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presidentti päättää järjestön ansiomerkkien myöntämisestä. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 071 878 8419)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 16.3.2012
seuraavat nimitysasiat:
Dar es Salaamin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Sinikka Antilan
sivuakkreditointi Burundiin ja Ruandaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko
Hämäläinen 09 160 55401)
VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 16.3.2012
seuraavat asiat:
Suomen Punaisen Ristin hopeisen
ansiomitalin myöntäminen 89 henkilölle ja pronssisen ansiomitalin myöntäminen 178 henkilölle Suomen
Punaisen Ristin hallituksen esityksen
mukaisesti. Suomen Punaisesta Rististä annetun lain mukaan, tasavallan
19.3.2012/33

Valtioneuvosto antoi 15.3.2012
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 13/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi kirkkolain 25
luvun muuttamisesta ja evankelisluterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta. Kirkkolakiin
lisätään säännökset kirkollisista vaakunoista, sineteistä ja leimoista.
Samalla kumotaan evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annettu laki.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.6.2012. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 09 160 77903)

Hallituksen esitys (HE 14/2012 vp)
eduskunnalle laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta sekä laiksi
meriliikennetietojen keräämisestä ja
meriliikenteen tilastojen laatimisesta
annetun lain kumoamisesta. Alusliikennepalvelulakia muutetaan niin,
että aluksen päällikön ilmoittamisvelvollisuuksia sekä toimivaltaisten
viranomaisten velvollisuuksia täsmennetään. Lakiin lisätään valtuudet säätää velvollisuuksista tarkemmin valtioneuvoston asetuksella taikka Liikenneviraston tai Tullihallituksen
määräyksellä. Meriliikennetietojen
keräämisestä ja tilastojen laatimisesta
annettu laki kumotaan ja lain säännökset siirretään alusliikennepalvelulakiin. Muutoksilla pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden satamiin saapuvien ja satamista lähtevien aluksien
ilmoitusmuodollisuuksia
koskeva
direktiivi (2010/65/EU). Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 18.5.2012. (LVM liikenneneuvos Risto Murto 09 160 28639)
Hallituksen esitys (HE 15/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi jätelain sekä
ympäristönsuojelulain muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksen
muuttamisesta. Eräiden jätelain velvoitteiden siirtymäaikoja koskevia
säännöksiä muutetaan. Samalla lakiin
tehdään eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Jätelain säätämisen yhteydessä säädetyn ympäristönsuojelu11
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lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksessä säädetään eräisiin vireillä oleviin asioihin sovellettavasta laista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2012. (YM lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio 050
363 4413)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 15.3.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään tukikelvottoman peltoalan liittämistä
sitoumukseen koskevia muutoksia,
jotka aiheutuvat vuonna 2007 ja 2008
tehtyjen ympäristötukisitoumusten
voimassaolon jatkamisesta ohjelmakauden loppuun. Lisäksi tarkennetaan lisätoimenpiteen vaihtoa C-tukialueella ympäristötukisitoumusta jatkettaessa ja rajoitetaan luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan
sopimuksen tekemistä, jos tilalla on
valittu tiettyjä eläinten hyvinvoinnin
tuen lisäehtoja. Asetus tulee voimaan
20.3.2012. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160
52229)
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja
ei-tuotannollisten investointien tuen
hakemisesta vuonna 2012. Viljelijän
on mahdollista vuonna 2012 hakea
uutta luonnonhaittakorvaussitoumusta.
Vuonna 2007 tehtyjen ympäristötukisitoumusten voimassaoloa on mahdollista jatkaa kahdella vuodella.
Vuonna 2012 on mahdollista hakea
uutta ympäristötukisitoumusta vain
rajoitetuissa
poikkeustapauksissa.
Näitä poikkeustapauksia lukuun ottamatta ei nykyisen ohjelmakauden
aikana ole mahdollista hakea uutta
ympäristötukisitoumusta. Asetuksella
säädetään vuonna 2012 ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa
tukikelpoiseksi haettavasta peltoalasta. Lisäksi määritellään ne maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset, joita voidaan hakea
vuonna 2012. Viljelijän on mahdollista hakea vuonna 2012 uutta eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumusta tai
uusia voimassaoleva sitoumuksensa.
Myös ei-tuotannollisten investointien
tukea on mahdollista hakea. Asetuksella otetaan huomioon luonnonhaittakorvaukseen, maatalouden ympäristö-
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tukeen, eläinten hyvinvoinnin tukeen
ja ei-tuotannollisten investointien
tukeen vuosittain käytettävissä oleva
määräraha. Asetus tulee voimaan
20.3.2012. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160
52229)
Valtioneuvoston asetus yritystukineuvottelukunnasta. Yritystukineuvottelukunnan kokoonpano ja tehtävät säilyvät pääasiallisesti ennallaan.
Lausunnon antamista muutetaan siten,
että yritystukineuvottelukunnalta on
pyydettävä lausunto, kun esitettävän
yritystuen tai -avustuksen suuruus on
vähintään kolme miljoonaa euroa.
Lausunto voidaan pyytää myös, jos
siihen on muu perusteltu syy. Sellaisena voidaan pitää hankkeen ennakkotapauksen luonnetta tai jos kyseessä
on kielteinen päätösesitys. Uudeksi
tehtäväksi
yritystukineuvottelukunnalle tulee lausunnon antaminen
Euroopan unionin komissiolle tehtävistä valtiontukien notifikaatioista.
Neuvottelukunnalta on pääsääntöisesti pyydettävä lausunto komissiolle
tehtävistä uusista valtiontukien notifikaatioista tai olennaisista muutoksista voimassa oleviin notifikaatioihin ennen niiden lähettämistä komissioon. Lausuntoa ei kuitenkaan pyydetä maa- ja metsätaloutta tai kala- ja
riistataloutta koskevista valtiontukien
notifikaatioista. Asetus tulee voimaan 1.4.2012. (TEM hallitusneuvos
Kari Parkkonen 010 60 64938)
Valtioneuvoston asetus traktoreiden,
niiden perävaunujen ja traktoreilla
vedettävien vaihdettavissa olevien
laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä
annetun valtioneuvoston asetuksen
liitteen muuttamisesta. Asetuksen liitettä muutetaan siten, että liitteen direktiiviluetteloon lisätään komission
direktiivi 2010/62/EU sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2011/72/EU ja 2011/87/EU.
Muutoksella mainitut direktiivit saatetaan kansallisesti voimaan. Asetus
tulee voimaan 1.4.2012. (STM hallitussihteeri Tuula Andersin 09 160
73105)
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
15.3.2012 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun työryhmän 13. istuntoon 21.5.–1.6.2012
Genevessä ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskun-

nalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kehitysministeri Heidi Hautala ulkoasiainministeriöstä,
varapuheenjohtajat
ovat pysyvän edustajan sijainen,
chargé d’affaires Antti Rytövuori
pysyvästä edustustosta Genevessä ja
kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes
Koskinen eduskunnasta, jäsenet ovat
kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan jäsen Pia Kauma eduskunnasta, lähetystöneuvos, yksikön
päällikkö Erik Lundberg ulkoasiainministeriöstä, johtaja Johanna Suurpää oikeusministeriöstä, kehitysministerin diplomaattiavustaja Maria
Kurikkala ulkoasiainministeriöstä,
lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen
ulkoasiainministeriöstä, hallitusneuvos
Timo Turkki puolustusministeriöstä,
hallitusneuvos Susanna Siitonen työja elinkeinoministeriöstä, hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki sosiaalija terveysministeriöstä, sosiaalineuvos
Viveca Arrhenius sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Panu
Artemjeff
sisäasiainministeriöstä,
ylitarkastaja Kukka Krüger sisäasiainministeriöstä,
erikoissuunnittelija
Mikko Cortés Téllez opetus- ja kulttuuriministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen puolustusministeriöstä, ulkoasiainsihteeri
Stefan Lee pysyvästä edustustosta
Genevessä, ulkoasiainsihteeri Hanna
Nissinen pysyvästä edustustosta
Genevessä, hallitussihteeri Ville
Koponen ympäristöministeriöstä ja
projektiavustaja Tapio Rantanen ulkoasiainministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Erik Lundberg 09 160
55349)
Päätös asettaa Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen
valtuuskunta 1.4.2012 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos Camilla
Busck-Nielsen
oikeusministeriö;
jäsenet: kulttuuriasiainneuvos Katri
Santtila opetus- ja kulttuuriministeriö, hallitusneuvos Timo Tolvi maaja metsätalousministeriö ja lakimiessihteeri Aimo Guttorm saamelaiskäräjät. (OM hallitusneuvos Markku
Kuusela 09 160 67571)
Päätös myöntää hovioikeuden presidentti Mikael Krogerukselle ero tuomarinvalintalautakunnan hovioikeuksien presidenttejä edustavan varajäsenen tehtävästä sekä nimittää hänen
tilalleen hovioikeuden presidentti
Olli Varila 1.4.2012 lukien sekä
myöntää määräaikaiselle ylituoma-
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rille Helena Asikaiselle ero tuomarinvalintalautakunnan hallinto-oikeustuomareita edustavan varajäsenen
tehtävästä ja nimittää hänen tilalle
hallinto-oikeustuomari Jaana Malinen
15.3.2012
lukien
lautakunnan
14.5.2015 päättyväksi toimikaudeksi.
(OM hallitussihteeri Mika Risla
09 160 67943)

tavoitteena on luoda Suomeen vuoteen 2020 mennessä järjestelmä,
jonka avulla hallitaan vieraslajien
aiheuttamat ongelmat ja estetään haitallisten vieraslajien saapuminen
maahan. Periaatepäätös on osoitteessa
www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (MMM ympäristöjohtaja
Veikko Marttila 09 160 53334)

Päätös
Senaatti-kiinteistöjen
ja
Senaatti-kiinteistöt -konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta
2011 ja voiton tulouttamisesta.
Senaatti-kiinteistöt -konsernin toteutunut liikevaihto oli 586,6 miljoonaa
euroa vuonna 2011 ja tilikauden voitto 159,3 miljoonaa euroa. Konserniin
kuuluvan liikelaitoksen liikevaihto
oli 582,7 miljoonaa euroa ja tilikauden
voitto 154,4 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen vuokraustoiminnan toteutunut liikevaihto oli 511,8 miljoonaa
euroa ja vuokrakate 317,8 miljoonaa
euroa. Vuokraustoiminnan tulos oli
90 miljoonaa euroa eli tavoitteeksi
asetettu 66 miljoonaa euroa ylittyi
selvästi. Vuoden 2011 tuloksesta
tuloutetaan valtion talousarvioon
yhteensä 130 miljoonaa euroa. Erityisesti myyntitoiminnan arvioitua
paremmasta tuloksesta johtuen ehdotus on 40 miljoonaa euroa vuodelle
2011 asetettua 90 miljoonan euron
tuloutustavoitetta suurempi. (VM
hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg
09 160 33130)

Päätös nimetä Maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi kansliapäällikkö Jaana HusuKallio maa- ja metsätalousministeriöstä ja uudeksi varapuheenjohtajaksi osastopäällikkö Heikki Aurasmaa työ- ja elinkeinoministeriöstä
varajäsenenään aluekehitysjohtaja
Kaisa-Leena Lintilä työ- ja elinkeinoministeriöstä
yhteistyöryhmän
16.7.2013 päättyväksi toimikaudeksi.
(TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 010 60 64909)

Päätös myöntää professori Tarja
Syställe ero Suomen Akatemian
luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan jäsenyydestä ja
nimittää hänen tilalleen professori
Esko
Ukkonen
toimikunnan
31.12.2012 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM opetusneuvos Mirja
Vihma 09 160 77319)
Periaatepäätös kansallisesta vieraslajistrategiasta. Kansallisen vieraslajistrategian avulla rajoitetaan vieraslajien aiheuttamia haittoja ja riskejä
Suomen luonnolle, luonnonvarojen
kestävälle hyödyntämiselle sekä elinkeinoille. Tavoitteena on toimia haitallisten vieraslajien torjunnassa
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin haittojen torjunta on
tehokkainta ja edullisinta. Strategia
tähtää siihen, että Suomessa olevien
ja Suomeen mahdollisesti saapuvien
vieraslajien aiheuttama riski on minimoitu, ja että Suomessa esiintyvät
vieraslajit ja niiden aiheuttamat haitat tunnistetaan ja torjuntatoimet
toteutetaan kattavasti. Strategian
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Päätös asettaa työneuvosto toimikaudeksi 1.4.2012–31.3.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hovioikeudenneuvos Pekka
Pärnänen Itä-Suomen hovioikeus;
lakimiesjäsen: varatuomari Silja
Romo sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (1. hallitusneuvos
Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriö) (2. varatuomari Mari
Mohsen työtuomioistuin); työsuojelukysymyksiin perehtynyt jäsen: johtaja
Kaarina Myyri-Partanen EteläSuomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (1. neuvotteleva
virkamies Antti Posio sosiaali- ja terveysministeriö) (2. hallitussihteeri
Jarno Virtanen sosiaali- ja terveysministeriö); jäsenet: asiantuntija,
varatuomari Mikko Nyyssölä Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1. asiantuntija, varatuomari Katja Leppänen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK)
(2. lainopillinen asiamies, varatuomari Markus Äimälä Elinkeinoelämän keskusliitto EK), varatoimitusjohtaja, varatuomari Harri Hietala,
PALTA (1. asiantuntija, varatuomari
Simopekka Koivu Elinkeinoelämän
keskusliitto EK) (2. ryhmäpäällikkö,
varatuomari Pekka Kärkkäinen Teknologiateollisuus), johtava työmarkkinalakimies Lauri Niittylä Kunnallinen työmarkkinalaitos (1.hallitusneuvos Tuija Wilska Valtion työmarkkinalaitos) (2. neuvottelupäällikkö Sari Ojanen Kunnallinen työmarkkinalaitos), lakimies Päivi Ahonen Julkisten ja hyvinvointialojen
liitto JHL (1. lakimies Mika Hämäläinen Julkisten ja hyvinvointialojen

liitto JHL) (2. lakimies Arja Pohjola
Palvelualojen ammattiliitto PAM),
lakimies Inka Douglas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (1. lakimies Jan
Degerlund Suomen Ekonomiliitto
SEFE) (2. toiminnanjohtaja Minna
Ahtiainen Nordea Unioni Suomi
Nousu) ja lakimies Jaana Meklin
Akava (1. lakimies Jouni Salminen
Paperiliitto) (2. neuvottelupäällikkö
Juha Niittylä Tehy). (TEM vanhempi
hallitussihteeri Päivi Kantanen 010
60 48938)
Päätös määrätä ympäristöministeriön
ylitarkastaja Taru Kuosmanen valtioneuvoston esittelijäksi. (YM ylitarkastaja Kaisa Pelttari 040 580 8710)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 15.3.2012 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi ulkoasiainneuvos Teemu Tannerille palkatonta
virkavapautta ulkoasiainhallinnon
ulkoasiainneuvoksen virasta 1.4.2012–
28.2.2018. (UM henkilöstöjohtaja
Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)
Valtiotieteen maisteri Tiina PeltolaLampi sisäasiainministeriön pelastusosaston kansainvälisten asioiden johtajan virkaan 1.4.2012 lukien. (SM
hallitusneuvos Ismo Atosuo 071 878
8303)
Oikeustieteen maisteri Anna Inari
Maria Korhola puolustusministeriön
vanhemman hallitussihteerin virkaan
1.5.2012 lukien. (PLM neuvotteleva
virkamies Antti Korkala 09 160
88120)
Valtioneuvosto myönsi erityisasiantuntija Eero Lahtiselle virka-vapautta
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta
1.5.2012–31.7.2013. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 09 160 73797)
Lääketieteen tohtori Eeva Ollila sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen
virkasuhteeseen 1.5.2012–31.7.2013,
kuitenkin enintään viran vakinaisen
haltijan virkavapauden ajaksi. (STM
hallitusneuvos Liisa Perttula 09 160
73797)
Yhteiskuntatieteiden
lisensiaatti
Tuula Varis ympäristöministeriön
ylijohtajan
virkaan
1.4.2012–
31.3.2019. (YM hallintojohtaja Aino
Jalonen 040 078 9203)
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Neuvotteleva virkamies, diplomiinsinööri, kauppatieteiden tohtori
Magnus Cederlöf ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen virkaan
1.5.2012 lukien. (YM henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm 040 014
3898)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.3.2012
seuraavia asioita:
Vuoden 2011 talousarvion momentin
24.01.29 (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) ylittäminen 1 119 000 eurolla. Momentille on myönnetty arviomäärärahaa
17 563 000 euroa. (UM talousjohtaja
Risto Hakoila 09 160 55870)
Viestirykmentin ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Viestirykmentti vuokralaisena allekirjoitti 1.8.2011 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Riihimäen
rakennus 222 laajennusta koskevan
rakennushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen.
Senaatti-kiinteistöjen
hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 16.5.2011. Hanke on arvioitu
valmistuvaksi 31.3.2014, vuokra-aika
alkaa 1.4.2014 ja kestää vähintään
15 vuotta. Viestirykmentti on Riihimäen varuskunnassa toimiva puolustusvoimien merkittävin johtamisjärjestelmäalan, viestiaselajin ja elektronisen sodankäynnin koulutuskeskus. Laajennusosan kustannusarvio on 4 880 000 euroa (sisältäen
alv:n osuuden 880 000 euroa, hintataso 04/2011). Uudisosan valmistumisen jälkeen kohteen pääomavuokraosuus on yhteensä 739 885
euroa/vuosi (sisältäen alv:n osuuden
133 422 euroa/vuosi). Ylläpitokulut
tulevat olemaan noin 251 674 euroa/
vuosi (sisältäen alv:n osuuden
45 384 euroa/vuosi). Toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä
noin 991 559 euroa/vuosi (sisältäen
alv:n osuuden 178 806 euroa/vuosi).
(PLM erityisasiantuntija Kai Heng
09 160 88227)
Karjalan Prikaatin ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen
allekirjoittaminen. Karjalan Prikaati
vuokralaisena allekirjoitti 24.1.2012
Senaatti-kiinteistöjen kanssa Vekaranjärven Urheilutalon peruskorjaushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan
investointiesityksen
17.11.2011.
Hanke on arvioitu valmistuvaksi
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31.12.2013,
vuokra-aika
alkaa
1.1.2014 ja kestää vähintään 15 vuotta.
Karjalan Prikaati on maavoimien
valmiusyhtymä. Hankkeen kustannusarvio on 8 906 000 euroa (sisältäen
alv:n osuuden 1 606 000 euroa), hintataso 5/2011. Hankkeen valmistuttua
pääomavuokrakustannukset
ovat
noin 466 461 euroa/vuosi (sisältäen
alv:n osuuden 84 116 euroa/vuosi),
ylläpitovuokra on noin 408 900 euroa/vuosi (sisältäen alv:n osuuden
73 736 euroa/vuosi) ja kiinteistövero
on noin 75 669 (sisältäen alv:n osuuden 13 645 euroa/vuosi). Toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä
noin 951 030 euroa/vuosi (sisältäen
alv:n osuuden 171 497 euroa/vuosi).
(PLM erityisasiantuntija Kai Heng
09 160 88227)
Rahoitus puuntuotannon kestävyyden
turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2012. Talousarviossa vuodelle 2012 on myönnetty
momentille 30.60.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen)
määrärahaa 62 230 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään 300 000
euroa kokeilu- ja selvitystoimintaan
ja enintään 13 000 000 euroa vuoden
2012 valtuuden käytöstä aiheutuviin
menoihin. Vuonna 2012 saa tehdä
kestävän metsätalouden rahoituslaissa
lueteltuja suunnitelman edellyttämiä
työlajeja ja kestävän metsätalouden
rahoituksesta annetun lain mukaisia
suunnitelman edellyttämiä työlajeja
koskevia tukipäätöksiä enintään
28 000 000 eurolla. Momentin valtuusmenettelyä on muutettu niin, että
momentille myönnettyä valtuutta
käytetään vain suunnitelman edellyttäviä työlajeja koskeviin tukipäätöksiin. Muutoksella valtuuden käytöstä
rajataan pois toteutusselvitykseen
perustuvat ns. jälkirahoitteiset työlajit.
Talousarvion
momentille
30.60.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) on myönnetty 100 000 euroa. Päätöksellä osoitetaan Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikössä käytettäväksi
kestävän metsätalouden rahoituksesta
annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja edellä mainitun lain
mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin kuluvan vuoden talousarvion
momentilta 30.60.44 valtiontukea
61 930 000 euroa. Vuonna 2012 saa
tehdä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisia suunnitelman
edellyttäviä
työlajeja
koskevia tukipäätöksiä enintään
28 000 000 eurolla ja näistä päätök-

sistä aiheutuvien menojen maksamiseen saa käyttää enintään 13 000 000
euroa kuluvana vuonna. Maa- ja
metsätalousministeriön
erillisillä
päätöksillä käytetään momentilta
30.60.44 kokeilu- ja selvitystoimintaan 300 000 euroa. Vuoden 2012
talousarvion momentilta 30.60.83
(Lainat puuntuotannon kestävyyden
turvaamiseen) osoitetaan 50 000 euroa ja vuodelle 2012 siirtyneitä lainavaroja 100 000 euroa. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen
09 160 52415)
Päätös varojen suuntaamisesta metsäluonnonhoidon edistämiseen vuonna
2012. Päätöksellä osoitetaan Suomen
metsäkeskukselle vuoden 2012 talousarvion momentilta 30.60.45 (Metsäluonnon
hoidon
edistäminen)
6 875 000 euroa käytettäväksi kestävän metsätalouden rahoituksesta
annetun lain 19 §:ssä tarkoitetun ympäristötuen maksamiseen ja 20 §:ssä
tarkoitetuista metsäluonnon hoitohankkeista aiheutuvien menojen
maksamiseen. Päätöksellä varataan
kuluvan vuoden valtion talousarvion
momentilta 30.60.45 (Metsäluonnon
hoidon edistäminen) 450 000 euroa
ja vastaavalta momentilta vuodelta
2010 siirtyneitä varoja 41 648,86 euroa ja vuodelta 2011 siirtyneitä varoja
55 227,41 euroa, yhteensä 96 876,27
euroa käytettäväksi valtakunnallisiin
metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä
tukeviin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön erillisillä päätöksillä. (MMM metsäneuvos Marja
Hilska-Aaltonen 09 160 52415)
Vuoden 2012 talousarvion momentin
30.40.51 (Kalatalouden edistäminen)
6 165 000 euron määrärahan jakaminen seuraavasti: Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle 100 000 euroa, korvaukset vesialueen omistajille
1 070 000 euroa, kalastusaluetoiminta
1 519 000 euroa, kalastusalan järjestöjen toiminta 1 581 000 euroa, kalatalouden edistäminen 1 400 000 euroa,
maksun kantokulut ja kalastuksenhoitomaksurekisterin ylläpito 495 000
euroa.
Eduskunnan
päättämä
100 000 euron avustus SAKL ry:lle
on huomioitu. Vuodelta 2011 siirtynyt määräraha (39 689 euroa) on
sidottu vuonna 2012 jatkuviin kalatalouden edistämishankkeisiin, joten
sitä ei voida käyttää maksun kannosta
ja kalastuksenhoitomaksurekisterin
ylläpidosta aiheutuvien kulujen kattamiseen. (MMM neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 09 160 52273)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
H A L L I T U K S E N I LTA K O U L U
14.3.2012

Kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelu loppusuoralla
Hallitus viimeisteli keskiviikkona
14. maaliskuuta iltakoulussaan valmisteilla olevaa ensimmäistä kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa. Ohjelma on tarkoitus
hyväksyä valtioneuvoston periaatepäätöksenä lähiviikkojen aikana.
Ohjelman laatimisesta on sovittu hallitusohjelmassa.
Vuosille 2012–2013 laadittavan toimintaohjelman tarkoituksena on kehittää Suomen ihmisoikeuspolitiikkaa
entistä toiminnallisempaan suuntaan.
Ohjelmaan kootaan konkreettisia toimenpiteitä perus- ja ihmisoikeuksien
edistämiseksi eri hallinnonaloilla.
Hankkeiden seuranta on tarkoitus
järjestää niin, että niiden toteuttamisesta voidaan raportoida eduskunnalle
myöhemmin annettavan laajemman
ihmisoikeuspoliittisen selonteon yhteydessä.
Ohjelmassa pyritään tarkastelemaan
Suomen keskeisiä ihmisoikeushaasteita sekä eri viranomaisten roolia
perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisessa. Tavoitteena on sekä kehittää
hallinnon toimintaa tiedostamaan ihmis- ja perusoikeusnäkökulmat työssään että kehittää työvälineitä, indikaattoreita, oikeuksien toteutumisen
tarkasteluun.
Lisätietoja: ohjelman valmistelutyöryhmän puheenjohtaja, yksikön johtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö, p. 09 160 67800 tai 050 560 2611
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
9.3.2012

Suomi ottaa aikalisän ACTA:n ratifioinnissa
EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 9. maaliskuuta, että
väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen (Anti-Counterfeiting Trade
Agreement, ACTA) kansallisen ratifiointityön aloittamista lykätään.
Väärentämisen vastaisella kauppasopimuksella pyritään tehostamaan
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksien torjuntaa kansainvälisesti.
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EU:n komissio teki 22.2.2012 päätöksen viedä ACTA EU:n tuomioistuimen arvioitavaksi julkisuudessa
esitettyjen, kansalaisten perusoikeuksia ja -vapauksia koskevien epäilysten hälventämiseksi. Koska sopimuksen määräykset kuuluvat pääosin
unionin toimivaltaan, ei ole tarkoituksenmukaista, että Suomi ilmoittaisi
sopimuksen hyväksymisestä ennen
kuin myös EU on sitoutunut sopimukseen.
Tiedotteessaan komissio totesi tuomioistuimen arvion edesauttavan maltillista, perusteltua, avointa ja demokraattista keskustelua sopimuksesta
kansallisesti ja Euroopassa. Tuomioistuimen käsittely kestänee vuodesta
puoleentoista vuoteen. Euroopan
parlamentin kanta sopimukseen saadaan aikaisintaan vuonna 2013 ja
EU:n sitoutuminen sopimukseen
edellyttää parlamentin hyväksyntää.
Suomi allekirjoitti väärentämisen
vastaisen
kauppasopimuksen
26.1.2012 yhdessä Euroopan unionin
ja 21 muun EU-jäsenvaltion kanssa.
Sopimuksen allekirjoittaminen ei
merkitse vielä sen määräysten voimaantuloa. Suomi voi sitoutua sopimukseen vasta, kun eduskunta ja tasavallan presidentti ovat hyväksyneet
sopimuksen. Eduskunnan hyväksyttäväksi sopimus saatetaan hallituksen esityksellä, jonka valmistelua ei
ole vielä aloitettu.
Väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen ovat allekirjoittaneet jo
aiemmin Australia, Etelä-Korea,
Japani, Kanada, Marokko, Singapore,
Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat. Allekirjoitus puuttuu neuvotteluosapuolista vielä Meksikolta ja Sveitsiltä
viiden EU-jäsenmaan lisäksi (Alankomaat, Kypros, Saksa, Slovakia, Viro).
Sen jälkeen, kun kuusi allekirjoittajaa ilmoittaa hyväksyvänsä sopimuksen, sopimus tulee voimaan näiden
kuuden allekirjoittajan kesken. Ilmoituksia sopimuksen hyväksymisestä
ei ole vielä tähän mennessä saatu.
Kansallinen valmistelu ja julkisuus
Suomessa väärentämisen vastaisen
kauppasopimuksen valmistelutyö on
tehty ulkoasiainministeriön, opetus- ja
kulttuuriministeriön, oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä
valtiovarainministeriön yhteistyönä.
Valtioneuvosto on valmistellut sopimusta koskevat kannat yhteistoiminnassa eduskunnan kanssa. Eri kansalaisjärjestöjä informoitiin Suomessa

neuvottelujen tilanteesta julkisuuslainsäädännön asettamissa rajoissa.
Kansalliset lausuntokierrokset sopimusneuvotteluista järjestettiin huhtikuussa 2008 ja toukokuussa 2010 sekä
sopimuksen allekirjoittamisesta huhtitoukokuussa 2011. Lisäksi syyskuussa
2008 ja toukokuussa 2010 ulkoasiainministeriö piti yleisölle avoimen ACTA-sopimusta käsittelevän seminaarin.
Suomi on tukenut aktiivisesti neuvottelujen avoimuuden lisäämistä ja
peräänkuuluttanut EU:n tarvetta toimia asiassa aktiivisesti. Sopimusluonnos julkistettiin ensimmäistä
kertaa huhtikuussa 2010 neuvottelujen ollessa vielä kesken.
Sopimuksen velvoitteet
Toisin kuin julkisuudessa on väitetty,
sopimus ei velvoita osapuolten viranomaisia tarkastamaan matkailijoiden
matkatavaroita, kannettavia tietokoneita, musiikkisoittimia tai matkapuhelimia. Uhkana on nähty myös se,
että sopimus johtaisi nettisensuuriin
ja velvoittaisi teleoperaattorit sulkemaan käyttäjien internet-yhteydet
loukkaustapauksissa. Sopimus ei
kuitenkaan aseta internet-palvelujen
tarjoajille uusia velvoitteita eikä tässä
suhteessa voimassa olevan lainsäädännön muutostarvetta Suomelle tai
EU:lle. Se ei edellytä, että palvelujen
tarjoajat (teleoperaattorit) joutuisivat
esimerkiksi sulkemaan käyttäjien
internet-yhteydet tai rajoittamaan
niitä loukkaustapauksissa, eikä vaadi
sopimuksen osapuolia säätämään tätä
koskevaa lainsäädäntöä. Toisaalta
sopimus ei myöskään estä tällaisen
tai muunlaisen, sopimusta pidemmälle menevien säännösten antamista.
Näin jotkut maat voivat halutessaan
asettaa tiukempia velvoitteita palvelujen tarjoajille.
Lisäksi sopimuksen on väitetty estävän rinnakkaislääkkeiden tuonnin ja
siten heikentävän lääkkeiden saatavuutta. Sopimus ei kuitenkaan tiukenna lääkkeiden tuonnin tai kauttakulun
valvontaa nykyisestä.
Lisätietoja: yksikön päällikkö OkkoPekka Salmimies, ulkoasiainministeriö, p. 09 160 55530, kaupallinen
neuvos Mary-Anne Nojonen, ulkoasiainministeriö, p. 09 160 55560,
hallitusneuvos Jorma Walden, (tekijänoikeus), opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 09 160 77384, lainsäädäntöneuvos Sanna Mikkola (rikosoikeus),
oikeusministeriö, p. 09 160 67709
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Koulujen turvallisuuden parantamista pohtinut Turvallisuus perusopetuksessa -ohjausryhmä luovutti
14.3.2012 raporttinsa sisäasiainministeri Päivi Räsäselle ja opetusministeri Jukka Gustafssonille.
Ohjausryhmän mielestä perusopetuksen turvallisuuden edistäminen
tulee nähdä laaja-alaisena kokonaisuutena. Turvallisuuden edistäminen
kouluissa edellyttää turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen lisäksi huomion kiinnittämistä myös turvalliseen toimintaan, turvallisuuskulttuuriin ja turvallisuuden johtamiseen.
Turvallisuusnäkökulma tulee ottaa
huomioon koulun eri toiminnoissa ja
turvallisuuden edistämiselle tulee
asettaa tavoitteita sekä turvallisuutta
tulee suunnitella, toimeenpanna ja
seurata kuten muitakin koulun toimintoja. Ohjausryhmän mukaan perusopetuksen turvallisuutta edistävä
koulutus edellyttää opetushallinnon
ja useiden viranomaisten, järjestöjen
ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja
toimenpiteitä. Tuleekin luoda yhteistyö- ja kehittämisverkosto turvallisuuden edistämiseksi. Turvallisuuteen liittyviä tietoja ja taitoja tulee sisällyttää kaikkien opettajien perus- ja
täydennyskoulutukseen. Opetustoimen henkilöstökoulutuksessa turvallisuus tulee nostaa koulutuspoliittisesti merkittäväksi alueeksi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tulisi lisäksi sisällyttää koko
koulun turvallisuutta edistäviä tavoitteita. Ohjausryhmä korostaa, että turvallisuuden edistäminen kouluissa
tulisi olla osa jokapäiväistä toimintaa. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
tulisi saada kiinteäksi osaksi koulun
toimintaa. Koulun arjen rakentaminen turvalliseksi on mahdollista yhteisöllisen toimintatavan avulla. Myös
turvallisuuteen liittyviä oppimateriaaleja tulisi kehittää siten, että niissä
huomioidaan onnettomuustilanteessa
toimimisen lisäksi ennaltaehkäisevä
näkökulma oman ja toisten turvallisuuden edistämiseksi. Ohjausryhmä
esittää, että perusopetuksen turvallisuutta edistävää koulutusta kehitetään
jatkossa ohjausryhmän ehdotusten
perusteella opetushallinnon ohjauksessa. Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä seuraa perusopetuksen turvallisuutta edistävän koulutuksen
kehittämistä. Raportti on osoitteessa
www.intermin.fi/julkaisu/06201. Lisä-
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tietoja antavat pelastusylijohtaja
Pentti Partanen, p. 071 878 8400, sisäasiainministeriö, ylitarkastaja Heli
Jauhola, p. 09 160 77275, opetus- ja
kulttuuriministeriö,
opetusneuvos
Pekka Iivonen, p. 040 348 7200,
Opetushallitus sekä ylitarkastaja
Maija Peltokangas, p. 071 878 8433,
sisäasiainministeriö.
Pelastusalan koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan
järjestämisvaihtoehtoja selvittänyt
työryhmä luovutti 15.3.2012 raporttinsa sisäasiainministeri Päivi Räsäselle. Työryhmä selvitti erityisesti
pelastusalan päätoimisen henkilöstön tutkintoon johtavan koulutuksen
järjestämisvaihtoehtoja. Työryhmän
mukaan pelastusalan koulutus tulee
jatkossakin järjestää sisäasiainministeriön hallinnonalan toimintana eikä
koulutusta ole perusteltua siirtää
osaksi yleistä ammatillista koulutusta.
Työryhmän mukaan pelastustoimen
koulutuksen siirtämisellä opetus- ja
kulttuuriministeriön hallinnonalan
tehtäväksi olisi enemmän haittakuin hyötyvaikutuksia. Työryhmä
korostaa, että pelastustoimen kehittämisen kannalta sisäasiainministeriön
ohjaussuhteen säilyttäminen Pelastusopistoon on tärkeää. Pelastustoimen kehittämisessä Pelastusopiston
rooli on viime vuosina tullut entistä
merkittävämmäksi ja työryhmä esittää opiston tutkimus- ja kehittämistoiminnan tehostamista entisestään.
Pelastusopistolla on modernit toimitilat harjoitusalueineen Kuopiossa.
Raportti on osoitteessa: www.intermin.fi/julkaisu/052012. Lisätietoja
antaa hallitusneuvos Tarja Oksanen,
p. 071 878 8410, sisäasiainministeriö.
Demokratiakasvatuksen toteutumista perusopetuksen kouluissa,
lukioissa sekä ammattikoulutuksen oppilaitoksissa selvittänyt työryhmä luovutti 13.3.2012 selvityksensä opetusministeri Jukka Gustafssonille. Opetushallitus toteutti selvityksen opetus- ja kulttuuriministeriön
toimeksiannosta. Selvityksessä esitetään demokratiakasvatuksen kehittämiseksi, että alaluokkien oppiaineisiin kytkettäisiin ensimmäiseltä luokalta lähtien yhteisö- ja kansalaistaitokokonaisuus, jolle olisi varattu
oma tuntiresurssi. Selvityksen mukaan lasten osallistumista edistäviin
asenteisiin ja toimintatapoihin voidaan vaikuttaa parhaiten, mitä varhemmin asioita opetetaan. Selvityksen mukaan koulun ja oppilaitoksen

jokapäiväisiä käytänteitä, kuten hyviä
käytöstapoja, tulisi pohtia yhdessä, ja
kaikkien kouluyhteisön jäsenten tulisi
sitoutua niihin. Konkreettisia toimia
oppilaiden todellisen kuulemisen ja
osallisuuden varmistamiseksi pitäisi
lisätä koulun ja kunnan kaikessa toiminnassa.
Oppilaskuntatoimintaa
tulisi vahvistaa lainsäädännön kautta. Selvityksen mukaan osallistumista tukevaa mediakasvatusta olisi vahvistettava. Nuoren vapaa-ajalla oppimat mediataidot ja muu osaaminen
pitäisi kyetä kytkemään kouluopetukseen ja hyödyntämään myös yhteiskunnallisen osaamisen ja vaikuttamisen vahvistamisessa. Selvitys kannustaa lisäämään avointa keskustelua
aktiivisen kansalaisuuden teemoista
koko yhteiskunnassa. Selvitys on
osoitteessa http://www.oph.fi/julkaisut/2011/demokra-tiakasvatusselvitys. Lisätietoja antaa johtaja EevaRiitta Pirhonen, p. 09 160 77268,
opetus- ja kulttuuriministeriö.
Kansallista pääomamarkkinastrategiaa pohtinut työryhmä luovutti
13.3.2012 raporttinsa elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle. Työryhmä kartoitti toimenpiteitä, joilla lisätään pääomamarkkinoilla toimivien
määrää, aktivoidaan nykyisten toimijoiden panostuksia ja tehostetaan
markkinoiden toimivuutta. Työryhmä
uskoo, että toimenpiteiden avulla
saadaan aikaan uusia työpaikkoja, ja
samalla lisätään työvoiman tarjontaa
ja aikaansaadaan koko talouden kasvua. Suosituksissa on otettu huomioon toimeenpanon kiireellisyys,
osa on välttämättömiä, heti toteutettavia, osa myöhemmin tavoiteltavia.
Jotta kynnys ryhtyä toimintaan olisi
mahdollisimman matala, osa ehdotuksista on luonteeltaan väliaikaisia
tai määräaikaisia. Työryhmän puheenjohtajana toimi konsernijohtaja
Kari Stadigh Sampo Oyj:stä. Selvitys
on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/
fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/07_rahoitusmarkkinat/
20120313 Paeaeoma/name.jsp. Lisätietoja antavat konsernijohtaja Kari
Stadigh, p. 010 516 0004, Sampo
Oyj ja valtiosihteeri Jouni Hakala, p.
010 60 62662, työ- ja elinkeinoministeriö sekä osastopäällikkö, ylijohtaja Pentti Pikkarainen, p. 09 160
33055, valtiovarainministeriö ja finanssineuvos Urpo Hautala, p. 09
160 34703, valtiovarainministeriö.
Nuorten yhteiskuntatakuun työryhmä julkaisi 15.3.2012 väliraporttinsa. Väliraportissaan työryhmä on
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listannut ensisijaiset toimet, joilla
varmistetaan nuorten pääsy koulutukseen ja työhön ja sitä myöten
mukaan yhteiskuntaan. Esitykset on
suunnattu peruskoulun päättäneille,
työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneille sekä nuorille, jotka eivät ole
mukana missään aktiivisessa toiminnassa. Jatkotyössään työryhmä keskittyy nuorten palvelujärjestelmän
toimivuutta koskeviin kysymyksiin,
jotka liittyvät koulutukseen, työllistymiseen ja kuntien toimintaan. Tässä
yhteydessä uusia toimintamalleja
haetaan työnantajien, työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan
toimijoiden sekä nuorten kanssa.

Nuorten yhteiskuntatakuu 2013 -väliraportti on osoitteessa http://
www.tem.fi/index.phtml?C=98033
&s=2086&xmid=4772. Lisätietoja
antavat ylijohtaja Tuija Oivo, p. 010
60 49040, työ- ja elinkeinoministeriö, työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Liisa Winqvist,
p. 010 60 49043, työ- ja elinkeinoministeriö, työryhmän pääsihteeri,
johtaja Kirsti Kangaspunta, p. 09 160
77252, opetus- ja kulttuuriministeriö,
neuvotteleva
virkamies
Jaana
Walldén, p. 09 160 77228 opetus- ja
kulttuuriministeriö sekä erityisavustaja Erkki Papunen, p. 09 160 74157
sosiaali- ja terveysministeriö.

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.
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