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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
17.2.2012 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 5/2012 vp)
eduskunnalle tutkimus-, kehitys-,
testaus- ja arviointihankkeista Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymi20.2.2012/21

sestä sekä laiksi sen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta. Sopimuksella sovitaan Suomen ja Yhdysvaltojen puolustushallintojen välisten hankkeiden
yleisistä ehdoista, jotka määrittelevät
osapuolten välisissä erillisissä hankesopimuksissa määritettyjen tutkimus-, kehitys-, testaus- ja arviointitoimintojen käynnistämistä, toteuttamista ja hallinnointia. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 09 160
88052)
Hallituksen esitys (HE 6/2012 vp)
eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta. Kiinteistöverolain ilmoittamismenettelyä ja verotuksen toimittamista koskevia säännöksiä muutetaan. Lakiin lisätään
säännökset verovelvollisen velvollisuudesta tarkistaa ja korjata kiinteistöverotuksen perusteena käytettävät
tiedot. Verohallinto lähettää vuosittain ennen kiinteistöveron määräämistä verovelvolliselle selvityksen
kiinteistöveron määräämisen perusteena käytettävistä Verohallinnon rekisterissä olevista tiedoista. Verovelvollisen olisi tarkistettava tietojen oikeellisuus. Verovelvollisen katsottaisiin antaneen tiedot saamansa selvityksen mukaisena siltä osin kuin hän
ei korjaisi virheitä ja puutteita. Ilmoittamismenettelyn
uudistuessa
luovutaan nykyisestä erillisestä vero-

velvollisen kuulemismenettelystä,
jota noudatetaan silloin, kun tiedot
on saatu muilta kuin verovelvolliselta itseltään. Lisäksi lakiin lisätään
säännökset verotuksen oikaisun toimittamatta jättämisestä ja veronkorotuksen määräämättä jättämisestä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2012. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran määrättäessä kiinteistöveroa vuodelta 2013.
(VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 09 160 34753)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 17.2.2012
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin,
tuotannon ja siirron kieltämisestä ja
niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
sekä yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta.
Yleissopimuksen tarkoituksena on
jalkaväkimiinojen täyskäyttökielto
maailmanlaajuisesti. Yleissopimus
vahvistaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden normipohjaa ja täydentää asevalvontaan liittyviä sopimuksia, joilla pyritään lieventämään
ja poistamaan miinojen ja muiden
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sodan räjähtämättömien jäänteiden
aiheuttamia humanitaarisia ja taloudellisia ongelmia. Sopimus tulee
Suomen osalta voimaan 1.7.2012.
Laki (1465/2011) ja asetus tulevat
voimaan 1.7.2012. (UM apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 09 160
55519)
Tasavallan presidentin asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan
vuonna 1995 annettu asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään. Asetus on käynyt tarpeettomaksi, koska se on korvattu
uudemmalla lainsäädännöllä. Asetuksen kumoaminen on tarkoituksenmukaista, koska se on osittain ristiriidassa vuonna 2010 voimaan tulleen oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain
kanssa. Asetus tulee voimaan
20.2.2012. (OM hallitussihteeri Merja
Väisänen 09 160 67555)
Tasavallan presidentin asetus Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista
tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (160/
2010) ja asetus tulevat voimaan
27.2.2012. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160
33163)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 17.2.2012
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti antoi 8 hengenpelastusmitalia ja hylkäsi 86 ehdotusta. Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta,
jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. (SM hallitusneuvos Tarja Oksanen 071 878
8410)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
17.2.2012 seuraavat nimitysasiat:
Varsovan suurlähetystön päällikön,
ulkoasiainneuvos Vesa Himasen
edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2012 ja Kantonin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Eero Suomisen edustuston
päällikön tehtävän päättyminen
31.7.2012. (UM henkilöstöjohtaja
Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)
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Ulkoasiainneuvos Jari Vilén Varsovassa olevan suurlähetystön päällikön
tehtävään 10.9.2012 lukien, ulkoasiainneuvos Pasi Tuominen Budapestissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 10.9.2012 lukien ja
ulkoasiainneuvos Marja Aspelund
Shanghaissa olevan pääkonsulaatin
päällikön tehtävään 1.9.2012 lukien.
(UM
henkilöstöjohtaja
Pirkko
Hämäläinen 09 160 55401)
Nairobin suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Sofie From-Emmesbergerin sivuakkreditointi Eritreaan.
(UM
henkilöstöjohtaja
Pirkko
Hämäläinen 09 160 55401)
Vakuutusoikeustuomari Jaana Maija
Hemminki vakuutusoikeuden ensiksi
täytettävään vakuutusoikeustuomarin
virkaan ja vakuutusoikeustuomari
Elina Tuulikki Saramies toiseksi täytettävään virkaan 1.3.2012 lukien,
käräjätuomari Jyrki Pauli Määttä
Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.4.2012 lukien, määräaikainen käräjätuomari,
viskaali Jaakko Tapio Hirsto Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali
Mia Susanne Sundström toiseksi täytettävään virkaan 1.3.2012 lukien,
hallintolakimies Jari Juhani Vertala
Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2012 lukien ja määräaikainen
vakuutusoikeustuomari,
asessori Anna Aija Marjaana Raivio
vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.3.2012 lukien.
(OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos
09 160 67608)

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 16.2.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus rikoslain 11
luvun muuttamisesta annetun lain
voimaantulosta. Laki (1466/2011) ja
asetus tulevat voimaan 1.7.2012.
(UM apulaisosastopäällikkö Anu
Laamanen 09 160 55519)
Valtioneuvoston asetus pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 § muuttamisesta
annetun lain voimaantulosta. Laki
(1467/2011) ja asetus tulevat voimaan 1.7.2012. (UM apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 09 160
55519)

Valtioneuvoston asetus rikoslain
1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun
asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ää muutetaan siten, että
Ottawan sopimuksessa määrätyn jalkaväkimiinojen kiellon rikkominen
lisätään kansainvälisten rikosten
joukkoon. Asetus tulee voimaan
1.7.2012. (UM apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 09 160 55519)
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta. Asetuksen 3 §:ää muutetaan siten, että
siinä
huomioidaan
ministeriön
1.3.2012 voimaantuleva organisaatiomuutos, sekä saatetaan demokratiaja kieliasioiden yksikön nimi paremmin vastaamaan sen nykyisiä tehtäviä. Lisäksi 7 § muutetaan vastaamaan
1.3.2012 voimaantulevaa perustuslain muutosta ja eduskunnan käsittelyssä olevaa hallituksen esitystä
(137/2011) valtioneuvostosta annetun lain muuttamiseksi. Asetus tulee
voimaan 1.3.2012. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 09 160
67595)
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään valtion virkamieslain 4 §:ään tehtyjen muutosten edellyttämät täsmennykset. Valtion virkamieslain muutoksella eräiden virkojen erittelystä valtion talousarviossa
on luovuttu 1.1.2012 lukien. Tämän
johdosta kumotaan asetuksen 1 § sekä
muutetaan asetuksen 2 § ja 28 §.
Asetus tulee voimaan 20.2.2012.
(VM neuvotteleva virkamies Riitta
Bäck 09 160 34931)
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja
viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Suomen tasavallan ja Venäjän
federaation välillä tehty sopimus Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan
osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä
Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta
alusliikenteestä
tulee
voimaan
17.2.2012. Sopimuksen myötä Saimaan kanavan hoitokunta lakkaa ja
sen henkilöstö siirtyy ministeriön
virkamiehiksi. Asetus tulee voimaan
17.2.2012. (LVM kansliapäällikkö
Harri Pursiainen 09 160 28389)
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
16.2.2012 seuraavat päätökset:
Periaatepäätös kehityspoliittiseksi
toimenpideohjelmaksi. Kehityspoliit-

20.2.2012/21

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

tinen toimenpideohjelma uudistaa
Suomen kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä niin, että se vastaa muuttuvan toimintaympäristön ja tulevaisuuden tarpeisiin. Suomen kehityspolitiikan ensisijainen päämäärä on
äärimmäisen köyhyyden poistaminen
YK:n vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteiden mukaisesti. Lisäksi
Suomi edistää köyhien aseman vahvistamista ja eriarvoisuuden vähentämistä. Periaatepäätös on osoitteessa
www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (UM lähetystöneuvos Timo
Olkkonen 09 160 56283)
Päätös asettaa syrjintälautakunta toimikaudeksi 19.2.2012–18.2.2016.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
puheenjohtaja: varatuomari, määräaikainen hovioikeudenneuvos Jukka
Rainio Helsingin hovioikeus; muut
jäsenet: 1) tuomarin virkaan kelpoiset
jäsenet: (varapuheenjohtaja) oikeustieteen tohtori, professori Tuomas
Ojanen Helsingin yliopisto (oikeustieteen tohtori Juha Lavapuro Turun
yliopisto), varatuomari, kihlakunnansyyttäjä Susanna Kuosmanen LänsiUudenmaan syyttäjänvirasto (varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti
Hannu Kiuru), oikeustieteen lisensiaatti, asianajaja Markku Fredman
Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy (oikeustieteen tohtori, nuorempi oikeuskanslerin sihteeri Minna
Ruuskanen; 2) muut kuin tuomarin
virkaan kelpoiset jäsenet: valtiotieteiden tohtori, professori Inga
Jasinskaja-Lahti Helsingin yliopisto
(filosofian tohtori, professori Karmela Liebkind-Ormala Helsingin yliopisto), oikeustieteen maisteri, ylitarkastaja
Muhammed
Husein
Vähemmistövaltuutetun
toimisto
(yhteiskuntatieteiden tohtori, hankepäällikkö Anne-Mari Souto PohjoisKarjalan koulutuskuntayhtymä) ja
oikeustieteen kandidaatti, oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto Näkövammaisten keskusliitto (yhteiskuntatieteiden tohtori, tutkijalehtori Tarja
Kuula Humanistinen ammattikorkeakoulu). (SM lainsäädäntöneuvos
Marko Viitanen 071 878 8280)
Päätös ratkaista Liisa Moilasen jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM budjettineuvos Petri
Syrjänen 09 160 33043)
Päätös ratkaista Kaija Rainion jäämistöstä tehdyt hakemukset. (VM
budjettineuvos Petri Syrjänen 09 160
33043)
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Päätös myöntää Maija-Liisa Hietakankaalle ero julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen
tilalleen taloussuunnittelupäällikkö
Pasi Perander 17.2.2012 lukien lautakunnan 31.12.2012 päättyväksi toimikaudeksi. (VM budjettineuvos Petri
Syrjänen 09 160 33043)
Päätös määrätä budjettineuvos Elina
Selinheimo Vestnordenfondenin hallituksen jäseneksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 2012–2015. (VM
neuvotteleva virkamies Juha Majanen 09 160 33105)
Päätös nimittää liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri
Pursiainen Saimaan kanavavaltuutetuksi toimikaudeksi 17.2.2012–
16.2.2017. (LVM hallintojohtaja Päivi
Viippola 09 160 28776)
Päätös myöntää Ekokem Oy Ab:lle
lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi
Riihimäen kaupungin ja Hausjärven
kunnan alueille rakennettavaa 110 kV
sähkönsiirtojohtoa varten (Hikiän
sähköasema-Ekokem). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
16.2.2012 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta) ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kuluttajariitojen
verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta
riidanratkaisusta). Ehdotusten tavoitteena on parantaa vähittäiskaupan
sisämarkkinoiden toimintaa ja lisätä
erityisesti rajat ylittäviä liiketoimia
helpottamalla elinkeinonharjoittajien
ja kuluttajien välisten riitojen ratkaisua. Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitettaisiin varmistamaan, että sen
alueella on vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä kuluttajariitoihin ja
että riidanratkaisuelimet täyttävät
tietyt minimivaatimukset. Asetuksella
perustettaisiin verkosto, jonka kautta
valitus kuluttajariita-asiassa voitaisiin toimittaa sähköisesti toimivaltaiselle riidanratkaisuelimelle. (OM
lainsäädäntöneuvos
Hanna-Mari
Kotivuori 09 160 67646)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (arvonlisävero-

direktiivin täytäntöönpanoasetuksen
muuttaminen). Euroopan komissio
antoi 13.1.2012 ehdotuksen neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o
282/2011 muuttamisesta muille kuin
verovelvollisille televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja suorittaviin sijoittautumattomiin verovelvollisiin sovellettavien erityisjärjestelmien osalta KOM(2012) 2. (VM ylitarkastaja Risto Sakki 09 160 33156)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020
sekä sitä täydentävistä ehdotuksista
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi, neuvoston päätökseksi
ja neuvoston asetukseksi (Horisontti
2020). Ehdotuskokonaisuus sisältää
ehdotukset Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi tutkimuksen
ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 (2014–2020), Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–
2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä, neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja
innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) täytäntöön
panemista koskevasta erityisohjelmasta ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävästä
Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2014–
2018). Puiteohjelman tavoitteena on
tukea Euroopan kilpailukyvyn parantamista, kasvua ja työpaikkojen syntymistä. (TEM ylitarkastaja Päivi
Marttila 010 60 64111)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 16.2.2012 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvokset Pasi Tuominen
ja Marja Aspelund ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkoihin
1.9.2012 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160
55401)
Valtioneuvosto myönsi Kirsi Lindroosille virkavapautta opetus- ja
kulttuuriministeriön johtajan virasta
1.9.2012–31.8.2013. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 09 160 77099)
Varatuomari Heidi Aliranta maa- ja
metsätalousministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhtee-
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seen 1.3.2012–31.12.2015, kuitenkin
enintään viran vakinaisen haltijan
virkavapauden ajaksi. (MMM neuvotteleva virkamies Marit Ilveskero
09 160 52389)
Valtioneuvosto myönsi Lauri Markus
Tenhuselle palkatonta virkavapautta
työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin
virasta
1.9.2012–
31.8.2014. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60
63554)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.2.2012
seuraavia asioita:
Yhteensä 16 076 862 euron korkotuen myöntäminen Hondurasin maaseudun
sähköistämishankkeelle.
Hankkeen päätarkoituksena on sähkön tuominen maaseudun kotitalouksille. Sähköistettäväksi esitetty alue
on köyhää ja teollisuutta on vähän.
Hankkeen alue on laaja, kattaen 16
provinssia. Suunnitelmissa on 744
yhteisön ja noin 45 000 kotitalouden
sähköistäminen. Päähyödynsaajina
ovat alueen noin 230 000 asukasta.
(UM lähetystöneuvos Jukka Pesola
09 160 55590)
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Valtiolle, kunnille ja
seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen
verotuksen päättymistä maksettujen
verojen tilityksissä vuoden alusta
noudatettavat jako-osuudet vahvistetaan. Asetuksessa vahvistetaan myös
ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa.
Lisäksi sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2012 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa
tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät vahvistetaan. Asetus tulee voimaan
17.2.2012. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 09 160 33149)
Palkkaussopimuksen
tekeminen
Suomen Akatemian pääjohtajan
Heikki Mannilan kanssa. Sopimuspalkka on 10 489 euroa kuukaudessa
1.3.2012 lukien. (OKM johtaja Anita
Lehikoinen 09 160 77353)
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Palkkaussopimuksen
tekeminen
Kuluttajaviraston ylijohtajan Päivi
Hentusen kanssa. Sopimuspalkka on
7 835 euroa kuukaudessa 1.12.2011
lukien. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)
Valtion rahoituksen myöntäminen
terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen.
Päätöksellä määritellään yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen jakautuminen erityisvastuualueiden tutkimustoimikuntien
kesken vuosina 2012–2015. Terveydenhuoltolain mukaan sosiaali- ja
terveysministeriö vahvistaa valtion
talousarviossa yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen varatun määrärahan jakautumisen prosenttiosuuksina viiden erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan kesken nelivuotiskausittain. Siirtymäkaudella vuosina
2012–2015 rahoituksen jakautuminen perustuu erityisvastuualueille
kolmena edellisenä vuonna kertyneiden tutkimuspisteiden määrään.
Vuoden 2012 talousarviossa on momentille 33.60.32 varattu 36 000 000
euroa valtion rahoituksen maksamiseen terveydenhuoltolain 61 ja 63 §:n
mukaiseen yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 09 160 74340)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
10.2.2012

Rahoituskehysten tulee heijastaa
kansallisten budjettien vaikeaa tilaa
ja entisestään vahvistuvia budjettikurivaatimuksia.
– Tarkennettu Suomen kanta antaa
meille hyvät edellytykset toimia neuvottelujen edetessä, hallituksessa
EU:n rahoituskehysasioista vastaava
eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb sanoi.
EU:n rahoituskehyksiä 2014–2020
koskevissa neuvotteluissa on siirrytty
aktiiviseen vaiheeseen. Poliittisella
tasolla rahoituskehyksistä neuvotellaan yleisten asioiden neuvostossa.
Neuvoston tammikuun kokouksessa
EU:n nettomaksajamaat kiinnittivät
huomiota vaikeaan taloudelliseen
tilanteeseen ja jäsenmaiden kansallisten budjettien kiristämiseen.
Useimmat näistä maista totesivat
komission esityksen tason olevan liian
korkea ja nostivat esille tarpeen sopia
rahoituskehyksen kokonaistasosta.
Määrän lisäksi Suomi painottaa rahojen kohdentumista oikein. Painopisteinä tulee olla Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet eli kasvun, työllisyyden, osaamisen ja innovaatioiden
vahvistaminen. Suomen keskeisimpiä yksittäisiä erityiskysymyksiä
ovat Pohjois- ja Itä-Suomen erityisolosuhteiden huomioon ottaminen
rakennepolitiikassa sekä maaseudun
kehittämisrahoitus.
Lisätietoja: neuvotteleva virkamies,
eurooppa- ja ulkomaankauppaministerin virkamiessihteeri Satu Keskinen,
valtioneuvoston kanslia, p. 09 160
22451 tai 040 508 6722

EU-ministerivaliokunta
linjasi:
EU:n rahoituskehysehdotusta tulisi
leikata 10 prosentilla

LUOVUTETUT
MIETINNÖT

EU-ministerivaliokunta kävi tänään
10. helmikuuta kokouksessaan keskustelua EU:n rahoituskehysten
(2014–2020) kokonaistasosta. Hallitus on jo aikaisemmin linjannut kannattavansa kurinalaista EU:n rahoituskehyksen tasoa. Nyt tarkennetun
kannan mukaisesti Suomen tavoitteena on noin yhden prosentin maksusitoumusmäärärahojen kokonaistaso EU-maiden yhteenlasketusta
bruttokansantulosta ja vastaavasti
noin 100 miljardia euroa matalampi
menotaso verrattuna komission ehdotukseen. Käytännössä tämä merkitsisi noin 10 prosentin leikkausta
kokonaistasoon.

Selvitysmies Jorma Eloranta luovutti
15.2.2012 ehdotuksensa strategiaksi
ja toimintaohjelmaksi Suomen
houkuttelevuuden
lisäämiseksi
yritysten investointikohteina elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle ja
työministeri Lauri Ihalaiselle. Selvitysmies esittää toimenpiteiden lähtökohdaksi viiden strategisen teesin
hyväksymistä. Teesit ovat: 1) Investointien saaminen on tahdon asia,
2) Investointipäätöksiin vaikuttavat
perusasiat on pistettävä kuntoon,
3) Vahvuuksiamme pitää edelleen
vahvistaa, 4) Osasta heikkouksistamme voidaan rakentaa vahvuuksia ja
5) Ulkomaiset investoinnit edellyttä-
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vät aktiivista myyntityötä. Raportti
sisältää 40 toimenpide-ehdotusta,
joista tärkeimmät koskevat tahtotilan
rakentamista ja toimeenpanoa. Keskeisimmiksi tavoitteiksi on asetettava kestävä talouskasvu, koti- ja ulkomaisten yritysten investointiedellytysten edistäminen ja 200 000 nettotyöpaikan luominen Suomeen yksityisrahoitteiselle sektorille vuosien
2013–2020 aikana. Raportti on osoitteessa
https://www.tem.fi/files/
32058/9_2012_netti.pdf. Lisätietoja
antavat kansliapäällikkö Erkki Virtanen, p. 010 60 63502, työ- ja elinkeinoministeriö ja selvitysmies, vuorineuvos Jorma Eloranta, p. 040 539
5542.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti
16.2.2012 selvityshenkilö Matti Lehdon raportin reumaortopedian valtakunnallisesta
toteuttamisesta.
Professori Lehto ehdottaa, että reuman kirurginen hoito keskitetään viiteen yliopistosairaalaan ja tietyt vaativat leikkaukset yliopistosairaalan
yhteydessä toimivaan osaamiskeskukseen. Lastenreumaa sairastavien
reumaortopediset leikkaukset tulisi
Lehdon mukaan keskittää yhteen
osaamiskeskukseen ja tietyt vaativimmat reumaortopediset tekonivelleikkaukset yhteen tai korkeintaan
kahteen osaamiskeskukseen. Selvityshenkilön mukaan nykyistä keskitetympi toimintamalli on tarpeen, jotta
turvataan valtakunnallisesti potilai-

den tasapuolinen pääsy leikkauksiin
ja mahdollistetaan reumaortopedisen
osaamisen jatkuvuus. Raportti on
osoitteessa
http://www.stm.fi/c/
document_library/get_file?folderId
=5065240&name=DLFE-17940.pdf.
Lisätietoja antavat lääkintöneuvos
Timo Keistinen, p. 050 571 4015,
sosiaali- ja terveysministeriö ja selvityshenkilö, professori Matti Lehto, p.
0500 621 705.
Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmä luovutti 15.2.2012
väliraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle. Valtion
lääkekorvausmenojen säästötalkoisiin osallistuisivat sekä potilaat että
muut lääkealan toimijat lääketeollisuudesta apteekkeihin. Työryhmän
mukaan säästöjä tavoiteltaisiin sekä
laskemalla lääkkeiden hintoja että
nostamalla potilaiden maksuosuuksia. Paljon lääkkeitä käyttävien potilaiden asemaa helpotettaisiin alentamalla vuotuista omavastuukattoa
(nk. lääkekatto). Työryhmä ehdottaa
omavastuukaton laskemista noin 50
eurolla. Raportti on osoitteessa http:/
/www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=5065240&name=
DLFE-17943.pdf. Lisätietoja antavat
ylijohtaja Outi Antila, p. 09 160
73864 ja hallitussihteeri Virpi Korhonen, p. 09 160 73259, sosiaali- ja
terveysministeriö.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä luovutti 14.2.2012 ehdotuksensa valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi
vuosille 2012-2015 asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurulle. Työryhmä listasi toimenpiteitä, joilla
pyritään turvaamaan sosiaalisesti ja
alueellisesti tasapainoiset asuntomarkkinat, lisäämään asumisen laatua
sekä turvaamaan erityisryhmien asumisen tarpeet. Työryhmän mukaan
tärkeimmät asuntopolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät tonttimaan saatavuuden turvaamiseen ja
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen,
valtion tukitoimiin asuntomarkkinoiden tasapainottajana, erityistä tukea
tarvitsevien asuinolojen parantamiseen ja asuinalueiden eheyden turvaamiseen sekä asuntorakentamisen
prosessien ja asumisen laadun parantamiseen. Raportti on osoitteessa
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=134683&lan=fi.
Lisätietoja antavat ylijohtaja Jukka
Pekkarinen, p. 09 160 33191, valtiovarainministeriö ja pääsuunnittelija
Tommi Laanti, p. 0400 143 868,
ympäristöministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäyksikölle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. (09) 1602 2056, (09) 1602 2014, (09) 1602 2025.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2012
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