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VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 1.3.2012 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 8/2012 vp)
eduskunnalle laiksi autoverolain 8
§:n muuttamisesta. Pakettiautosta
suoritettavan veron osuuden vähimmäismäärä muutetaan nykyisestä
12,2 prosentista vastaamaan yleistä
autoverolaissa säädettyä vähimmäismäärä, joka on viisi prosenttia
5.3.2012/27

1.4.2012 voimaan tulevan lainmuutoksen jälkeen. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.7.2012. Lakia
sovellettaisiin pakettiautoihin, joiden
ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1.4.2012 tai sen jälkeen.
(VM ylitarkastaja Hanne-Riikka
Nalli 09 160 34738)
Hallituksen esitys (HE 9/2012 vp)
eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi. Työeläkelaitosten vakavaraisuuden määrittelyä koskevia säännöksiä muutetaan. Tavoitteena on
mahdollistaa eläkelaitosten tuottava
sijoitustoiminta tehostamalla eläkelaitosten nykyisten sijoitus- ja vakuutusriskejä varten varattujen puskurien
käyttöä. Nykyiset puskurit, toimintapääoma ja tasoitusmäärä, yhdistetään
uudeksi vakavaraisuuspääomaksi,
jota voidaan käyttää sekä sijoitus- että
vakuutusriskeihin
varautumiseen.
Eläkesäätiöiden ja -kassojen riskinkantokykyä vahvistetaan erillisellä
työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvalla erällä. Keskinäinen
eläkevakuutusyhtiö Eteralle säädetään
muista yhtiöistä poikkeava vakavaraisuuspääoman määrittely muista
poikkeavasta vakuutuskannasta johtuen. Lisäksi säädetään, että Finanssivalvonta tekee ilmoituksen sosiaalija terveysministeriölle, jos se seurannassaan huomaisi, että finanssimarkkinoiden poikkeuksellisten olosuh-

teiden vuoksi eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus on laskenut tai uhkaa nopeasti laskea. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2013. (STM johtaja Heli Backman 09 160 73918)
Hallituksen esitys (HE 10/2012 vp)
eduskunnalle Venäjän federaation
kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.
Suomen ja Venäjän välinen lentoliikennesopimus saatetaan vastaamaan
Euroopan unionin lainsäädännön asettamia velvoitteita. Lisäksi Suomen ja
Venäjän välisen lentoliikenteen kilpailun rajoitteita poistetaan sekä saatetaan lentoyhtiöiden välinen yhteistyö vastaamaan yleisesti kansainvälisessä lentoliikenteessä sovellettavia
käytäntöjä. Voimaansaattamislaki on
tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 09 160
28491)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 2.3.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta. Asetuksella
annetaan tarkemmat säännökset postin
toimipisteiden sijoittamisesta. Posti23
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lain mukaan yleispalvelun tarjoajan
on ylläpidettävä toimipisteitä, joista
yleispalveluun kuuluvat tuotteet ja
palvelut ovat saatavilla. Toimipisteet
on sijoitettava siten, että yleispalvelun
käyttäjät voivat asioida toimipisteessä kohtuullisen matkan päässä vakituisesta asunnostaan. Toimipisteiden
sijaintia ja kohtuullista matkaa määriteltäessä on otettava huomioon alueen
väestötiheys ja pinta-ala, alueella
ilmenevät asiointitarpeet, palveluiden sijainti yleensä ja muut paikalliset olosuhteet sekä uusien postipalvelumuotojen kehittyminen. Yleispalvelun tarjoajan on ylläpidettävä
jokaisessa kunnassa vähintään yksi
yleispalvelua tarjoava toimipiste.
Asetus sisältää tarkentavat määräykset postin yleispalvelun toimipisteiden sijoittamisesta ja kohtuullisen
matkan määrittämisestä. Tarkentavan
sääntelyn lähtökohtana on toimipisteiden sijoittaminen alueen muiden
tavanomaisesti käytettävien palvelujen yhteyteen ja kohtuullisen matkan
rinnastaminen tavanomaisen asiointimatkan pituuteen. Asetus tulee voimaan 19.3.2012. (LVM neuvotteleva
virkamies Aleksandra Partanen
09 160 28671)
Valtioneuvosto antoi 1.3.2012 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta. Asetuksen antamisen taustalla
on kotouttamisasioiden siirtäminen
sisäasiainministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. Siirtoa koskevien
lakimuutosten yhteydessä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja kotoutumisen
edistämisestä annetun lain asetuksenantovaltuuksia muutettiin siten, että
ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavaa palkkiota ja kulukorvausta koskevan asetuksen antaa
ministeriön sijasta valtioneuvosto.
Asetuksella säädetään ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta pääsääntöisesti ilman huoltajaa
olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta
annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1006/2011) mukaisesti. Asetus tulee voimaan 8.3.2012. (SM
neuvotteleva virkamies Sanna Sutter
071 878 8633)

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan siten, että kanslian
tehtäviin lisätään Euroopan tilintarkastustuomioistuinta koskevat nimitysasiat. Muut tilintarkastustuomioistuinta koskevat asiat kuuluvat valtiovarainministeriölle. Asetus tulee
voimaan 15.3.2012. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 09 160 22294)

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Asetuksen 7 §:ää muutetaan
vastaamaan 1.3.2012 voimaan tullutta
perustuslain 126 §:n muutosta. Muutoksella kansliapäälliköiden nimittäminen on siirretty valtioneuvoston
yleisistunnolle. Perustuslain muutoksen seurauksena valtioneuvostosta
annetun lain ja valtioneuvoston ohjesäännön virkamiesten nimittämistoimivaltaa koskevien säännösten muutokset tulivat voimaan myös 1.3.2012.
Asetus tulee voimaan 8.3.2012.
(MMM neuvotteleva virkamies Marit
Ilveskero 09 160 52389)

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston
asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Lailla
Suomen perustuslain muuttamisesta
muutetaan perustuslain 126 § siten,
että ministeriöiden kansliapäälliköiden nimittämisestä ei enää säädetä
perustuslaissa.
Nimitystoimivalta
kansliapäälliköiden
nimittämisen
osalta siirtyy 1.3.2012 lukien valtioneuvostolle. Asetuksen 8 §:ää muutetaan siten, että se vastaa 1.3.2012
voimaan tulevaa lakia Suomen perustuslain muuttamisesta, lakia valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta sekä valtioneuvoston ohjesääntöön tehtävää muutosta. Asetus
tulee voimaan 1.3.2012. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 071 878 8304)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta. Huumausaineluetteloon lisätään kansallisesti seitsemän uutta
ainetta. JWH-018, JWH-073 ja
JWH-081 ovat synteettisiä kannabinoidireseptoriagonisteja, joilla ei ole
lääkkeellistä tai teollista käyttöä.
Niitä myydään myös nimillä "Spice",
"jehova" ja synteettinen kannabis.
mCPP on huumevaikutukseltaan ekstaasin (MDMA) kaltainen piperatsiinijohdannainen aine. Ainetta käytetään
neurokemiallisessa ja psykiatrisessa
tutkimuksessa. Sitä voidaan käyttää
myös tratsodonin ja sen sukulaisaineiden valmistuksessa. 2-DPMP
on huumevaikutukseltaan amfeta-
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miinin ja metyylifenidaatin kaltainen
keskushermostoa stimuloiva piperidiinijohdannainen aine, jolla ei ole
lääkkeellistä tai teollista käyttöä.
Bromo-Dragonfly on huumevaikutukseltaan LSD:hen verrattavissa
oleva hallusinogeeninen yhdiste, jolla
ei ole lääkkeellistä tai teollista käyttöä. Metyloni on MDMA:n (3,4-metyleenidioksimetamfetamiini) johdannainen, jolla ei ole lääkkeellistä
tai teollista käyttöä. Asetus tulee voimaan 12.3.2012. (STM hallitusneuvos
Ismo Tuominen 09 160 73787)
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 4 kohdan ja 7 §:n
muuttamisesta. Asetusta muutetaan,
koska perustuslain (731/1999) muutoksen johdosta kansliapäällikön
nimitys siirtyy valtioneuvostolle.
Lisäksi asetukseen lisätään maininta
viestintäpäällikön viran kelpoisuusvaatimuksista ja nimitystoimivallasta sekä poistetaan aluehallintoneuvoksen virka virkojen täyttämistä
koskevasta säännöksestä. Asetus tulee
voimaan 1.3.2012. (YM lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 050 405 9028)
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
2.3.2012 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää Esan Kirjapaino
Oy:lle toimilupa kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan. Toimilupa
koskee Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Iitin,
Joutsan, Kuhmoisten, Kärkölän, Lahden, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen, Pertunmaan sekä Sysmän kunnat kokonaisuudessaan. Toimilupa
postitoimintaan myönnetään laissa
edellytetyin toimilupaehdoin, jotka
koskevat postiyrityksen maantieteellistä toimialuetta ja toimiluvan voimassaoloaikaa sekä palvelujen laadun, saatavuuden tai tehokkuuden
turvaamiseksi välttämättömiä ehtoja.
Toimilupa on voimassa 2.3.2022 asti.
(LVM osastopäällikkö Juhapekka
Ristola 09 160 28348)
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
1.3.2012 seuraavat päätökset:
Päätös oikeuttaa valtioneuvoston
kanslia luovuttamaan Suomen valtion
omistamat Opetusalan koulutuskeskus
Educode Oy:n yhteensä 44 000 osaketta valtion kokonaan omistamalle
Edita Oyj:lle yhden euron kauppahinnalla, sekä allekirjoittamaan luovutusta koskeva luovutuskirja ja
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päättämään luovutuksen muista ehdoista. (VNK finanssineuvos Jarmo
Väisänen 09 160 23015)
Päätös asettaa kieliasiain neuvottelukunta toimikaudelle 1.3.2012–
31.12.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: presidentti Pekka Hallberg Korkein hallinto-oikeus; varapuheenjohtaja: professori, johtaja Pirkko Nuolijärvi
Kotimaisten kielten keskus; jäsenet:
sosiaalineuvos Viveca Arrhenius
(ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson) sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja
Heidi Backman opetushallitus (ylijohtaja Håkan Mattlin opetus- ja kulttuuriministeriö), valtuutettu Maria
Björnberg-Enckell Helsingin kaupunki (valtuutettu Folke Storbacka
Maalahden kunta), johtaja Göran
Honga Vaasan sairaanhoitopiiri (ylilääkäri Irma Myllylä VarsinaisSuomen sairaanhoitopiiri), lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja
terveysministeriö (lastenpsykiatrian
ylilääkäri Merja-Maaria Turunen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri), toimitusjohtaja Lauri Kivinen
Yleisradio (valtion ICT–johtaja Timo
Valli valtiovarainministeriö), työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto
valtiovarainministeriö (henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen Vantaan
kaupunki), poliisiylijohtaja Mikko
Paatero poliisihallitus (lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen sisäasiainministeriö), ylijohtaja Anneli Taina
Etelä-Suomen
aluehallintovirasto
(ylijohtaja Kaj Suomela Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), lainsäädäntöneuvos Auli
Valli-Lintu valtiovarainministeriö
(perhepalvelupäällikkö Yvonne Lindén Närpiön kaupunki), presidentti
Olli Varila Vaasan hovioikeus (oikeustieteen tohtori, määräaikainen professori Merja Pentikäinen Turun yliopisto) ja toimitusjohtaja Matti Vuoria Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Varma (lehtori Sisko Harkoma Ylöjärven lukio). (OM johtaja Johanna
Suurpää 09 160 67800)
Päätös asettaa Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta toimikaudeksi
1.3.2012–28.2.2015. Kokoonpano:
puheenjohtaja: johtaja Eeva Hellström
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitra; varapuheenjohtaja: metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen maa- ja
metsätalousministeriö; jäsenet: johtaja Marko Mäki-Hakola Metsänomistajien liitto, Länsi-Suomi, vt.
aluejohtaja Anssi Niskanen Suomen
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metsäkeskus, johtaja, professori
Mari Walls Suomen ympäristökeskus
SYKE, vanhempi tutkija Tuija Aronen
henkilöstön edustaja ja johtaja Antro
Säilä Metsäteollisuus ry. (MMM
neuvotteleva virkamies Ville Schildt
09 160 53358)
Päätös päästöoikeuksien huutokaupanpitäjästä. Päästökauppakaudella
2013–2020 Suomen osuus huutokaupattavista päästöoikeuksista huutokaupataan EU:n yhteisellä huutokauppapaikalla. Komission huutokauppa-asetuksen mukainen huutokaupanpitäjä siirtää päästöoikeudet
huutokaupattavaksi päästökaupparekisteristä EU:n yhteiselle huutokauppapaikalle ja vastaanottaa Suomelle
huutokaupoista saadut tulot ja tulouttaa näin saadut tulot valtiolle. Päästökauppalain mukaan huutokaupanpitäjästä päättää valtioneuvosto.
Energiamarkkinavirasto määrätään
Suomen
huutokaupanpitäjäksi.
(TEM hallitusneuvos Päivi Janka
010 60 64833)
Päätös myöntää johtaja Mika Rossille
ero Huoltovarmuusneuvoston jäsenen
tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen
valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 1.3.2012
lukien neuvoston 30.6.2012 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM hallitussihteeri Teija Miller 010 60 62114)
Päätös myöntää Talvivaara Sotkamo
Oy:lle lupa Talvivaaran kaivoksen
malmista peräisin olevan uraanin talteenottoa varten. Talvivaara Sotkamo
Oy:n suunnittelema kaivos- ja rikastustoiminta Talvivaaran malmista
tapahtuvan uraanin talteenottoa varten on yhteiskunnan kokonaisedun
mukaista. Yhtiölle voidaan myöntää
lupa muuhun ydinenergian käyttöön.
(TEM yli-insinööri Jorma Aurela
010 60 64832)
Päätös asettaa valtuuskunta YK:n
huumausaine- ja rikosasioiden toimiston alaisen huumausainekomission
(CND) 55. istuntoon 12.3.–16.3.2012
Wienissä ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja
sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on
neuvotteleva virkamies Tapani Sarvanti sosiaali- ja terveysministeriöstä
ja jäsenet ovat ylitarkastaja Immo
Parviainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ylitarkastaja Anne-Maria
Seesmaa sisäasiainministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Kirsti Pohjankukka
Suomen pysyvästä edustustosta Wienissä, yksikön päällikkö Pirjo Lill-

sunde Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, ylitarkastaja Katja Pihlainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta ja rikosylikomisario Jaakko Sonck keskusrikospoliisista. (STM neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi 09 160
73230)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus (FCTC) viidensiin hallitustenvälisiin neuvotteluihin (INB5) Genevessä 29.3.–4.4.2012 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskuntaan
kuuluvat neuvotteleva virkamies
Meri Paavola sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Jouko
Lempiänen Suomen pysyvästä edustustosta EU:ssa, Bryssel ja ylitarkastaja Jere Lumme valtiovarainministeriöstä. (STM neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi 09 160
73230)
Päätös asettaa valtuuskunta Itämeren
suojelukomission 33. vuosikokoukseen 6.–7.3.2012 Helsingissä ja
oikeuttaa ympäristöministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat
asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Maija Pietarinen
ympäristöministeriöstä, ulkoasiainneuvos Timo Rajakangas ulkoasiainministeriöstä, kalatalousylitarkastaja
Heikki Lehtinen maa- ja metsätalousministeriöstä, hallitusneuvos Lolan
Eriksson liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä vesibiologi Mikael
Wennström Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta. (YM kansainvälisten asiain neuvos Ismo Tiainen
040 504 7494)
Päätös Euroopan unionin Natura
2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
täydentämisestä. Päätös koskee luontodirektiivissä (92/43/ETY) tarkoitetun yhteisön tärkeinä pitämiä alueita
koskevan Suomen Natura 2000-verkostoehdotuksen täydentämistä. Päätöksellä täydennetään verkostoehdotusta viidellä Suomen talousvyöhykkeellä ja muilla avomerialueilla sijaitsevalla alueella, yhteispinta-alaltaan
30 264 hehtaaria. Luontodirektiivin
mukaiset velvoitteet koskevat myös
jäsenmaiden perustamia talousvyöhykkeitä. Lisäksi päätöksellä ratkaistaan uudelleen valtioneuvoston aikaisemmin tekemät päätökset kol-
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men korkeimman hallinto-oikeuden
uudelleen käsiteltäväksi palauttaman
alueen osalta. Vantaanjoen vesialuetta sisällytetään verkostoehdotukseen
aiemmin päätettyä lyhyemmän, 59
kilometrin pituisen jokijakson osalta.
Långvikenin vesialue sisällytetään
verkostoehdotukseen 100 hehtaarin
laajuisena. Moilasenvaaran aluetta
laajennetaan 577 hehtaarilla luontotyyppien esiintymien mukaisesti.
Vattajanniemen Natura 2000 verkostoon jo kuuluvaa aluetta laajennetaan
10,1 hehtaarilla LIFE-rahoituksella
ennallistettujen alueiden mukaiseksi.
Natura 2000-verkostoon kuuluvien
alueiden suojelua toteutetaan eri
lakien mukaisessa järjestyksessä
huolehtien siitä, että niiden valinnan
perusteina olevat luonnonarvot tulevat turvatuiksi. Tämä päätös ei edellytä uusien luonnonsuojelualueiden
perustamista. Merialueiden samoin
kuin Vantaanjoen luonnonarvot turvataan vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisella lupajärjestelmällä.
Moilasenvaaran
laajennusalueen
luonnonarvot turvataan ulkoilulain
mukaisen valtion retkeilyalueen hoidon ja käytön järjestelyllä. (YM lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen
050 374 0247)
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
29.2.2012 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston tiedonannosta Kreikan valtion velkajärjestelyä ja Kreikalle annettavaa lainoitusta varten
Euroopan rahoitusvakausvälineen
varainhankinnalle myönnettävästä
valtiontakauksesta
pöytäkirjaan.
(VM osastopäällikkö Pentti Pikkarainen 09 160 33055)
Päätös Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta. Euroopan
rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain
mukaan valtioneuvosto voi antaa
omavelkaisia valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle siten kuin laissa säädetään. Valtioneuvosto voi antaa vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisia
valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen ja muiden velkasitoumusten, muiden Euroopan rahoitusvakausvälineen ottamien velkojen sekä niihin liittyvien
koronvaihto-, valuutanvaihto- ja
muiden sopimusten sekä niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi.
Takauksia saa olla voimassa nimellis-
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arvoltaan enintään 13 974,03 miljoonan euron määräisten velkojen ja niihin liittyvien sopimusten vakuutena.
Päätöksellä valtioneuvosto antaa valtiontakauksen Euroopan rahoitusvakausvälineen pääomaltaan yhteensä
enintään 241 miljardin euron varainhankinnalle. Tästä määrästä 55 miljardin euron varainhankinnalle on
annettu takaukset jo aikaisemmin,
viimeksi 21.10.2011. Päätöksessä
uusi takausosuus koskee Kreikan toisen sopeutusohjelman takia suoritettavaa ERVV:n varainhankintaohjelman 186 miljardin euron pääoman
korotusta. Tästä määrästä 141 miljardia euroa on varainhankintaa varsinaista rahoitustukea varten ja 35 miljardia euroa lyhytaikaiseksi tarkoitettua EKP:n vakuusjärjestelyä varten. Suomen takausosuus on 1,9248
prosenttia. Takaus annetaan varainhankinnan pääomalle ja sille maksettavalle koroille ja muille kuluille. Takaus annetaan enintään 65 prosentilla korotettuna. Takaus on voimassa
enintään vuoden 2060 loppuun. Valtiovarainministeriö antaa ja allekirjoittaa takausta koskevat tarvittavat
asiakirjat. Valtiokonttori hoitaa takauksen perusteella mahdollisesti tulevat maksusuoritukset valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti.
(VM osastopäällikkö Pentti Pikkarainen 09 160 33055)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
1.3.2012 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2012
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi (Eurosur-asetus). Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa Schengen-alueen ulkorajojen
valvontaa.
Eurosur-järjestelmän
avulla jäsenvaltioiden rajavalvontaviranomaiset ja EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex voivat vaihtaa
operatiivista rajavalvontatietoa ja parantaa yhteistyötään. (SM rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikkö Mikko Kirjavainen 071 872 1101)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2012
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi. Ehdotus käsittää suuntaviivat, jotka yksilöivät liikenneverkolle asetettavat
vaatimukset, kehittämisen prioriteetit sekä toteuttamisen työkalut. Suun-

taviivaehdotukseen sisältyy myös
kriteereiden perusteella määritellyt
liikenneverkkojen kartat. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 09 160
28474)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 14/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi julkisista hankinnoista ja
palveluja koskevista käyttöoikeussopimuksista. Euroopan komissio on
20.12.2011 antanut kaksi ehdotusta
julkisia hankintoja koskevaksi direktiiviksi ja yhden ehdotuksen käyttöoikeussopimuksia koskevaksi direktiiviksi. 1) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
julkisista hankinnoista, 2) ehdotus
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi vesi- ja energiahuollon
sekä liikenteen ja postipalvelujen
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 3) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
käyttöoikeussopimusten tekemisestä.
Ehdotetuilla direktiiveillä kumottaisiin vastaavat voimassa olevat direktiivit. (TEM hallitusneuvos Elise
Pekkala 010 60 63731)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 1.3.2012 seuraavat nimitysasiat:
Yhteiskuntatieteiden maisteri Mikael
Vakkari valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 5.3.2012–
28.2.2014, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 09 160 33664)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.2.2012
seuraavia asioita:
Kunnille vuoden 2012 presidentinvaalista aiheutuneista vaalimenoista
suoritettava kertakorvaus. Korvaus
on 1,9 euroa jokaiselta vaalissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin vähintään 2 400 euroa ja korvaus maksetaan kaksinkertaisena,
koska presidentinvaalissa toimitettiin toinen vaali. Kunnille maksettavasta korvauksesta aiheutuu talousarvion momentille 25.50.20 (Vaalimenot) 15 908 162 euron meno. (OM
neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen 09 160 67620)
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Puolustusvoimien hankinta. (PLM
neuvotteleva virkamies Jari Takanen
09 160 88258)
Valtiovarainministeriön päätös Senaatti-kiinteistöjen palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteesta vuodelle 2012. Vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi asetetaan
89 miljoonaa euroa, joka ei sisällä
kiinteistöomaisuuden myyntivoittoja
ja tappioita. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg 09 160 33130)
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä
Maatilatalouden kehittämisrahaston
valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen
eräiden maatalouden rakennetukien
toimeenpanoa varten vuonna 2012.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille osoitetaan myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain mukaisten tukien
toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen osoittaminen koskee osaa vuonna 2012
tehtävistä tukipäätöksistä. Vuoden
2012
talousarvion
momentilla
30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta
yhteensä 300 000 000 euroa, jonka
lisäksi käytettävissä on vuodelta
2011 siirtyvää myöntämisvaltuutta
300 000 000 euroa. Siten vuonna
2012 on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä
600 000 000 euroa. Määrästä osoitetaan myöntämisvaltuutta ELY-keskuksille 53 496 939,43 euroa. Maatilatalouden
kehittämisrahaston
(MAKERA) vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa kauden 2008–2013
mukaisiin tukiin varatusta 88 750 000
euron avustusvaroista osoitetaan
ELY-keskuksille 24 335 257,76 euroa. MAKERAn vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa 10 000 000 euroon
rajatusta valtiontakausten myöntämisvaltuudesta osoitetaan 3 168 000
euroa. Sika-, broileri- ja kalkkunaalan tuotantorakennusten uudisrakennus- ja laajennusinvestointeja
koskevasta vuodelle 2012 asetetusta
33 000 eläinpaikan kiintiöstä osoitetaan ELY-keskusten käyttöön 687
eläinpaikkaa. (MMM maatalousylitarkastaja Hannu Porkola 09 160
54247)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna
2012. Yliopistollista sairaalaa ylläpi-
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tävälle kuntayhtymälle suoritetaan
lääkärin ja hammaslääkärin peruskoulutuskorvaukseksi sekä erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin
tutkintokorvaukseksi 64 700 euroa.
Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettavasta peruskoulutuksesta suoritettava korvaus on 1 380
euroa koulutuskuukautta ja koulutuksessa olevaa lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden. Asetus tulee voimaan 1.3.2012. (STM hallitusneuvos
Pekka Järvinen 09 160 73800)
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
TA L O U S P O L I I T T I N E N M I N I S T E R I VA L I O K U N TA 2 8 . 2 . 2 0 1 2

Hallitus kehottaa ydinjätehuoltovelvollisia yhteistyöhön
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta totesi 28.2.2012 pitämässään kokouksessa, että hallitus
on valmis tarvittaessa käyttämään
ydinenergialain 29 §:n mukaista
määräämismahdollisuutta
Posiva
Oy:n ja sen omistajien sekä Fennovoima Oy:n ydinjäteyhteistyön varmistamiseksi. - Tämä on hallituksen
viesti alan toimijoille siitä, että loppusijoituksen tekniset selvitykset tulee tehdä puolueettomasti. Sen jälkeen on johtopäätösten aika. Yhteistyöhön pitää pystyä, jos selvitykset
osoittavat, että yhteinen ratkaisu olisi
mahdollinen, kokonaistaloudellinen
ja turvallisuuden kannalta paras
vaihtoehto, tiivistää asian ministerivaliokunnalle esitellyt elinkeinoministeri Jyri Häkämies.
Ydinenergialain 29 §:n mukaan työja elinkeinoministeriö voi määrätä
eri jätehuoltovelvolliset hoitamaan
jätehuoltotoimenpiteensä yhteisesti,
jos siten voidaan lisätä turvallisuutta
tai pienentää merkittävästi kustannuksia tai jos muut painavat syyt sitä
vaativat.
Jos ydinenergialain 29 §:ää sovelletaan, koskee se Fortum Power and
Heat Oy:tä ja Teollisuuden Voima
Oyj:tä niin, että ne määrättäisiin yhteistyöhön Fennovoima Oy:n kanssa.
Eduskunta käsitteli ydinvoiman lisärakentamiseen liittyviä periaatepäätöksiä kesällä 2010. Sen päätökseen
liittyi lausuma, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus vaikut-

taa sopivin keinoin siihen, että yhtiöt
käynnistävät selvitykset ja neuvottelut käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta tavoitteenaan yhteinen
kansallinen loppusijoitusratkaisu, joka sisältää Fennovoima Oy:n ydinvoimayksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen. Myös Kataisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu
tavoite kansallisen ratkaisun hakemisesta ydinjätteen loppusijoitukseen.
Posiva Oy suunnittelee ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkaa Eurajoen
Olkiluotoon, jonne sijoitettaisiin sen
omistajien Teollisuuden Voiman Olkiluoto 1–4 ja Fortumin Loviisa 1–2
voimalaitosyksiköiden käytetty ydinpolttoaine. Posiva on jättämässä
rakentamislupahakemuksensa valtioneuvostolle vuoden 2012 loppuun
mennessä.
Fennovoiman vuonna 2010 saamaan
periaatepäätökseen sisältyy ehto,
jonka mukaan sen on vuoteen 2016
mennessä esitettävä työ- ja elinkeinoministeriölle joko sopimus ydinjäteyhteistyöstä nykyisten jätehuoltovelvollisten kanssa tai ympäristövaikutusten arviointiohjelma omasta
käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksesta.
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan
linjauksien mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö edellyttää, että osapuolet aloittavat tarpeellisten selvitysten tekemisen yhteisestä loppusijoituksesta.
Lisätiedot: elinkeinoministerin erityisavustaja Kai Mykkänen, p. 040 592
1499, tiedottaja Mauri Vieru, työ- ja
elinkeinoministeriö p. 050 431 6519
ja teollisuusneuvos Herkko Plit, työja elinkeinoministeriö, p. 010 606
3636 ja 050 462 0788
H A L L I T U K S E N S T R AT E G I A I S T U N T O
28.2.2012

Hallitus arvioi strategiaistunnossaan valtiontalouden sopeutustarvetta
Hallitus arvioi strategiaistunnossaan
28.2.2012 julkisen talouden tilannetta
ja kestävyysvajetta korjaavia rakenneuudistuksia.
Pääministeri Kataisen hallituksen
hallitusohjelman mukaan:
“Hallituksen tavoitteena on valtiontalouden velan ja kokonaistuotannon
suhteen kääntäminen selkeään laskuun
vaalikauden loppuun mennessä.”
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“Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä
siten, että hallitusohjelmaan kirjatut
talouspolitiikan tavoitteet toteutuvat
ja Suomen valtion nykyinen luottoluokitus säilyy. Hallitus sitoutuu toteuttamaan uusia lisäsopeutustoimia,
mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtion talouden alijäämä
näyttää asettuvan yli 1 prosenttiin
bruttokansantuotteesta. Hallitus seuraa vuosittain em. valtiontalouden tavoitteiden toteutumista ja panee tarvittaessa täytäntöön ehdollisia toimia
siten, että niitä toteutetaan prosentuaalisesti yhtä paljon. Näitä ehdollisia
toimia ovat valtion menojen ja kuntien valtionapujen lisäjäädytys ja sopeutus sekä verojen lisäkorotukset ja
verovähennysten karsiminen.”
Valtiovarainministeriön joulukuisen
(20.12.2011) suhdannekatsauksen
mukaista ennustetta käyttäen hallitusohjelmaan kirjattu valtion velan
bruttokansantuoteosuuden taittaminen laskuun edellyttäisi mittaluokaltaan noin 3,5 miljardin euron lisäsopeutustoimia. Vastaavasti 1 prosentin
valtiontalouden alijäämän saavuttaminen edellyttäisi mittaluokaltaan
noin 5 miljardin euron lisäsopeutustoimia.
Alussa mainitut hallitusohjelman
kirjaukset viittaavat valtiontalouden
tunnuslukuihin vuonna 2015, joten
hallitusohjelman toteutumisen edellyttämät lisätoimet sisällytetään vuosia 2013–2016 koskevaan menokehyspäätökseen.
Toimien ajoituksessa huomioidaan
samanaikaisesti
mahdollisimman
suuri etupainotteisuus, mikä pienentää sopeuttamistarpeen mittaluokkaa, sekä toimien oikea-aikaisuus
suhdannetilanteeseen nähden siten,
ettei sopeuttamistoimin heikennetä
tulevan kasvun edellytyksiä.
Hallitusohjelman mukaan hallitus
aloittaa koko kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi tarvittavat toimet
vuoteen 2015 mennessä. Hallituksen
tavoitteena on työllisyysasteen nosto
72 prosenttiin ja työttömyyden alentaminen 5 prosenttiin vaalikauden
loppuun mennessä. Talouskasvua ja
työllisyyttä tukevat ja julkisen talouden kestävyyttä erityisesti pidem-

mällä aikavälillä parantavat toimet
vastaavat julkisen talouden kestävyysvajeeseen.
Hallitus päättää kehysriihessään
22.3.2012 kokonaisuudesta, joka sisältää edellä mainittujen sopeuttamistoimien lisäksi myös työllisyysja kasvupotentiaalia vahvistavia rakenteellisia uudistuksia sekä mahdollisesti suhdannetilanteeseen sovitettua täsmäelvytystä.
Valtiovarainministeriö päivittää suhdanne-ennusteensa ja näkemyksensä
julkisen talouden kehityksestä vaalikaudella kehyspäätöksen yhteydessä.
Tarvittavan sopeutuksen tarkka taso
tarkentuu kehysriiheen mennessä.
LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Selvitysmies Rauno Saari luovutti
29.2.2012 raporttinsa ”Pääministerille ja valtioneuvoston jäsenille
suunnattu tilannekuvatoiminta”
valtioneuvoston kanslialle. Selvitysmies Saari katsoo valtioneuvoston ja
sen alaisten toimijoiden tilannekuvatoiminnan olevan keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.
Selvitysmiehen ehdotuksen mukaan
Valtioneuvoston tilannekeskus (VNTIKE) jatkaa valtioneuvoston kanslian suorassa alaisuudessa ja tiloissa,
kuitenkin niin, että valtioneuvoston
tilannekuvatoiminnan kehittämisen
ohjaus ja koordinaatiovastuu annetaan työnsä aloittavalle uudelle Turvallisuuskomitealle. Mikäli turvallisuuskomiteaan saadaan Hallbergin
komitean suositusten mukaan operatiivisessa vastuussa olevia viranomaisia, kuten poliisi- ja pelastusylijohtajat, komitean kyky tilannekuvatoiminnan ohjaamiseen koko valtioneuvoston piirissä paranee merkittävästi. Selvitys on osoitteessa http://
valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/
pdf/2012/saaren-raportti-fi.pdf. Lisätietoja antaa ylijohtaja Rauno Saari,
p. 040 500 1798.
Perusopetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijaon
uudistamista valmistellut työryhmä
luovutti 24.2.2012 ehdotuksensa
opetusministeri Jukka Gustafssonille.

Työryhmä esittää taide- ja taitoaineiden, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä
historian ja yhteiskuntaopin tuntimääriä lisättäviksi. Ehdotuksen mukaan kansallista kielitaitoa monipuolistetaan tarjoamalla mahdollisuus
valtion erityisavustuksella järjestää
vähemmän opiskeltujen vieraiden
kielten kuten saksan, ranskan, venäjän, espanjan ja kiinan opetusta. Työryhmä katsoo, että yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että perusopetuksessa varmistetaan hyvät oppimisen
edellytykset ja mahdollisuudet kaikille lapsille ja nuorille sekä tuetaan
monipuolisin toimin eri syistä tukea
tarvitsevia. Muistio on osoitteessa
http://www.minedu.fi/export/sites/
default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/
tr06.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa
ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, p. 09
160 77268, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti 29.2.2012 Suomen ulkomaankaupan logistiikan kehittämistarpeita selvittäneen selvitysmiesryhmän loppuraportin valmistumisesta.
Ryhmä arvioi, että Suomessa on pääosin toimivat logistiikkapalvelujen
markkinat, kansainvälisesti korkeatasoinen logistiikkapalvelujen tarjonta ja hyvä logistiikan osaaminen.
Suomen liikenneverkon kattavuus ja
kapasiteetti ovat tällä hetkellä pääosin riittäviä. Selvitysmiesryhmä
esittää, että liikenneverkkoa tulisi
kehittää ja ylläpitää asiakkaiden tarpeisiin perustuen ja hankkeiden tulisi
perustua läpinäkyviin yhteiskuntataloudellisiin kannattavuuslaskelmiin.
Ryhmä katsoo, että liikenneverkon
rahoituksen painopistettä olisi muutettava kehittämisestä peruskorjaukseen ja kunnossapitoon ympärivuotisen liikennöitävyyden varmistamiseksi. Raportti on osoitteessa http://
www.lvm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=1986562&name=
DLFE-14202.pdf&title=Julkaisuja%206-2012. Lisätietoja antavat liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari, p. 050 558 7461, liikenneja viestintäministeriö ja selvitysmiesryhmän puheenjohtaja Jyrki Paavola,
p. 0500 723 022.

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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