauksesta, lentolevityskiellosta sekä kasvinsuojeluaineiden
kestävän käytön toimintaohjelmasta.
Lailla annetaan myös unionin kasvinsuojeluaineasetusta täydentävää
kansallista sääntelyä toimivaltaisista
viranomaisista, valvonnasta, hallinnollisista pakkokeinoista ja seuraamuksista sekä maksuista ja muutoksenhausta. Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annettuun lakiin
ja rikoslakiin tehdään muuttuneesta
lainsäädännöstä johtuvat teknisluonteiset tarkistukset. Lait tulevat voimaan 1.1.2012. Rikoslain 48 luvun
1 §:n 1 momentin 2 kohta tulee voimaan 1.5.2012. (MMM maatalousneuvos Kirsi Heinonen 09 160
54221)
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 28/2011
vp). Lakiin lisätään säännökset ajoneuvon lukituksen avaamisesta ja
oikaisuvaatimuksen käyttöön ottamisesta. Ajoneuvon varastosiirrosta
voidaan ilmoittaa tavallisella tiedoksiannolla. Äkillisissä tilanteissa viranomainen voi omalla kustannuksellaan siirtää ajoneuvon etukäteen
ilmoittamatta. Laki tulee voimaan
1.2.2012. (LVM hallitusneuvos Kaisa
Leena Välipirtti 09 160 28483)
Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (HE
100/2011 vp). Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä. Laki tulee
voimaan 1.2.2012. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 09 160
28483)
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Laivavarustelaki, laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain
muuttamisesta, laki aluksen teknisestä
turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta,
laki radiotaajuuksista ja telelaitteista
annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja
laki merilain muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 83/2011 vp). Laivavarustelailla sääntelyä tarkennetaan
viranomaisten toimivaltuuksien ja
ilmoitettuja laitoksia koskevien
säännösten osalta. Lisäksi säädetään
oikeussuojakeinoista ja seuraamuksista. Muiden lakien muutokset ovat
lähinnä teknisiä. Lait tulevat voimaan 1.1.2012. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 09 160 28491)
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja
alusluotoista sekä korontasauksesta,
laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
(HE 115/2011 vp). Pysyvä luottomuotoinen vienninrahoitusjärjestelmä otetaan käyttöön. Suomen Vientiluotto Oy voi myöntää Finnvera
Oyj:n varainhankintaan perustuvaa
OECD-ehtoista
luottomuotoista
vienninrahoitusta Suomen Vientiluotto
Oy:n korontasaustoiminnan lisäksi.
Lait tulevat voimaan 1.1.2012.
(TEM johtaja Risto Paaermaa 010 60
63575)
Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen hallituksen esitykseen Kansainvälisen valuuttarahaston neljättätoista yleistä jäsenosuustarkistusta ja johtokuntauudistusta koskevan päätöslauselman nro
66–2 hyväksymisestä sekä valtiontakuusta Suomen Pankille merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 62/2011 vp).
(VM finanssineuvos Asta Niskanen
09 160 33132)
Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2011 neljänneksi lisätalousarvioksi merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 127/2011 vp). Eduskunta
on 15.12.2011 päättänyt, että vuotta
2011 koskevaa neljättä lisätalousarviota sovelletaan 20.12.2011 alkaen.
(VM neuvotteleva virkamies Juha
Majanen 09 160 33105)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
29.12.2011 seuraavat asetukset:
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Tasavallan presidentin asetus eläinten tunnistamiseen ja rekisteröinnin
valvontaan liittyvien hallintotehtävien
hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Ne valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvat, kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaan liittyvät eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä
koskevat hallintotehtävät, joista
Ahvenanmaan maakunnan hallitus
tai muu maakuntalailla määrätty
viranomainen huolehtii itsehallintolain nojalla, siirretään sopimusasetuksella valtakunnan viranomaisille.
Ahvenanmaan maakunnassa valtion
aluehallinnon viranomaisena toimii
Ahvenanmaan valtionvirasto. Ahvenanmaan valtionvirasto suorittaa
maakunnassa eläinten tunnistamiseen ja rekisteröinnin valvontaan liittyvät paikalla tehtävät tarkastukset.
Lisäksi asetukseen lisätään säännös
Elintarviketurvallisuusviraston tehtävästä maakunnassa mitä tulee siellä
tarkastettavien maatilojen otoksen
valintaan. Asetus tulee voimaan
1.1.2012. (OM lainsäädäntöneuvos
Sten Palmgren 09 160 67745)
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen
yleissopimuksen liitteen VII luvun
vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan
säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaansaattamisesta ja säännöstön 1.3 luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta. IMDG-säännöstön
luvun 1.3 muutosten lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset koskevat
vaarallisten aineiden kuljetukseen
kappaletavarana aluksessa liittyviä
tehtäviä hoitavien henkilöiden koulutusvaatimusta. Laki (1401/2011) ja
asetus tulevat voimaan 1.1.2012.
(LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 09 160 28563)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
29.12.2011 seuraavat asiat:

päätti

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

Tasavallan
presidentti
päätti
29.12.2011 seuraavat nimitysasiat:

Pääjohtaja, eläinlääketieteen tohtori
Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön
virkaan ajaksi 1.2.2012–31.1.2019.
(MMM hallintojohtaja Eeva Pystynen 09 160 53327)
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 29.12.2011 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta.
Ohjesäännön muutokset perustuvat
hallitusohjelmaan, jonka mukaan
maahanmuuttajien kotouttamistoimien johtaminen ja valmistelu kootaan työ- ja elinkeinoministeriöön ja
maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston maaseudun kehittämisyksikön
maaseutupolitiikkajaosto
siirretään työ - ja elinkeinoministeriön
alueiden kehittämisyksikköön. Ohjesäännön 21 §:ää työ- ja elinkeinoministeriön toimialasta sekä 15 §:ää
sisäasiainministeriön toimialasta tarkistetaan. Lisäksi hallitusohjelmaan
kirjatun mukaisesti työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön valmistelu keskitetään sosiaali- ja terveysministeriöön, minkä vuoksi tarkistetaan valtioneuvoston ohjesäännön
17 §:ää valtiovarainministeriön toimialasta. Asetus tulee voimaan
1.1.2012. (VNK hallitusneuvos
Marika Paavilainen 09 160 24026)
Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista, valtioneuvoston asetus
ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n
muuttamisesta ja valtioneuvoston
asetus vesiympäristölle vaarallisista
ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella vesitalousasioista
täsmennetään pääasiallisesti vesilain
mukaisissa menettelyissä esitettävien
asiakirjojen ja niihin liitettävien
suunnitelmien ja selvityksien sisältöä. Ympäristönsuojeluasetukseen ja
valtioneuvoston asetukseen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista tehdään uuden vesilain
voimaantulosta johtuvat teknisluonteiset tarkistukset. Asetukset tulevat
voimaan 1.1.2012. (OM lainsäädäntöneuvos Jari Salila 09 160 67706)
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä. Pääministeri Jyrki
Kataisen hallituksen ohjelman mukaan
sisäasiainministeriön
toimialalle
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kuuluvat kotouttamistoimien johtaminen ja valmistelu kootaan työ- ja
elinkeinoministeriöön. Asiaa koskevat lait tulevat voimaan 1.1.2012 lukien. Asetusta sisäasiainministeriöstä
(609/2003) muutetaan ministeriön
tehtävien osalta. Lukuisten aikaisempien muutosten johdosta voimassaoleva asetus korvataan kokonaan
uudella asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (SM ylijohtaja Pentti
Visanen 071 878 8600)
Valtioneuvoston asetus julkisista
puolustus- ja turvallisuushankinnoista.
Asetuksessa annetaan tarkempia
säännöksiä julkisia puolustus- ja turvallisuushankintoja koskevista ilmoitusvelvoitteista sekä velvoitteesta
toimittaa hankinnoista tilastotietoja
ja muita selvityksiä Suomen viranomaisille ja Euroopan unionin toimielimille. Asetus tulee voimaan
1.1.2012. (PLM hallitusneuvos Jouko
Tuloisela 09 160 88126)
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan, koska pääministeri Kataisen hallitusohjelman mukaan työeläkejärjestelmää koskevan
lainsäädännön valmistelu keskitetään sosiaali- ja terveysministeriöön.
Kunnallisen ja valtion eläketurvan
valvonta ja rahoitus säilyvät edelleen
valtiovarainministeriön tehtävänä.
Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (VM
hallitusneuvos Kirsi Äijälä 09 160
34929)
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja
2013. Asetuksella säädetään aluehallintovirastojen suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista
suoritteista perittävistä maksuista.
Kyseessä on uusi asetus, joka sisällöltään ja rakenteeltaan pääosin
perustuu 31.12.2011 asti voimassa
olevaan aluehallintoviraston maksuista annettuun valtioneuvoston
asetukseen (1145/2009). Asetukseen
sekä liitteenä olevaan maksutaulukkoon tehdään muuttuneesta lainsäädännöstä johtuvia tehtävämuutoksia
sekä lainsäädäntöteknisiä muutoksia.
Lisäksi tehdään muutoksia Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontavirastolle tuloutettaviin maksuosuuksiin.
Suoritteista perittäviä maksuja tarkistetaan keskimäärin noin 5 prosenttia
ylöspäin. Lisäksi tehdään tasokorotuksia sellaisissa maksuissa,
jotka ovat osoittautuneet kustannusvastaavuudeltaan selvästi alikatteisiksi. Peruspalvelut, oikeusturva ja
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luvat -vastuualueen, työsuojelun vastuualueen sekä pelastustoimi ja
varautuminen -vastuualueen suoritteissa pyritään täyteen kustannusvastaavuuteen. Ympäristölupavastuualueen suoritteissa pyritään nykyiseen tapaan 50 prosentin kustannusvastaavuuteen. Ympäristölupavastuualueen suoritteissa ei ole saavutettu
50 prosentin kustannusvastaavuustavoitetta ja erityisesti vesilain (587/
2011) mukaisissa suoritteissa tehdään maksujen tasokorotuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2012 ja on voimassa 31.12.2013 saakka. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 09 160
32252)
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n
muuttamisesta. Asetusta muutetaan
siten, että syrjäisyyskorotukseen
oikeutetut kunnat tarkistetaan vuodenvaihteen 2010/2011 tilastotietojen
mukaisiksi. Asetuksella säädetään
perushinnat, joihin valtionosuuden
laskenta perustuu vuonna 2012. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (VM
neuvotteleva virkamies Markku Nissinen 09 160 32211)
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta. Asetuksen 15 §:ää muutetaan
siten, että ennakonpidätys pääomatulosta, kuten korosta, voitto-osuudesta ja jälkimarkkinahyvityksestä,
on nykyisen 28 prosentin sijaan 30
prosenttia, jollei toisin säädetä tai
määrätä. Ennakkoperintälain 25 §:ssä
tarkoitetusta
käyttökorvauksesta
ennakonpidätys toimitetaan niin
ikään 30 prosentin suuruisena nykyisen 28 prosentin sijaan, jos korvaus
perustuu perintönä tai testamentilla
saatuun tai vastiketta vastaan hankittuun oikeuteen. Ennakonpidätys tuloverolain 33 a §:ssä tarkoitetuista julkisesti noteeratun yhtiön maksamista
osingoista ja sijaisosingoista nostetaan 19 prosentista 21 prosenttiin.
Ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä puun myyntitulosta ja metsää kohdanneen vahingon perusteella suoritetusta vähintään mainitun
suuruisesta vakuutuskorvauksesta
nostetaan 19 prosentista 20 prosenttiin ja ennakonpidätys yli 100 euron
määräisestä hankintakaupasta nostetaan nykyisestä 13 prosentista 14
prosenttiin, koska veronalaiseen
puunmyyntituloihin
kohdistuvien
menojen arvioidaan pysyvän suhteessa entisellä tasolla. Pienemmästä
määrästä ei edelleenkään toimiteta

ennakonpidätystä. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (VM erityisasiantuntija Ilkka Lahti 09 160 32199)
Valtioneuvoston asetus maataloudessa
käytettyjen eräiden energiatuotteiden
valmisteveron palautuksesta annetun
lain muuttamisesta annetun lain
4 §:ssä säädetyn biopolttoöljyn valmisteveron palautuksen voimaantulosta. Lain (1403/2010) 4 §:ssä
säädetty biopolttoöljyn valmisteveron palautus ja asetus tulevat voimaan 1.1.2012. (VM erityisasiantuntija Ilkka Lahti 09 160 32199)
Valtioneuvoston asetus Kotimaisten
kielten keskuksesta. Laki Kotimaisten kielten keskuksesta (1403/2011)
tulee voimaan 1.1.2012. Lailla tarkennetaan keskuksen ja yliopistojen
työnjakoa sekä korostetaan keskuksen asemaa kielen ja kielenhuollon
asiantuntijaviranomaisena. Lain 9 §:n
mukaan keskuksen johtajan kelpoisuusvaatimuksista, johtajan nimittämisestä, lautakuntien ja neuvottelukunnan jäsenmäärästä sekä valinnasta
ja tarvittaessa organisaatiosta annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (OKM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 09 160 77077)
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Pääministeri Jyrki Kataisen
hallitusohjelman mukaan maa- ja
metsätalousministeriön maatalousosaston maaseudun kehittämisyksikön
maaseutupolitiikkajaosto siirretään
työ- ja elinkeinoministeriön alueiden
kehittämisyksikköön. Asiaa koskevat lait tulevat voimaan 1.1.2012.
Tämän johdosta tarkistetaan maa- ja
metsätalousministeriöstä
annetun
valtioneuvoston asetuksen (1061/
2003) tehtäväpykälää (1 §). Asetus
tulee voimaan 1.1.2012. (MMM
hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160
53331)
Valtioneuvoston asetus kuulo-, puheja näkövammaisille tarjottavien
yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista. Asetuksella turvataan kuulo- ja puhevammaisten mahdollisuus soittaa ja vastaanottaa videopuheluja internetissä sekä lähettää ja
vastaanottaa tekstiviestejä hätäpalveluiden käyttämiseksi. Lisäksi turvataan näkövammaisen mahdollisuus
saada yleispalveluliittymän hoitoa
koskeva asiakaspalvelu esteettömästi
sekä lasku ja laskuerittely esteettömässä muodossa. Asetus tulee voimaan 9.1.2012. (LVM rakennusneuvos Juha Parantainen 09 160 28383)
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Valtioneuvoston asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä
korontasauksesta. Asetuksen mukaan
työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymistä edellyttävät ensinnäkin kiinteäkorkoisia luottoja koskevat päätökset, joissa luoton tai korontasauksen määrä ylittää 200 000 000 euroa.
Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön
hyväksymisen vaativat päätökset,
joissa poiketaan luoton valuutan
määräytymisestä, koron lukitusajasta
tai muusta niihin verrattavasta luoton
ehtojen kannalta merkittävästä seikasta. Suomen Vientiluotto Oy voi
myös saattaa työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymistä varten päätökset, joihin se haluaa hankkeeseen liittyvien painavien kilpailu- tai elinkeinopoliittisten syiden vuoksi ministeriön hyväksymisen. Lisäksi asetuksessa säädetään tarkemmin työ- ja
elinkeinoministeriön hyväksymisen
hakemisesta ja päätöksenteosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (TEM
johtaja Risto Paaermaa 010 60
63575)
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan kotouttamistoimien johtaminen ja valmistelu
kootaan työ- ja elinkeinoministeriöön sekä maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston maaseudun
kehittämisyksikön maaseutupolitiikkajaosto siirretään työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisyksikköön (nykyinen alueosasto).
Hallitusohjelmakirjauksiin liittyvät
lait tulevat voimaan 1.1.2012. Tähän
liittyen muutetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta sen tehtäväpykälää (1 §)
täydentämällä. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut organisaatiorakenteensa toimivuutta ja kehittämistarpeita kolmen toimintavuoden
jälkeen. Arvioinnin perusteella organisaatiota on uudistettu 1.9.2011 lukien osasto- ja yksikköjakoa muuttamalla (TEM 2011 organisaatiouudistus). Organisaatiouudistuksen yksityiskohtia on vielä hienosäädetty
työ- ja elinkeinoministeriön ministerien johdolla ja tähän liittyen muutetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä
annettua asetusta sen organisaatiopykälää (3 §) tarkentamalla yhden
osaston ja horisontaalisen yksikön
nimien osalta. Asetuksen toimielinpykälän (2 §) muutokset vastaavat
säädöstasolla jo vahvistettuja organisaationimiä. Asetus tulee voimaan

2.1.2012/1

1.1.2012. (TEM hallitusneuvos Kari
Mäkinen 010 60 63523)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten ja
työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2012. Asetuksella säädetään mitkä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten ja
työ- ja elinkeinotoimistojen suoritteet ovat maksullisia ja mistä suoritteista maksu määrätään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon
perusteella sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2012
ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. (TEM neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela 010 60 63719)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksista.
Asetuksella annetaan tarkemmat
säännökset elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksista sekä työ- ja
elinkeinotoimistoista. Voimassa oleva asetus kumotaan, mutta sen teksti
otetaan pitkälti samanlaisena uuteen
asetukseen. Samalla lisätään säännökset koskien jo toiminnassa olevaa
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen yhteistä viestintäpalveluyksikköä sekä 1.1.2012 yhtenä hallinnollisena yksikkönä aloittavaa työ- ja
elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskusta. Lisäksi keskusten välisiin
toimialueisiin tehdään vähäisiä tarkistuksia siten, että eräät keskukset
voisivat hoitaa toisen keskuksen tai
kaikkien keskusten toimialueilla
eräitä asiantuntijatehtäviä. Asetuksen kirjoittamistavan systematiikkaa
terävöitetään eräin kielellisin tarkistuksin, ja yhteisen tilivirastoyksikön
nimi muutetaan talous- ja henkilöstöhallintoyksiköksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (TEM neuvotteleva
virkamies Elina Isoksela 010 60
63719)
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kaivosturvallisuuden edellyttämistä toimenpiteistä
ja noudatettavista toimintaperiaatteista, kaivoksen sisäisestä pelastussuunnitelmasta, kaivosturvallisuuden vaatimasta koulutuksesta ja ohjeistuksesta,
kaivosturvallisuuden
vastuuhenkilöstä,
kaivoskartasta,
kaivoksen laitteistojen ja laitteiden
sijoituksesta, kaivosturvallisuuteen
liittyvistä viranomaistarkastuksista
ja onnettomuuksiin liittyvästä ilmoitusmenettelystä. Asetus tulee voimaan 1.1.2012 siirtymäsäännöksin.

(TEM vanhempi hallitussihteeri Sari
Rapinoja 010 60 63202)
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2012. Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin
ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista vuonna 2012 voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2012. (TEM
hallitussihteeri Teija Miller 010 60
62114)
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
29.12.2011 seuraavat päätökset:
Päätös hyväksyä tarkistukset valtioneuvoston jäsenten työnjakoon.
Muutokset aiheutuvat hallitusohjelmaan perustuvista tehtäväsiirroista
sisäasiainministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön, sekä organisaation
muutoksista valtiovarainministeriössä
ja opetus- ja kulttuuriministeriössä.
Sisäasiainministeriön
toimialalle
kuuluvista tehtävistä vastaa yksin
sisäasiainministeri. Valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatiomuutoksilla on
muutettu ministeriöiden osastojen
nimiä, mikä otetaan huomioon ministereiden työnjaossa. Ministereiden
välinen työnjako ministeriöissä on
1.1.2012 alkaen seuraava:
Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset ja
EU-asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri
johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa.
Pääministeri Kataisen, eurooppa- ja
ulkomaankauppaministeri Stubbin ja
kehitysministeri Hautalan välinen
työnjako valtioneuvoston kansliassa:
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubb käsittelee valtioneuvoston
EU-sihteeristölle kuuluvat asiat, ei
kuitenkaan Eurooppa-neuvostoon
liittyviä asioita, valtioneuvoston
kanslialle kuuluvia Euroopan unionin perussopimusten muuttamista
koskevia asioita eikä valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan
unioniin liittyviä nimitysasioita.
Kehitysministeri Hautala käsittelee
omistajaohjausosastolle
kuuluvat
asiat.
Pääministeri Katainen käsittelee
muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat.
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Ulkoasiainministeri Tuomiojan, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Stubbin ja kehitysministeri Hautalan
välinen työnjako ulkoasiainministeriössä:
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubb käsittelee lähialueyhteistyötä koskevat asiat, kauppapolitiikkaa koskevat asiat ja pohjoismaisen
yhteistyön sihteeristölle kuuluvat
asiat.
Kehitysministeri Hautala käsittelee
kehitysyhteistyötä koskevat asiat.
Ulkoasiainministeri Tuomioja käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien maakuvatyötä koskevat asiat.
Valtiovarainministeri
Urpilaisen,
hallinto- ja kuntaministeri Virkkusen,
elinkeinoministeri Häkämiehen ja
eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubbin välinen työnjako
valtiovarainministeriössä:
Hallinto- ja kuntaministeri Virkkunen
käsittelee kunta- ja aluehallintoosastolle, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolle sekä julkisen hallinnon
ICT-toiminnolle sekä valtiovarain
controller -toiminnolle kuuluvat asiat
sekä tulleja koskevat asiat.
Elinkeinoministeri Häkämies käsittelee rahoitusmarkkinaosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan valtion lainanottoa ja velanhoitoa koskevia
asioita eikä, Euroopan investointipankkia ja Pohjoismaista investointipankkia koskevia asioita lukuun ottamatta, kansainvälisiä rahoituslaitoksia koskevia asioita.
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Stubb käsittelee EU:n budjettineuvostoa koskevat asiat.
Valtiovarainministeri
Urpilainen
käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Opetusministeri Gustafssonin, kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäen
ja sisäasiainministeri Räsäsen välinen työnjako opetus- ja kulttuuriministeriössä:
Kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäki käsittelee kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopolitiikan osastolle, hallintoosastolle ja kansainvälisten asiain
sihteeristölle kuuluvat asiat sekä koulutuspolitiikan osastolle ja korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle
kuuluvat opintotukiasiat. Kulttuurija urheiluministeri käsittelee hallintoosastolle kuuluvat omistajaohjausasiat Veikkaus Oy:n osalta.
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Sisäasiainministeri Räsänen käsittelee kirkollisasiat.
Opetusministeri Gustafsson käsittelee muut opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Liikenneministeri Kyllösen ja asuntoja viestintäministeri Kiurun välinen
työnjako liikenne- ja viestintäministeriössä:
Asunto- ja viestintäministeri Kiuru
käsittelee viestintäpolitiikan osastolle
kuuluvat asiat.
Liikenneministeri Kyllönen käsittelee muut liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Elinkeinoministeri Häkämiehen ja
työministeri Ihalaisen välinen työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä:
Työministeri Ihalainen käsittelee tietoosastolle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat.
Elinkeinoministeri Häkämies käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön
toimialaan kuuluvat asiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Risikon,
peruspalveluministeri
GuzeninaRichardsonin ja kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäen välinen työnjako
sosiaali- ja terveysministeriössä:
Peruspalveluministeri
GuzeninaRichardson käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluosastolle kuuluvat asiat,
ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia
asioita, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolle kuuluvat
asiat.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäki käsittelee tasa-arvoasiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Risikko
käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Ympäristöministeri Niinistön ja
asunto- ja viestintäministeri Kiurun
välinen työnjako ympäristöministeriössä:
Asunto- ja viestintäministeri Kiuru
käsittelee asunto- ja rakennusasiat
sekä kaavoituksen.
Ympäristöministeri Niinistö käsittelee muut ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien
ilmastopaneelille kuuluvat asiat ja
ilmastolain valmistelu. (VNK hallitusneuvos
Marika
Paavilainen
09 160 24026)
Päätös hyväksyä muutokset sijaisuusjärjestykseen sisäasiainministeriössä.

Luetteloa ministereiden sijaisuuksista
muutetaan vastaamaan ministereiden
välistä työnjakoa ministeriöissä
1.1.2012 alkaen, jolloin työministeri
Ihalainen ei enää käsittele sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia
asioita (liite). (VNK hallitusneuvos
Marika Paavilainen 09 160 24026)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
eduskunnan valitsemien valtakunnanoikeuden jäsenten ja heidän varajäsentensä vaalista pöytäkirjaan.
Jäseniksi valittiin toimikaudeksi
1.1.2012–31.12.2015 toimitusjohtaja
Jussi Järventaus varajäsenenään
ohjelmistoalueen johtaja Olli-Pekka
Heinonen, suurlähettiläs Päivi Luostarinen varajäsenenään johtaja Teija
Tiilikainen, apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen varajäsenenään hallintopäällikkö, oikeustieteen tohtori
Kaijus Ervasti, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Lasse Lehtinen
varajäsenenään varatuomari Ari
Korhonen ja varatuomari, kansanedustaja Esko Kiviranta varajäsenenään oikeustieteen kandidaatti Seija
Turtiainen. (OM osastopäällikkö Kari
Kiesiläinen 09 160 67532)
Päätös oikeuttaa puolustusministeriö
valtion puolesta luovuttamaan valtion kokonaan omistamalle Leijona
Catering Oy -nimiselle osakeyhtiölle
puolustusvoimien hallinnassa oleva
omaisuus ja toiminta yhteisarvoltaan
noin 7,32 miljoonaa euroa (käyttöomaisuutta 6,52 miljoonaa euroa ja
vaihto-omaisuutta 0,8 miljoonaa euroa) apporttiehdoin, sekä allekirjoittamaan luovutusta koskeva luovutuskirja ja päättämään luovutuksen
muista ehdoista. Valtioneuvoston
kanslia oikeutetaan edellä mainittua
apprttiomaisuutta vastaan merkitsemään valtion puolesta Leijona Catering Oy:n osakkeita osakepääoman
korotuksen yhteydessä sekä samalla
sijoittamaan yhtiön omaan pääomaan 1,6 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston kanslia valtuutetaan päättämään tarkemmin merkintäsuhteesta.
(PLM vanhempi hallitussihteeri Iikka
Marttila 09 160 88137)
Päätös antaa Kotimaisten kielten tutkimuskeskukselle suostumus luovuttaa vastikkeetta suomalais-ugrilainen
kirjakokoelma Helsingin yliopiston
omistukseen 1.1.2012 lukien. Kirjakokoelman siirto liittyy lakiin Kotimaisten kielten keskuksesta. Lailla
tarkennetaan keskuksen ja yliopistojen tehtäviä ja karsitaan päällekkäisyyksiä. Kirjakokoelman siirto liittyy suomalais-ugrilaisten kielten tut-
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kimustehtävien siirtämiseen Helsingin yliopistolle. (OKM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 09 160 77077)
Päätös määrätä Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi kansanedustaja Martti Korhonen sekä erovuorossa olevien jäsenten tilalle uusiksi
hallituksen jäseniksi liikenneneuvos
Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä varajäsenenään neuvotteleva virkamies Merja Vahva
liikenne- ja viestintäministeriöstä
sekä poliisitarkastaja Jari Pajunen
sisäasiainministeriöstä varajäsenenään poliisitarkastaja Seppo Sivula
sisäasiainministeriöstä vuosiksi 2012
ja 2013. (LVM hallitusneuvos Anna
Sotaniemi 09 160 28491)
Päätös lähetystoiminnan aloittamisen lykkäämisestä. Valtioneuvosto
on 31.3.2011 myöntänyt Discovery
Communications Europe Ltd:lle
(hakija) toimiluvan Discovery HD
Showcase- kanavan lähettämiseen
kanavanipussa F. Lähetystoiminta
olisi pitänyt aloittaa 1.10.2011. Hakija
on hakenut valtioneuvostolta lupaa
saada lykätä lähetystoiminnan aloittaminen elokuun 2012 loppuun saakka
tai siihen saakka kun kanavanippuun
F myönnettävien toimilupien nojalla
toimivien kanavien tulee aloittaa toimintansa. Hakija perustelee hakemustaan ohjelmiston jakelumarkkinoiden heikolla kehityksellä ja uuden
sukupolven T2-standardin vastaanotinlaitteiden heikolla levinneisyydellä sekä maksutelevisiotoiminnassa
käytettävien salauksenpurkukorttien
yhden kortin periaatteen puutteellisella toteutumisella. Lisäaikaa lähetystoiminnan aloittamiselle myönnetään tammikuun 2012 loppuun saakka ja hakemus muuten hylätään. Pitkään kestänyt toimilupien myöntämismenettely ja yhden kortin periaatteen toteuttamisen käytännön vaikeudet muodostavat televisio- ja
radiotoiminnasta annetussa laissa
tarkoitetun erityisen painavan syyn
hakemuksen hyväksymiselle. (LVM
viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala
09 160 28585)
Päätös hyväksyä määräysvallan
muutos Family Channel Oy:ssä.
(LVM viestintäneuvos Olli-Pekka
Rantala 09 160 28585)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
29.12.2011 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 75/2011
vp) eduskunnalle komission ehdo-

2.1.2012/1

tuksista neuvoston päätöksiksi Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun
välisen kauppasopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EU:n
sekä Kolumbian ja Perun välinen
kauppasopimus). Kauppaneuvottelut
EU:n ja Kolumbian ja Perun välillä
saatiin päätökseen maaliskuussa
2010. EU:ta edusti neuvotteluissa
Euroopan komissio. Neuvoteltu
sopimus kattaa kaikki kaupan merkittävät alat, mukaan lukien tavaraja palvelukaupan, investoinnit, julkiset hankinnat, henkisen omaisuuden
suojan, kaupan suojatoimet ja kilpailupolitiikan. Sopimuksen keskeisiin
periaatteisiin sisältyy myös ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kestävän talouden edistäminen sekä työja ympäristönormien kunnioittaminen ja edistäminen osapuolten kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.
(UM ulkoasiainneuvos Hannele
Tikanvaara 09 160 55658)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 76/2011
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009
muuttamisesta sekä ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/
EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin
2011/61/EY muuttamisesta luottoluokitusten liiallisen käytön osalta
(luottoluokittajat). Ehdotuksilla pyritään vähentämään luottolaitoksien,
sijoituspalveluyrityksien ja vakuutusja jälleenvakuutusyrityksien, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitoksien, hallinnointi- ja sijoitusyhtiöiden, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien sekä keskusvastapuolien
riippuvaisuutta luottoluokittajista,
lisäämään
luottoluokituslaitosten
riippumattomuutta ja keskinäistä kilpailua sekä vahvistamaan avoimuutta
ja luottoluokittajien vahingonkorvausvastuuta. Lisäksi julkisyhteisön luottoluokituksille asetettaisiin tiettyjä
vaatimuksia, erityisesti niiden julkaisuajankohdan ja luottoluokituksen
yhteydessä julkistettavien tietojen
osalta. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki
Sarsa 09 160 33064)

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 29.12.2011
seuraavat nimitysasiat:
Filosofian kandidaatti, pääsihteeri
Minna Karvonen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan 1.1.2012 lukien. (OKM
ylijohtaja Håkan Mattlin 09 160
77430)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi
istunnossaan
29.12.2011 seuraavia asioita:
Vuoden 2011 talousarvion momentin
28.10.97 (Autoveron vientipalautus)
arviomäärärahan ylittäminen 126 200
eurolla. Ylitystarve aiheutuu arvioitua suuremmasta Suomessa käytössä
olleiden ajoneuvojen vientimäärästä
ulkomaille aiheutuvasta autoveron
palautuksista. (VM neuvottelujohtaja
Seija Petrow 09 160 34910)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta.
Asetuksessa säädetään julkisesti
tuettujen vienti- ja alusluottojen sekä
korontasauksen edellytyksenä olevasta suomalaisesta intressistä. Suomalainen intressi on muun muassa
silloin, kun kotimaisuusaste on merkittävä. Kotimaisuusasteen voidaan
katsoa olevan merkittävä, kun Suomessa tapahtuvan valmistuksen ja
toimitukseen liittyvän muun suorituksen arvo on vähintään kolmasosan korontasausluoton määrästä.
Lisäksi asetuksessa säädetään muun
muassa luotto- ja korontasausvaluutasta sekä koronmääräytymisestä.
Asetuksessa säädetään myös luottolaitoksille ja yhtiölle maksettavasta
korosta sekä lisästä. Asetuksessa
säädetään korkotuen- ja -hyvityksen
sekä hallinnointipalkkion maksamisesta ja hakemusten toimittamisesta. Lisäksi annetaan säännöksiä
muun muassa korontasaussopimusten tai -päätösten ennenaikaisesta
purkamisesta, yhtiön raportointivelvollisuudesta sekä poikkeamisluvasta.
Asetus tulee voimaan 1.1.2012.
(TEM johtaja Risto Paaermaa 010 60
63575)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työterveyshuollon
erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion
varoista vuonna 2012 suoritettavasta
määrärahasta. Asetuksella säädetään
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin suoritettavan
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määrärahan suuruudesta erikoislääkärikoulutuksen tutkintoa kohden
sekä määrärahan kohdentamisesta
yliopistoille, Työterveyslaitokselle,
yksityisille terveyspalvelujen tuotta-
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jille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille. Lisäksi säädetään suoritettavien korvausten hakemisesta,
koulutuspaikkasopimuksen sisällöstä
sekä määrärahan käytöstä tehtävistä

selvityksistä. Asetus tulee voimaan
1.1.2012 ja on voimassa vuoden
2012 loppuun. (STM hallitussihteeri
Liisa Katajamäki 09 160 73854)
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