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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI

hyväksymiseksi sekä laeiksi niiden
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Päästökauppadirektiivin mukaisia päästöoikeuksien huutokauppoja koskevat
sopimukset yhteisistä hankintamenettelyistä yhteisten huutokauppapaikkojen ja huutokauppatarkkailijan nimeämiseksi tehtiin Euroopan
unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan
komission välillä 9.11.2011. Sopimusten tarkoituksena on määrittää
yhteisten huutokauppapaikkojen ja
yhteisen
huutokauppatarkkailijan
nimeämiseksi tehtävien yhteisten
hankintamenettelyjen keskeiset suuntaviivat. Lisäksi sopimukset määrittävät yhteishankintamenettelyihin
osallistuvat toimijat ja niiden tehtävät. (TEM vanhempi hallitussihteeri
Karoliina Anttonen 010 60 64114)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
24.2.2012 eduskunnalle seuraavat
hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 7/2012 vp)
eduskunnalle yhteisestä hankintamenettelystä yhteisten huutokauppapaikkojen nimeämiseksi tehdyn sopimuksen ja yhteisestä hankintamenettelystä huutokauppatarkkailijan nimeämiseksi tehdyn sopimuksen
27.2.2012/24

Tasavallan
presidentti
24.2.2012 seuraavat lait:

vahvisti

Laki valtioneuvostosta annetun lain
muuttamisesta ja laki ulkoasiainhallintolain 15 ja 19 §:n muuttamisesta
(HE 137/2011 vp). Perustuslain muutosten johdosta valtioneuvostosta
annettuun lakiin lisätään perustuslaissa säädetty pääministerin tehtävä
edustaa Suomea Euroopan unionissa.
Lisäksi lakia muutetaan siten, että
valtioneuvoston yleisistunnon ratkai-

suvaltaan siirtyvät hallituksen esitykset, kirjelmät ja kertomukset, ja
nimitysvaltaan ministeriöiden kansliapäälliköiden sekä valtiosihteerit
kansliapäällikkönä virat. Nimitysvaltaa koskevan muutoksen johdosta
tehdään vastaavasti muutoksia myös
ulkoasiainhallintolakiin. Lisäksi valtioneuvostosta annetussa laissa säädetään tasavallan presidentin ja pääministerin oikeudesta tehdä aloite
ulko- ja turvallisuusasioita käsittelevän ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteisen kokouksen
koolle kutsumiseksi. Lisäksi valtioneuvostosta annettuun lakiin lisätään
säännös ministerin esteellisyydestä,
jolla täsmennetään ministerin velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään.
Lait tulevat voimaan 1.3.2012.
(VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160 24026)
Laki tasavallan presidentin kansliasta, laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki työtuomioistuimesta
annetun lain muuttamisesta (HE 91/
2011 vp). Tasavallan presidentin
kanslian virkamiehiä koskevia säännöksiä uudistetaan valtion virkamieslaissa tapahtuneet muutokset
huomioon ottavalla tavalla. Samalla
tarkennetaan palvelusuhteen ehtojen
määräytymistä, työrauhaa ja työriitoja
koskevia säännöksiä. Eläkkeelle siirtyneille tasavallan presidenteille tar9
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jottavien palveluiden tuottamista
koskevia säännöksiä uudistetaan.
Lait tulevat voimaan 1.3.2012.
(VNK hallitusneuvos Kari Peltonen
09 160 22294)
Laki tonnistoverolain muuttamisesta
ja laki tonnistoverolain muuttamisesta
annetun lain kumoamisesta (HE 151/
2011 vp). Tonnistoverolain muuttamisesta joulukuussa 2009 annettu laki
kumotaan ennen sen voimaantuloa,
koska Euroopan unionin komissio ei
ole hyväksynyt kaikkia sen säännöksiä. Tonnistoverolakiin tehdään ne
muutokset, jotka komissio on hyväksynyt sekä ne muutokset, jotka
komissio on edellyttänyt tehtäväksi.
Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan varustamon bruttotonnistosta
tulee aina olla vähintään 20 prosenttia sellaisia aluksia, joilla se itse harjoittaa laissa tarkoitettua toimintaa.
Hinaajia ja tonnistoverotettavan toiminnan liitännäistoimintoja koskevia
määritelmiä tarkennetaan. Lait tulevat voimaan 1.3.2012. Tonnistoverolain muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran kalenterivuonna 2011
alkaneelta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa. (VM erityisasiantuntija Ann-Mari Kemell 09
160 33166)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.2.2012
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan
tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta. Peruskirjaan tehty
lisäpöytäkirja sisältää aineellisia
määräyksiä asukkaiden oikeudesta
osallistua paikallishallintoon. Sen
määräysten mukaan kansalaisilla on
yksilöinä oikeus osallistua paikallisten julkisten asioiden hoitoon. Laki
(1335/2011) ja asetus tulevat voimaan 1.6.2012. (VM hallitusneuvos
Arto Luhtala 09 160 30016)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
24.2.2012 seuraavat kansainväliset
asiat:
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Suurlähettiläs Hannu Himasen tai
hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainneuvos Antti Rytövuoren valtuuttaminen allekirjoittamaan lapsen
oikeuksia koskevan yleissopimuksen
valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä. Pöytäkirjalla sopimusvaltio
tunnustaa lapsen oikeuksien komitean
toimivallan ottaa vastaan yksilö- ja
valtiovalituksia sekä aloittaa vakavien
tai järjestelmällisten loukkausten tutkintamenettely yhteistyössä pöytäkirjan osapuolen kanssa. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen
09 160 55729)
Islannin tasavallan hallituksen, Latvian tasavallan hallituksen, Liettuan
tasavallan hallituksen, Norjan kuningaskunnan hallituksen, Puolan tasavallan hallituksen, Ruotsin kuningaskunnan hallituksen, Saksan liittotasavallan hallituksen, Suomen tasavallan hallituksen, Venäjän federaation
hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä Pohjoisen ulottuvuuden
sosiaali- ja terveyskumppanuuden
sihteeristön perustamisesta tehdyn
sopimuksen hyväksyminen. Uudella
sopimuksella perustettava pysyvä
sihteeristö toimii hallinnollisena ja
teknisenä tukena kumppanuuden
toteuttamisessa. Sihteeristön sijaintipaikka on Tukholma. (STM kansainvälisten asiain johtaja Liisa Ollilla
09 160 73925)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
24.2.2012 seuraavat asiat:

päätti

Tasavallan presidentti ratkaisi 17
armonanomusasiaa. (OM vanhempi
hallitussihteeri Eva Tams 09 160
67625)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
24.2.2012 seuraavat nimitysasiat:
Kansliapäällikkö, oikeustieteen kandidaatti Päivi Kairamo-Hella tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön määräaikaisesti täytettävään virkaan 1.3.–31.3.2012 ja osastopäällikkö, valtiotieteen kandidaatti
Teemu Tanner tasavallan presidentin
kanslian kansliapäällikön määräaikaisesti
täytettävään
virkaan
1.4.2012–28.2.2018. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 09 160
22007)

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 24.2.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta.
Ohjesääntöä tarkistetaan perustuslain ja valtioneuvostolain muutosten
sekä eräiden muiden muutosten johdosta. Muutos koskee 3 §:ää valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavista yleisistä asioista, 10 §:ää toimivaltaisesta ministeriöstä, 13 §:ää ulkoasiainministeriön toimialasta, 42 §:ää
virkamiesten nimittämistoimivallasta sekä 45 §:ää kansliapäällikön tehtävistä. Lisäksi ohjesääntöön lisätään
uusi 41 a §, joka koskee hallituksen
esitysten, hallituksen kirjelmien ja
hallituksen kertomusten allekirjoittamista. Asetus tulee voimaan
1.3.2012. (VNK hallitussihteeri Arno
Liukko 09 160 24027)
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja
viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Laissa perustuslain muuttamisesta (1112/2011) perustuslain
126 §:ää muutetaan siten, ettei siinä
enää säädetä kansliapäälliköiden
nimittämisestä. Tarkoituksena on
siirtää nimittäminen valtioneuvostolle. Perustuslain muutoksesta johtuen
muutetaan myös liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ää, jossa säädetään kansliapäällikön nimittämisestä.
Asetus tulee voimaan 1.3.2012.
(LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)
Valtioneuvosto antoi 23.2.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan siten, että kanslian
toimialaan kuuluvista yhtiöistä poistetaan Fingrid Oyj, joka siirretään
valtiovarainministeriön toimialalle.
Asetus tulee voimaan 1.3.2012.
(VNK hallitusneuvos Kari Peltonen
09 160 22294)
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston
asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan siten, että Fingrid
Oyj -niminen osakeyhtiö lisätään
ministeriön toimialan yhtiöksi. Lisäksi
perustuslain muutoksen johdosta
poistetaan kansliapäällikön nimittä-
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mistä koskeva viittaus perustuslakiin. Asetus tulee voimaan
1.3.2012. (VM lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi 09 160 33664)
Valtioneuvoston asetus opetus- ja
kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Asetuksen 7 §:n 1 momentti
muutetaan siten, että se vastaa
1.3.2012 voimaan tulevia lakia
Suomen perustuslain muuttamisesta,
lakia valtioneuvostosta annetun lain
muuttamisesta sekä valtioneuvoston
ohjesääntöön tehtävää muutosta.
Asetus tulee voimaan 1.3.2012.
(OKM ylijohtaja Riitta Kaivosoja
09 160 77053)
Valtioneuvoston asetus opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun asetuksen muuttamisesta.
Perusopetuslain (628/1998) erityisopetusta koskevat säännökset uudistettiin 1.1.2011 alkaen lailla 642/
2010. Uudistuksen yhteydessä perusopetuslakia uudistettiin siten, että
osa-aikaisesta erityisopetuksesta säädetään nyt perusopetuslain 16 §:n
2 momentissa aiemman 17 §:n 1 momentin sijaan. Vastaavasti erityisen
tuen osana annettavasta erityisopetuksesta säädetään nykyisin perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa
aiemman 17:n 2 momentin sijaan.
Uudistuksen myötä opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun asetuksen 8 §:n viittaussäännökset perusopetuslakiin tarkistetaan. Perusopetuslain uudistuksella
ei muutettu erityisopetusta koskevia
kelpoisuusvaatimuksia. Sen vuoksi
asetuksessa olevat vanhat viittaussäännökset voidaan korjata muuttamalla asetuksen 8:n 1 momentti viittauksella perusopetuslain 16 §:n
2 momenttiin sekä asetuksen 2, 3 ja
5 momentti viittauksella perusopetuslain 17 §:n 1 momenttiin. Asetus
tulee voimaan 1.3.2012. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson
09 160 77261)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2011 maksettavasta sokerijuurikkaan
kuljetustuesta. Sokerijuurikkaan kuljetustukea maksetaan markkinointivuotta 2011/2012 koskevan viljelysopimuksen kiintiösokerimäärän ja
kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukitaso on
3,62–14,78 euroa tonnilta. Tuki maksetaan maatalousalan vähämerkityksisenä ns. de minimis -tukena. Asetus
tulee voimaan 29.2.2012. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)
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Valtioneuvoston asetus eräiden työja elinkeinoministeriön hallinnonalan
ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta
muutetaan siten, että 1 §:ään korjataan säädöksen uusi nimi ja numero,
11 §:n otsikko korjataan ja pykälään
korjataan opetus- ja kulttuuriministeriön nimi sekä tehdään eräitä kieliopillisia korjauksia, 12–15 §:n otsikkoihin korjataan opetus- ja kulttuuriministeriön nimi oikeaksi. Lisäksi
16 §:ään lisätään työ- ja elinkeinoministeriölle oikeus myöntää kansalliseen maaseutupolitiikkaan ja maaseudun kehittämiseen varattuja kansallisia varoja rahoituslain 6 §:n mukaisiin kehittämishankkeisiin. Tämä
muutos aiheutuu 1.1.2012 voimaan
tulleesta muutoksesta eräiden työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalan
ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annettuun lakiin (1652/2009,
muut. 1414/2011). Asetus tulee voimaan 1.3.2012. (TEM hallitusneuvos
Tuula Manelius 010 60 64909)
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Lailla Suomen perustuslain
muuttamisesta (1112/2011) muutetaan perustuslain 126 § siten, että
ministeriöiden kansliapäälliköiden
nimittämisestä ei enää säädetä perustuslaissa vaan tavallisen lain tasolla.
Tarkoituksena on siirtää nimitysvalta
valtioneuvostolle. Perustuslain muutos tulee voimaan 1.3.2012. Perustuslain 126 §:n muutos edellyttää
muutoksia valtioneuvostosta annettuun lakiin (175/2003) ja valtioneuvoston ohjesääntöön (262/2003).
Muutosten johdosta on tarpeen
muuttaa ministeriöiden hallintoasetusten kansliapäälliköiden nimittämistä koskevia säännöksiä siten, että
ministeriön kansliapäällikön nimittää jatkossa valtioneuvosto. Asetus
tulee voimaan 1.3.2012. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60
63523)
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
24.2.2012 seuraavat päätökset:
Päätös antaa eduskunnalle tiedonanto Kreikan valtion velkajärjestelyä ja
Kreikalle annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta. (VM finanssineuvos Pekka Morén 09 160
34977)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
24.2.2012 seuraavat päätökset:
Päätös antaa eduskunnalle
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
23.2.2012 seuraavat päätökset:
Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä pääministeri Jyrki
Kataisen ja ministereiden Jutta Urpilainen, Stefan Wallin, Jyri Häkämies,
Alexander Stubb, Jari Koskinen,
Jukka Gustafsson, Heidi Hautala,
Paavo Arhinmäki, Anna-Maja Henriksson, Maria Guzenina-Richardson, Krista Kiuru, Merja Kyllönen ja
Lauri Ihalainen sidonnaisuuksista.
(VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160 24026)
Päätös valtuuttaa pääministeri Jyrki
Katainen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Jan Store allekirjoittamaan Belgian kuningaskunnan,
Bulgarian tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,
Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien
tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan,
Luxemburgin
suurherttuakunnan,
Unkarin, Maltan, Alankomaiden
kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen
tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan
välinen talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehty sopimus. (VM neuvotteleva virkamies
Juha Majanen 09 160 33105)
Päätös myöntää Anitta Rauvalalle
ero opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja
nimittää hänen tilalleen ylilääkäri
Maarit
Sandelin
lautakunnan
31.12.2014 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM hallitussihteeri Piritta
Väinölä 09 160 77443)
Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastajat Kirsti Haapaaho ja Johanna Nyberg sekä erityisasiantuntija Mikko Holm valtioneuvoston esittelijöiksi. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
23.2.2012 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2012
vp) eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston päätöksiksi Euroo-
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pan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta ja
sen kauppaa koskevan osan (IV
osan) väliaikaisesta soveltamisesta
sekä assosiaatiosopimuksen tekemisestä (EU:n ja sen jäsenvaltioiden
sekä Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus). EU:n ja Keski-Amerikan valtioiden välinen assosiaatiosopimus sisältää kolme pilaria:
poliittinen dialogi, yhteistyö ja
vapaakauppa. Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa osapuolten välistä
suhdetta poliittisen vuoropuhelun,
yhteistyön ja kaupankäynnin alueilla
vastavuoroisuuteen ja yhteiseen
etuun pohjautuen. Sopimuksella
pyritään lujittamaan Keski-Amerikan
sisäistä integraatioprosessia ja edistämään taloudellisesti, sosiaalisesti
ja ympäristöllisesti kestävää kehitystä.
(UM ulkoasiainneuvos Hannele
Tikanvaara 09 160 55658)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2012
vp) eduskunnalle komission tiedonannosta (Avoimen ja turvallisen
Euroopan rakentaminen: sisäasioiden talousarvio kaudelle 2014–2020)
ja ehdotuksesta asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston
perustamisesta (turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto),
ehdotuksesta
asetukseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden
rahastoa (ulkorajarahasto), ehdotuksesta asetukseksi poliisiyhteistyön,
rikosten ehkäisemisen ja torjumisen
sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen
turvallisuuden rahastoa (poliisiyhteistyörahasto) sekä ehdotuksesta
asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja
torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen
sovellettavista
yleisistä säännöksistä (horisontaalinen asetus). EU:n uuden rahoituskehyksen valmistelussa tullaan uudistamaan myös nykyisiä oikeus- ja sisäasioiden rahoitusohjelmia. Uudistuksen tavoitteena on, että EU:n sisäasioiden rahoituksella toteutetaan
paremmin unionin strategisia linjauksia ja politiikkatavoitteiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on rahoituksen yksinkertaistaminen, mikä näkyy
rahastojen määrän vähentämisenä
kahteen, sisäisen turvallisuuden rahastoon ja turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon. Uusilla rahastoilla
on tarkoitus korvata nykyisen rahoituskauden kaksi yleisohjelmaa ja nii-

12

den alaiset rahastot, eli yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa
koskevan yleisohjelman Solid-rahastot (ulkorajarahasto, pakolaisrahasto,
kotouttamisrahasto ja paluurahasto)
sekä turvallisuutta ja vapauksien
suojelua koskevan yleisohjelman erityisohjelmat ISEC (rikosten ehkäisyä ja torjuntaa koskeva erityisohjelma) ja CIPS (terrorismin ja muiden
turvallisuuteen liittyvien riskien ennalta ehkäisyä, torjuntavalmiutta ja
niiden seurausten hallintaa koskeva
erityisohjelma). (SM neuvotteleva
virkamies Maarit Nikander 071 878
8255)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2012
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi Verkkojen
Eurooppa -välineen perustamiseksi.
Ehdotus käsittää toimintasääntöineen yhden yhteisen välineen, josta
rahoitetaan EU:n tärkeitä liikenne-,
digitaali- ja energiainfrastruktuuriinvestointeja. Sen avulla pyritään
toteuttamaan Euroopan laajuinen
liikenteen ydinverkko, energia-alan
ensisijaiset käytävät ja digitaalinen
infrastruktuuri, joita EU tarvitsee
tulevaisuudessa kestävää kilpailukykyään varten. Ehdotetussa asetuksessa määritetään edellytykset, menetelmät ja menettelyt, joiden mukaisesti Euroopan laajuisiin verkkoihin myönnetään unionin rahoitustukea liikenteen, energian ja televiestinnän
infrastruktuurihankkeiden
tukemiseksi. (VM lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen 09 160 33015)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista (riskipääomarahastot).
Ehdotuksen tavoite on parantaa edellytyksiä pienyritysten rahoitukselle
luomalla sääntelykehikko, jossa riskipääomarahastojen kautta voitaisiin
ohjata rahoitusta ja osaamista erityisesti kasvuyrityksiin. Tällä tavoin
voitaisiin edistää talouskasvua, työllisyyttä, innovaatioita, tutkimus- ja
kehitysinvestointeja, yrittäjyyttä ja
unionin kilpailukykyä. Ehdotus ei
ole pakottava vaan valinnainen niille
toimijoille, joiden on rekisteröidyttävä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
hoitajista annetun direktiivin (2011/
61/EU) mukaisesti. Tällaiset pienet
markkinatoimijat saisivat, valitsemalla asetuksen noudattamisen,
oikeuden markkinoida hallinnoimaansa rahastoa huomattavasti kevyemmin vaatimuksin kuin mainitun

direktiivin mukaisen toimiluvan piiriin kuuluvat markkinatoimijat. (VM
lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju
09 160 33082)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 10/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista sosiaaliseen
yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (sosiaalisen yrittäjyyden rahastot). Ehdotuksen tavoite on parantaa
yhteiskunnan vähäosaisten ja syrjäytyneiden elämän olosuhteita luomalla
sääntelykehikko, jossa eurooppalaisten sosiaalisen yrittäjyyden rahastojen kautta voitaisiin ohjata rahoitusta
ja osaamista erityisesti sellaisiin yrityksiin, jotka harjoittavat asuntorakentamista, terveydenhoitoa, vanhustenhoitoa, lastenhoitoa ja työharjoittelua. Tällä tavoin voitaisiin vähentää sosiaalisia ongelmia ja edistää
yhteiskunnan kehitystä. Ehdotus ei
ole pakottava vaan valinnainen niille
toimijoille, joiden on rekisteröidyttävä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
hoitajista annetun direktiivin (2011/
61/EU) mukaisesti. Tällaiset pienet
markkinatoimijat saisivat, valitsemalla asetuksen noudattamisen,
oikeuden markkinoida hallinnoimaansa rahastoa huomattavasti
kevyemmin vaatimuksin kuin mainitun direktiivin mukaisen toimiluvan
piiriin kuuluvat markkinatoimijat.
(VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju
09 160 33082)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 11/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan
ohjelman perustamisesta. Euroopan
yhteisöjen komissio on 30.11.2011
tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) perustamisesta vuosille 2014–2020. Ohjelman tavoitteena on erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, ja pääosin se
jatkaa vuosina 2007–2013 toteutettavan kilpailukyvyn ja innovaatioiden
puiteohjelman (CIP) alla toteutettavia vastaavia toimenpiteitä. (TEM
vanhempi hallitussihteeri Mikko
Ojala 010 60 63506)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 23.2.2012 seuraavat nimitysasiat:
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Valtiotieteiden tohtori, tutkimusjohtaja Juhana Vartiainen Valtion
taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan
virkaan
23.4.2012–
22.4.2017. (VM lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi 09 160 33664)
Oikeustieteen kandidaatti Susanna
Paakkola maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.–30.6.2012,
kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka
viran vakinainen haltija tai hänen sijaisekseen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetty henkilö on virkavapaalla tai muutoin estynyt hoitamasta
virkaansa. (MMM neuvotteleva virkamies Marit Ilveskero 09 160
52389)
Oikeustieteen maisteri Elina Thorström liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.3.2012–31.5.2016, kuitenkin enintään viran vakinainen haltijan viestintäneuvos Taru Rastaan virkavapauden ajaksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160
28389)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
talous- ja velkaneuvontapalvelujen
tuottajalle vuonna 2012 maksettavan
korvauksen perusteista. Korvaus jaetaan peruskorvaukseen ja lisäkorvaukseen. Peruskorvauksena maksetaan palvelun tuottajan toimialueen
asukasmäärän perusteella 0,78 euroa
asukasta
kohden.
Lisäkorvaus
1 228 285 euroa kohdistetaan aluehallintovirastoille niiden alueiden
asukasluvun mukaisessa suhteessa.
Aluehallintovirastot jakavat lisäkorvauksen palvelujen tuottajille tarveharkintansa perusteella. Tarveharkinnan perusteita ovat palvelujen saatavuuden varmistaminen sekä neuvonnan kysyntä ja tarve. Aluehallintovirastot voivat myös harkitessaan jakaa lisäkorvauksen myös asukasluvun perusteella. Momentin perustelujen mukaan määrärahaa saa käyttää
myös projektihenkilöstön palkkaukseen Kuluttajavirastoon sekä talousja velkaneuvojien koulutukseen ja
materiaalin tuottamiseen ja raportointijärjestelmän kehittämiseen ja
ylläpitoon. Asetus tulee voimaan
28.2.2012. (TEM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 010 60 63531)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.2.2012
seuraavia asioita:
Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden vuoden 2012 valtionavustusten myöntämistä koskevan
valtuuden ja määrärahojen jakaminen. (OKM rakennusneuvos Ritva
Kivi 09 160 77095)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2011 tulvavahinkokorvausten maksamisesta. Asetuksella säädetään 1.1.–30.6.2011 aikana aiheutuneiden poikkeuksellisten
tulvien aiheuttamien vahinkojen korvausprosentti. Yksityisteille, silloille, ojille, penkereille, rakennuksille,
rakennelmille, välttämättömälle kotitalousirtaimistolle, ammatin harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai
siinä tarvittavalle irtaimistolle aiheutuneiden vahinkojen korvausosuus
on 80 prosenttia tulvavahinkolain
mukaisiin korvauksiin oikeuttavien
vahinkojen
kokonaissummasta.
Aiheutuneiden
korvauskelpoisten
vahinkojen kokonaismääräksi on
arvioitu runsaat 19 000 euroa. Asetus
tulee voimaan 29.2.2012. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Puolustusvoimien liikenneopetusta selvittänyt työryhmä luovutti
17.2.2012 muistionsa opetusministeri Jukka Gustafssonille. Työryhmän
mukaan nykymuotoisesta liikenneopettajakoulutuksesta tulisi luopua,
ja käyttöön otettaisiin opetushallinnon
alainen liikenneopettajan erikoisammattitutkinto. Opetushallinnon mukainen liikenneopettajakoulutus alkaisi
puolustusvoimissa vuoden 2013
alussa. Muutos ei koskisi moottoripyöräliikenneopettajakoulutusta, joka
säilyisi edelleen puolustusvoimien
vastuulla. Esitetyllä uudistuksella
halutaan turvata ammattitaitoisten
liikenneopettajien saatavuus puolustusvoimien palvelukseen. Samalla
turvattaisiin paremmin kuljettajien
saatavuutta myös kriisiajan tehtäviin
ja siviilipuolen kuljettaja-ammatteihin. Muistio on osoitteessa http://
www.minedu.fi/export/sites/default/
OPM/Julkaisut/2012/liitteet/tr04.pdf
?lang=fi. Lisätietoja antavat johtaja
Mika Tammilehto, p. 09 160 77391,
opetusneuvos Jukka Lehtinen, p. 09
160 77224, opetus- ja kulttuuriminis-

teriö ja erityisasiantuntija Sanna
Laaksonen, p. 050 353 9624, puolustusministeriö.
Alkolukkotyöryhmä
luovutti
17.2.2012 mietintönsä liikenneministeri Merja Kyllöselle. Työryhmä
esittää, että rattijuopumusrikoksista
määrättävien ajokieltojen vähimmäispituuksia pidennettäisiin yleisesti. Näin ne saataisiin vastaamaan
paremmin rattijuopumusten moitittavuutta ja niistä aiheutuvaa vaaraa sekä
kansainvälistä sääntelyä. Lisäksi työryhmä poistaisi mahdollisuuden
ehdolliseen ajokieltoon ilman alkolukolla suoritettavaa ajo-oikeuden
valvontaa. Lisäksi kuljettajan, jolle
on määrätty vähintään vuoden yhtämittainen ajokielto, tulisi suorittaa
kuljettajatutkinto uudelleen ennen
ajo-oikeuden palauttamista. Mietintö
on osoitteessa http://www.lvm.fi/c/
document_library/get_file?folderId
=1986562&name=DLFE-14136.
pdf&title=Julkaisuja%203-2012.
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija
Tero Jokilehto, p. 09 160 28568 ja
hallitussihteeri Janne Mänttäri, p. 09
160 28569, liikenne- ja viestintäministeriö.
Liikenneturvallisuusasian neuvottelukunta luovutti 17.2.2012 valtakunnallisen tieliikenteen turvallisuussuunnitelman vuoteen 2014
liikenneministeri Merja Kyllöselle.
Lähivuosien tärkeimmiksi toimenpiteiksi neuvottelukunta nostaa ajokuntoon, liikennekäyttäytymiseen
sekä taajamien ja maanteiden liikenneturvallisuuden tähtäävät toimet.
Näitä ovat esimerkiksi rattijuopumuksen ja väsyneenä ajamisen vähentämiseen sekä ajoterveyden arviointiin
tähtäävät toimet. Keskeistä on myös
nopeusrajoitusten noudattaminen ja
turvalaitteiden käyttö sekä taajamaliikenteen rauhoittaminen ja pääteiden turvallisuus. Neuvottelukunta
ehdottaa muun muassa rattijuopumuksen promillerajan laskemista 0,2
promilleen. Pitkän ajan linjauksina
neuvottelukunta painottaa kansalaisten asennemuokkausta elinikäisen
liikennekasvatuksen avulla. Raportti
on osoitteessa http://www.lvm.fi/c/
document_library/get_file?folderId
=1986563&name=DLFE-14137.
pdf&title=OS0112_Liikenneturvallisuussuunnitelma_moniste. Lisätietoja antavat ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 09 160 28013 ja yli-insinööri
Marcus Merin, p. 09 160 28374, liikenne- ja viestintäministeriö.
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Eläkeneuvotteluryhmä
luovutti
17.2.2012 väliraporttinsa sosiaali- ja
terveysministeri Paula Risikolle.
Eläkeneuvotteluryhmä arvioi, että
työmarkkinoiden keskusjärjestöillä
on mahdollisuus päästä sopimukseen
periaatelinjauksista ja aikataulusta,
joiden pohjalta neuvotellaan ja sovitaan konkreettisista ehdotuksista
kokonaisratkaisuksi. Toimeksiantonsa mukaisesti eläkeneuvotteluryhmä
on keskittynyt eläkelainsäädäntöön
liittyviin keinoihin. Ennen väliraportointia
eläkeneuvotteluryhmässä

ovat olleet esillä työeläkkeiden rahoitus, eläkkeiden taso sekä keskimääräisen eläkeiän nostaminen. Ryhmä
jatkaa työtään ja uskoo, että on olemassa realistinen mahdollisuus saada
neuvottelutulos aikaiseksi lähiviikkoina. Raportti on osoitteessa http://
www.stm.fi/c/document_library/get_
file?folderId=4987634&name=DLFE-18203.pdf. Lisätietoja antavat
ylijohtaja Outi Antila, p. 050 527
1011, sosiaali- ja terveysministeriö ja
toimitusjohtaja Jukka Rantala, p. 040
585 0021.

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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