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

Valtioneuvosto antoi 19.4.2012
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 32/2012 vp)
eduskunnalle arvopaperimarkkinoita
koskevaksi lainsäädännöksi. Arvopaperimarkkinalainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. Lainsäädännön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä
parannetaan sekä selkeytetään tavoitteita ja soveltamisalaa. Lisäksi
muutoksilla poistetaan nykysääntelyyn liittyviä epäselvyyksiä ja tulkintaongelmia sekä tarkistetaan useita
EU-sääntelyn täytäntöönpanoon perustuneita säännöksiä ja kevennetään
sääntelystä aiheutuvaa hallinnollista
23.4.2012/46

taakkaa. Keskeinen muutos on arvopaperimarkkinalain jakaminen useammaksi laiksi. Arvopaperipörssistä,
monenkeskisestä kaupankäyntijärjestelmästä ja osakekaupankäynnin läpinäkyvyydestä säädetään kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettavassa laissa. Arvopaperien selvitystoiminnasta säädetään puolestaan
laissa arvo-osuusjärjestelmästä ja
selvitystoiminnasta. Sijoituspalvelutoiminnan menettelytapoja koskevat
säännökset keskitetään sijoituspalvelulakiin. Sijoituspalvelulakiin yhdistetään myös säännökset sijoituspalveluyrityksistä ja ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota
sijoituspalvelua Suomessa. Johdannaispörssitoimintaa koskeva sääntely
yhdistetään pörssin ylläpitämää säänneltyä markkinaa koskevan sääntelyn kanssa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettavaan lakiin. Johdannaiskauppojen selvitystoimintaa
koskeva sääntely yhdistetään arvopaperikauppojen selvitystoimintaa
koskevan sääntelyn kanssa arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettavaan lakiin. Laissa
arvopaperitileistä säädetään arvopaperien välillisestä säilyttämisestä ja
siihen liittyvistä tilinhaltijan oikeuksista. Arvo-osuustileistä säädetään
edelleen arvo-osuustileistä annetussa
laissa. Arvopaperimarkkinalaissa sää-

detään kolme keskeistä arvopaperimarkkinalainsäädännön yleissäännöstä, joita ovat hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisen ja sopimattoman menettelyn sekä totuudenvastaisten ja harhaanjohtavien tietojen
antamisen kiellot sekä riittävien tietojen tasapuolinen pitäminen saatavilla. Finanssivalvonnan käytössä
olevan hallinnollisen seuraamusjärjestelmän käyttöalaa laajennetaan sekä ankaroitetaan. Seuraamusjärjestelmää koskevat säännökset ovat Finanssivalvonnasta annetussa laissa
mutta teot, joiden vastaisesta toiminnasta seuraamuksia voidaan määrätä,
on kuvattu kussakin erillislaissa. Ankarimmat hallinnolliset seuraamukset määrää Finanssivalvonnan esityksestä Markkinaoikeus. Arvopaperimarkkinalakiin otetaan säännökset,
joiden seurauksena julkisen sisäpiirirekisterin ylläpito on jatkossa Finanssivalvonnan tehtävä. Lisäksi tiedonantovelvollisuutta, julkisia ostotarjouksia ja vahingonkorvausta koskevaa sääntelyä täsmennetään. Arvopaperimarkkinalain 4 luvun säännöksillä pannaan täytäntöön esitedirektiivin (2003/71/EU) muutosdirektiivi (2010/73/EY). Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2012. (VM
lainsäädäntöneuvos Tuija Taos
09 160 33095)
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Hallituksen esitys (HE 33/2012 vp)
eduskunnalle lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Lääkkeiden velvoitevarastoinnista annettua lakia muutetaan.
Laissa oleva luettelo varastoitavista
lääkeryhmistä ei laajuudeltaan kaikin
osin vastaa lain tarkoitusta, minkä
vuoksi siihen tehdään lisäyksiä ja
korjauksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2012. Varastointivelvollisen on saatettava velvoitevarastonsa tämän lain mukaiseksi
31.12.2012 mennessä. (STM hallitussihteeri Kirsi Ruuhonen 09 160
74131)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 19.4.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus yliopistoista
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Yliopistolain 49 §:n
mukaisten yliopistojen rahoitusperusteiden keskinäistä jakautumista ja
laskentaa koskevat säännökset uudistetaan. Yliopistojen rahoitusmalli
korostaa laatua, vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja kansainvälistymistä.
Valtion rahoitusta kohdennetaan erityisesti suoritettujen tutkintojen ja
opintopisteiden sekä tieteellisten julkaisujen ja kilpaillun tutkimusrahoituksen perusteella, joiden painoarvoa
rahoituksessa korostetaan. Kansainvälistyminen otetaan huomioon useamman kriteerin kautta. Rahoitusmallin
perusteella jaettava rahoitus jaetaan
edelleen kullekin yliopistolle yhtenä
kokonaisuutena, jonka sisäisestä
kohdentumisesta jokainen yliopisto
päättää omien strategisten tavoitteidensa mukaisesti. Asetus tulee voimaan 1.1.2013. (OKM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 09 160 77077)
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja
terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista. Asetuksessa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman mukaisille hankkeille maksettavan valtionavustuksen jakamisen perusteista, valtionavustuksen
hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä valtionavustuksen
käytön seurannasta, arvioinnista ja
valvonnasta. Uusi asetus on suurelta
osin samansisältöinen kuin tällä hetkellä voimassa oleva asetus. Muutokset nykyiseen asetukseen verrattuna ovat valtionavustuksen hakemista ja avustuksen myöntämisen
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edellytyksiä koskevia täsmennyksiä
ja lisäyksiä. Asetus tulee voimaan
1.5.2012. (STM hallitusneuvos Kirsti
Kotaniemi 09 160 74113)
Valtioneuvoston asetus jätteistä.
Asetuksella täsmennetään 1.5.2012
voimaan tulevan jätelain säännöksiä.
Asetukseen sisällytetään tarkistettuina lain voimaantulon yhteydessä
kumoutuvan jäteasetuksen säännökset. Siihen kootaan tarkistettuina
myös keskeiset jätelain toimeenpanoon liittyvät jätteiden luokittelua,
vaarallisia jätteitä, öljyjätehuoltoa,
yhdyskuntajätevesilietettä ja rakennus- ja purkujätteitä koskevat säännökset useista voimassa olevista jätealan säädöksistä. Asetuksella säädetään yhdyskuntajätteen ja rakennusja purkujätteen erilliskeräysvelvollisuuksista sekä näiden jätteiden kierrätys- tai hyödyntämistavoitteista.
Tavoitteena on, että asetuksessa säädetyin toimin 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä kierrätetään vuonna
2016 ja 70 prosenttia rakennus- ja
purkujätteestä kierrätetään tai hyödynnetään muutoin materiaalina
vuonna 2020. Asetuksella täsmennetään jätelain säännöksiä myös muun
muassa jätehuollon järjestämistä
koskevista yleisistä vaatimuksista,
jätelain mukaisista hyväksymis- ja ilmoitusmenettelyistä, eräistä jätteistä
viranomaiselle toimitettavista tiedoista, jätteitä koskevasta kirjanpidosta sekä siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista. Asetus tulee voimaan
1.5.2012. (YM neuvotteleva virkamies Riitta Levinen 040 744 7121)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen
muuttamisesta.
Asetus tarkistetaan sisällöllisesti sekä säädösviittausten ja terminologian
osalta yhdenmukaiseksi uuden jätelain ja siihen liittyvän ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun
lain kanssa. Asetus tulee voimaan
1.5.2012. (YM neuvotteleva virkamies Riitta Levinen 040 744 7121)
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
19.4.2012 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä Afganistanin tilannetta ja Suomen kokonaistukea Afganistanille, mukaan lukien osallistumista sotilaalliseen kriisinhallintaan käsittelevän valtioneuvoston selonteon johdosta ja ryhtyä kirjelmään
sisältyvistä kannanotoista aiheutu-

viin toimenpiteisiin. Eduskunnan
kannanotot; 1. Valtioneuvosto valmistelee vastaisuudessa eduskunnalle
annettavat
kriisinhallintatilanteita
koskevat selvitykset tai selonteot kokonaisvaltaisesti, mukaan lukien
Suomen osallistumisen kaikki osaalueet kattaen diplomatian, kehityksen, rauhanvälityksen, siviilikriisinhallinnan ja sotilaallisen kriisinhallinnan sekä toiminnan vaikuttavuusarvion. 2. Valtioneuvosto antaa eduskunnalle säännönmukaisesti selvityksen Afganistanin kehityksestä ja
Suomen kokonaispanoksen toimeenpanosta ja vaikuttavuudesta, mukaan
lukien kriisinhallintaoperaation kehitys. 3. Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hyvissä ajoin laaja-alaisen selvityksen suunnitelmista Suomen
mahdollisiksi osallistumismuodoiksi
ISAF-seuraajaoperaatioon vuoden
2014 jälkeen. (UM osastopäällikkö
Elina Kalkku 09 160 55326)
Päätös nimittää ulkoasiainministeriön
valtiosihteeri Pertti Torstila Suomen
valtuuskunnan johtajaksi Euroopan
unionin ja Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestön ulkoministereiden kokoukseen Bruneissa 26.–27.4.2012.
(UM lähetystöneuvos Johan Schalin
09 160 56308)
Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston selonteko pohjoismaisista rajaesteistä. Selonteossa annetaan tietoja pohjoismaisista rajaesteistä. Rajaesteillä tarkoitetaan tässä selonteossa niitä lainsäädäntöön tai sen toimeenpanoon liittyviä eroavaisuuksia
Pohjoismaiden välillä, jotka vaikeuttavat yksilöiden tai yritysten tasavertaisia toimintamahdollisuuksia toisessa Pohjoismaassa. Selonteossa
nostetaan esiin yleisiä kansallisia toimenpiteitä uusien rajaesteiden syntymisen ehkäisemiseksi, tiettyjä kansallisin toimin ratkaistavissa olevia
rajaesteitä sekä joitakin yhteispohjoismaista työstämistä edellyttäviä
esteitä. Selonteko on osoitteessa
www.valtioneuvosto.fi/selonteot
(UM lähetystöneuvos Jukka Siukosaari 09 160 56178)
Päätös hyväksyä Suomen vakausohjelma. Vakausohjelmassa esitetään
Suomen talouspolitiikan lähtökohdat
ja tavoitteet erityisesti finanssipolitiikan osalta sekä arvioidaan niiden
toteutumista vuoteen 2016 asti. Vakausohjelman perustana on eduskunnan hyväksymä vuoden 2012 talousarvio, ensimmäinen lisätalousarvio
vuodelle 2012 sekä vuosia 2013–
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2016 koskeva valtiotalouden kehyspäätös ja sen taustana olleet ennusteet. Julkinen talous kohenee ohjelmakaudella, mutta taantumaa edeltäviin suuriin ylijäämiin ei ole paluuta.
Valtion velkasuhteen kasvu taittuu,
mutta valtiontalous jää selvästi alijäämäiseksi. (VM finanssineuvos
Mikko Spolander 09 160 33190)
Päätös hyväksyä Eurooppa 2020strategian kevään 2012 kansallinen
ohjelma. Euroopan unionille kuvataan hallituksen vuosia 2013–2016
koskeva valtiontalouden kehyspäätös tarpeellisilta osin ja muut hallituksen päättämät toimenpiteet, joilla
vuoden 2011 syksyllä vahvistetut
Eurooppa 2020 strategian kansalliset
tavoitteet voidaan saavuttaa ja kasvun esteet poistaa. Ohjelmassa huomioidaan myös Suomen Euro Plus
sitoumukset, Euroopan unionin neuvoston Suomelle vuonna 2011 antamat suositukset ja komission vuonna
2012 Suomen kokonaistalouden tasapainosta esittämät huomiot. Ohjelma noudattaa rakenteeltaan syksyn
2011 ohjelmaa rajoittuen kuitenkin
uusien linjausten ja päätösten esittelyyn. Yksilöityjä toimenpiteitä ja niiden budjettivaikutuksia esitetään
mahdollisuuksien mukaan. Ohjelma
perustuu Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2010 hyväksymään Eurooppa
2020– strategiaan ja vuonna 2011
hyväksyttyyn vakaus- ja kasvusopimuksen asetuksen (1466/97) muutokseen. (VM finanssineuvos Mikko
Spolander 09 160 33190)
Päätös määrätä valtioneuvoston
edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen sisäasiainministeri Päivi Räsänen sekä
varaedustajiksi valtiosihteeri Marjo
Anttoora, ylijohtaja Riitta Kaivosoja
ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola kevätistuntokaudelle 7.5.–
11.5.2012. (OKM hallitussihteeri
Heidi Sulander 09 160 77036)
Päätös vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011.
(TEM hallitussihteeri Teija Miller
010 60 62114)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 131.
hallintoneuvostoon Genevessä 28.–
29.5.2012 ja oikeuttaa sosiaali- ja
terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat
ja sihteeri. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ministeri Antti Rytövuori
Suomen pysyvästä edustustosta Ge-
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nevessä ja jäsenet ovat neuvotteleva
virkamies Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, lähetystöneuvos Eero Lahtinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja neuvonantaja Gisela Blumenthal ulkoasiainministeriöstä. (STM neuvotteleva virkamies Merja Huovinen
09 160 73167)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 65.
yleiskokoukseen Genevessä 21.–
26.5.2012 ja oikeuttaa sosiaali- ja
terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat
ja sihteeri. Valtuuskunnan puheenjohtaja on peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson sosiaali- ja
terveysministeriöstä, varapuheenjohtajat ovat ministeri Antti Rytövuori
Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja osastopäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat pääjohtaja Pekka Puska Terveyden- ja hyvinvoinnin
laitokselta, johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, yksikön päällikkö Pirjo SuomelaChowdhury ulkoasiainministeriöstä,
lähetystöneuvos Anna Gebremedhin
ulkoasiainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, lähetystöneuvos Eero Lahtinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja lähetystösihteeri Ville Lahelma Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. (STM neuvotteleva virkamies
Merja Huovinen 09 160 73167)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
19.4.2012 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antamasta suojelusta (EU:n
konsuliapudirektiivi). Komission ehdotuksella sovitaan yhteistyö- ja yhteensovittamistoimenpiteistä, joiden
avulla helpotetaan konsulisuojan antamista Euroopan unionin ulkopuolella kolmansissa maissa edustusta
vailla oleville unionin kansalaisille.
Tällä lainsäädäntöaloitteella on tarkoitus korvata unionin kansalaisille
annettavasta konsuliviranomaisten
suojelusta tehty sui generis -päätös
95/553/EY. (UM lähetystöneuvos
Pasi Tuominen 09 160 55739)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2012
vp) eduskunnalle komission tiedonannosta (yhdestoista Euroopan kehitysrahasto) sekä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (AKT–EU-ministerineuvostossa esitettävä unionin
kanta AKT–EU-kumppanuussopimuksen rahoituskehykseen vuosiksi
2014–2020).
Komissio
antoi
7.12.2011 tiedonannon monivuotisen rahoituskehyksen laatimisesta
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
(AKT) alueen valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa
tehtävän EU:n yhteistyön rahoitusta
varten vuosina 2014–2020, joka sisältää esityksen jäsenvaltioiden sisäiseksi sopimukseksi 11. Euroopan
kehitysrahaston perustamisesta vuosille 2014–2020. Samalla komissio
antoi ehdotuksen neuvoston päätökseksi AKT–EU ministerineuvostossa
esitettävästä unionin kannasta AKT–
EU kumppanuussopimuksen monivuotiseen rahoituskehykseen vuosiksi
2014–2020, joka koskee Cotonoun
sopimuksen uutta rahoituspöytäkirjaa. Luonnoksessa sisäiseksi sopimukseksi sovitaan Afrikan, Karibian
ja Tyynenmeren valtioiden kanssa
tehtävän kehitysrahoitusyhteistyön
lisäksi myös 11. Euroopan kehitysrahaston hallintokulujen rahoituksesta
sekä merentakaisille maille ja alueille
annettavasta tuesta. Cotonoun sopimuksen uutta rahoituspöytäkirjaa
koskevassa ehdotuksessa todetaan
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
valtioille vuosina 2014–2020 tarjolla
olevan avun kokonaismäärä sekä
muun muassa se, miten varoja allokoidaan. (UM lähetystöneuvos Timo
Olkkonen 09 160 56283)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta
säätiöstä (FE). Asetuksella luodaan
uusi yleishyödyllinen eurooppalainen säätiömuoto, jonka tarkoituksena
on helpottaa säätiöiden perustamista
ja toimintaa sekä säätiövarallisuuden
allokointia yleisesti hyödyllisiin tarkoituksiin EU:n sisämarkkinoilla.
(OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 09 160 67664)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 28/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen
Euroopan unionissa). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on helpottaa jäsenvaltioiden viranomaisia jäljittämään ja tuomitsemaan menetetyksi ri-
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koshyöty, joka on saatu rajat ylittävästä ja vakavasta rikollisuudesta. (OM
lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola
09 160 67705)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 19.4.2012 seuraavat nimitysasiat:
Kauppatieteiden lisensiaatti, valtiotieteen maisteri Esko Mustonen valtioneuvoston
apulaiscontrollerin
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.5.–31.12.2012. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 09 160 33664)
Hallitusneuvos, oikeustieteen kandidaatti Tuula Lybeck opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.5.2012 lukien.
(OKM ylijohtaja Håkan Mattlin
09 160 77430)
Valtioneuvosto myönsi Kirsi Heinoselle palkatonta virkavapautta maaja metsätalousministeriön maatalousneuvoksen
virasta
1.8.2012–
31.7.2015. (MMM hallitusneuvos
Riitta Itkonen 09 160 53331)
Filosofian tohtori Sirkku Saarikoski
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.6.2012 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)
Varatuomari Pirkko Mäkinen tasaarvovaltuutetun virkaan 1.5.2012 lukien viiden vuoden määräajaksi. Valtioneuvosto myönsi Mäkiselle vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen toimistopäällikön virastaan. (STM kansliapäällikkö Kari
Välimäki 09 160 73763)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 18.4.2012
seuraavia asioita:
Palkkaussopimuksen tekeminen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen
ylijohtajan Juhana Vartiaisen kanssa.
Sopimuspalkka on 8 371 euroa kuukaudessa 23.4.2012 lukien. (VM
osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto
09 160 34900)
Palkkaussopimuksen tekeminen Tullilaitoksen pääjohtajan Antti Hartikaisen kanssa. Sopimuspalkka on 10
356 euroa kuukaudessa 1.5.2012 lukien. (VM osastopäällikkö Teuvo
Metsäpelto 09 160 34900)
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Palkkaussopimuksen tekeminen Tilastokeskuksen pääjohtajan Marjo
Bruunin kanssa. Sopimuspalkka on
10 340 euroa kuukaudessa 1.5.2012
lukien. (VM osastopäällikkö Teuvo
Metsäpelto 09 160 34900)
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen
laskentakriteereistä.
Asetuksessa
säädetään yliopistojen perusrahoituksen koulutuksen, tutkimuksen sekä alakohtaisen rahoitusosuuden laskentakriteereistä ja keskinäisistä painotuksista. Laskentakriteereillä otetaan huomioon yliopistolain 49 §:n
3 momentin mukainen toiminnan
laajuus, laatu ja vaikuttavuus. Asetus
tulee voimaan 1.1.2013. (OKM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 09 160
77077)
Maatalouden
interventiorahaston
vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistaminen. Tilinpäätöslaskelmien mukaan maatalouden interventiorahaston alijäämä tilikaudella 1.1.–
31.12.2011 oli 2 730 100,67 euroa ja
taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 19 408 114,27 euroa.
(MMM maatalousneuvos Esa Hiiva
09 160 52657)
Maatilatalouden kehittämisrahaston
vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistaminen. Tilinpäätöslaskelmien mukaan maatilatalouden kehittämisrahaston kulujäämä tilikaudella 1.1.–
31.12.2011 oli 81 813 542,06 euroa
ja taseen loppusumma tilikauden
päättyessä oli 643 708 062,93 euroa.
(MMM maatalousneuvos Esa Hiiva
09 160 52657)
Valtion televisio- ja radiorahaston
vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistaminen. Vuonna 2011 rahaston suoriteperusteiset tuotot olivat 468,2
miljoonaa euroa, mikä on noin 21,5
miljoonaa euroa enemmän kuin
vuonna 2010. Tuotot muodostuivat
kokonaisuudessaan
televisiomaksuista. Vuonna 2011 rahaston varoja
on käytetty 457,0 miljoonaa euroa
Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen, mikä on 21,5 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Rahaston toiminnan kulut vuonna 2011 olivat 9,8 miljoonaa euroa. Kulut muodostuivat palvelujen ostomenoista
(Viestintävirastonkulut rahastoon kerättävien maksujen perimisestä ja
tarkastuksesta), rahaston tilintarkastuksesta sekä liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön osoitetusta
määrärahasta. Toiminnan kulut oli-

vat 0,8 miljoonaa euroa pienemmät
kuin edellisenä vuonna. Vuoden
2011 lopulla jakamattomien varojen
määrä oli noin 6,0 miljoonaa euroa.
(LVM viestintäneuvos Elina Normo
09 160 28463)
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa
vuokrasopimus vuosille 2014–2024.
Vuokrauksen kohteena ovat toimitilat osoitteessa, Hallituskatu 1–5, Rovaniemi. Toimitilojen vuokranantaja
on Senaatti-kiinteistöt ja tilat ovat
valtion omistuksessa. Vuokrasopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi
alkaen 1.8.2014 päättyen aikaisintaan 31.7.2024. ELY-keskus vuokraa
toimitilaa 4 962 neliömetriä, josta
toimistotilaa on 4 276 neliömetriä.
Vuoden 2012 hintatasolla laskettuna
sopimuskauden vuokrakustannukset
ovat 8 336 160 euroa (alv 0). (TEM
neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen 010 60 47979)
Perustamishankkeeseen saadun valtionosuuden palautusvelvollisuudesta
luopuminen. Joensuun kaupunkia ei
määrätä palauttamaan valtionosuutta
vastaavaa suhteellista osaa omaisuuden käyvästä arvosta valtiolle sen
johdosta, että kaupunki on 1.1.2012
luovuttanut Hopearanta-nimisen vanhainkodin kokonaan itse omistamalleen Joensuun Kodit Oy:lle. Tämä on
luovuttanut rakennuksen Joensuun
tilakeskukselle sosiaali- ja terveystoimen käyttöä varten. Rakennuksen
ennen kuntaliitosta Joensuuhun rakennuttanut Enon kunta on saanut
vanhainkodin noin 10,033 miljoonan
markan eli noin 1,687 miljoonan euron suuruisiin perustamiskustannuksiin valtionosuutta yhteensä noin
8,400 miljoonaa markkaa eli noin
1,413 miljoonaa euroa. Omaisuuden
siirto on ilmoitettu tehdyksi apporttina korottamalla Joensuun Kodit
Oy:n pääomaa rakennusomaisuuden
jäljellä olevalla tasearvolla 1,145
miljoonalla eurolla, josta valtionosuutta vastaava osa on hankkeelle aikanaan myönnetyn 83,72 prosentin
suuruisen valtionosuuden mukaisesti
noin 0,959 miljoonaa euroa. Omaisuuden luovutusajankohdan nykyhinnaksi on sosiaali- ja terveysministeriössä arvioitu noin 1,997 miljoonaa
euroa, josta valtionosuutta vastaava
osa on noin 1,672 miljoonaa euroa.
(STM yli-insinööri Olli Saarsalmi
09 160 73186)
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Öljysuojarahaston vuoden 2011 vahvistaminen. Vuonna 2011 öljysuojamaksun tuotto oli 23,5 miljoonaa euroa. Lisäksi rahaston käytössä oli
edelliseltä vuodelta siirtynyt 16,3
miljoonan euron yhdystilisaatava
valtiolta. Rahastosta maksettavien
korvausten yhteismäärä oli 27,7 miljoonaa euroa, mistä määrästä korvaukset torjuntavalmiuden hankkimisesta ja ylläpidosta pelastustoimen
alueille olivat 5,8 miljoonaa euroa ja
valtiolle 19,2 miljoonaa euroa. Valtiolle korvattiin öljyntorjunta-alus
Hallin peruskunnostuksen kustannuksista 8,4 miljoonaa euroa ja monitoimialus Louhen hankintakustannuksista 10 miljoonaa euroa. Louhialuksen korvauksen loppuosa 9 miljoonaa euroa maksetaan rahastosta
vuonna 2012. Korvaukset öljyn pilaamien alueiden kunnostamiseen
olivat 2,32 miljoonaa euroa. Tilinpäätöslaskelmien mukaan öljysuojarahaston tilikauden kulujäämä vuonna
2011 oli 4 356 125,29 euroa. Kulujäämä kirjataan rahaston omaan pääomaan. Oman pääoman määrä on kulujäämän kirjauksen jälkeen 16 721
599,34 euroa. (YM ympäristöneuvos
Anna-Maija Pajukallio 050 461
8652)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtiovarainministeriö
julkisti
18.4.2012 merenkulun toimintaedellytyksiä, tukipolitiikkaa ja sopeutustoimia selvittäneen työryhmän raportin. Työryhmä on toimek-

siantonsa mukaisesti selvittänyt merenkulkualan pitkän aikavälin toimintaedellytysten kehittämistä ja
merenkulun tukien rakennetta ja tasoa valtiontalouden sopeuttamistavoitteet ja julkisen talouden kestävyyden turvaaminen huomioon ottaen. Työryhmä on alustavasti kartoittanut vaihtoehtoisia toimenpiteitä
valtion merenkulkuun kohdentuvien
menojen nykyistä tehokkaammaksi
käyttämiseksi. Raportin loppuun on
koottu tiivis yhteenveto tarkastelluista
toimenpidevaihtoehdoista. Raportti
on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/
fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/
01_julkaisut/
02_taloudelliset_katsaukset/
20120418Merenk/Merta_netti.pdf.
Lisätietoja antavat budjettineuvos
Tuomas Sukselainen, p. 09 160
33246, finanssisihteeri Sanna Nieminen, p. 040 180 1747, valtiovarainministeriö ja liikenneneuvos Tuomo
Suvanto, p. 040 505 9308, liikenneja viestintäministeriö.
Ministeri Lauri Tarasti luovutti
13.4.2012 Tuulivoimaa edistämään
-selvityksensä elinkeinoministeri Jyri
Häkämiehelle. Tarasti esittää selvityksessään 16 eri viranomaisen toimialoille kohdistuvaa toimenpidettä,
joilla tuulivoimarakentamista voidaan vauhdittaa hallinnollisia esteitä
purkamalla. Tarasti esittää, että tuulivoimalta vaadittava YVA-menettely
yhdistettäisiin tuulivoimayleiskaavaan. Tuulivoiman rakentamista
yleiskaavan perusteella selkeytettäisiin suhteessa maakuntakaavaa koskevaan sääntelyyn. Rannikon ja merialueiden tuulivoimarakentamisen
edellyttämät muutokset puolustus-

voimien tutkajärjestelmään selvitettäisiin ja luotaisiin kompensaatiojärjestelmä, jossa tuulivoiman rakentajat osallistuvat vaadittavien muutosten rahoittamiseen. Muut esitykset
liittyvät muun muassa tuulivoiman
hyväksyttävyyteen, rakennuslupaan
ja tuulivoimaloihin rakennetussa
ympäristössä. Selvitys on osoitteessa
http://www.tem.fi/files/32699/
Tuulivoimaa_edistamaan_A4_lop.p
df. Lisätietoja antaa ministeri Lauri
Tarasti, p. 050 568 7300.
Ns. vanhuspalvelulain uudistamista
valmistellut ohjausryhmä luovutti
19.4.2012 ehdotuksensa peruspalveluministeri
Maria
GuzeninaRichardsonille. Vanhuspalvelulain
uuden luonnoksen tavoitteena, on että iäkäs henkilö kokee elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Lähtökohtana palvelujen
saannille on iäkkään henkilön toimintakyky, ei ikä sinänsä. Ohjausryhmä ehdottaa muun muassa, että
iäkkäällä henkilöllä on oikeus tehdä
hakemus palvelujen saamiseksi
myös suullisesti. Kiireellisessä tapauksessa viranomaisen olisi tehtävä
palveluja koskeva päätös ja järjestettävä palvelut viipymättä. Päätös olisi
tehtävä joutuisasti myös kiireettömissä tapauksissa. Muistio on osoitteessa http://www.stm.fi/
c/document_library/get_file?
folderId=5065240&name=DLFE19627.pdf. Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Kari Välimäki, p. 09 160
73763, sosiaalineuvos Päivi Voutilainen, p. 09 160 74135 ja hallitusneuvos Riitta Kuusisto, p. 09 160 74360,
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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