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

Valtioneuvosto antoi 20.6.2012
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 70/2012 vp)
eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan
hallituksen välillä talvimerenkulun
palvelujen yhteisestä järjestämisestä
ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
25.6.2012/72

lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus vahvistaa Liikenneviraston ja
Ruotsin Sjöfartsverketin yhteistyötä.
Sen tavoitteena on parantaa jäänmurtajien saatavuutta, vähentää odotusaikoja ja kustannuksia sekä käyttää
optimaalisesti nykyistä jäänmurtajalaivastoa. Sopimuksen nojalla on
mahdollista valmistella entistä tiiviimpää yhteistyötä jäänmurtoresurssien
hallinnassa. (LVM liikenneneuvos
Risto Murto 0295 342 639)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 20.6.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus vuonna 2012
toimitettavissa
kunnallisvaaleissa
ennakkoäänestyspaikkoina olevista
Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista sekä kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikasta Ahvenanmaan
maakunnassa. Asetuksella säädetään
ennakkoäänestyspaikkoina
olevat
Suomen edustustot ja niiden toimipaikat, joita on 77 valtiossa yhteensä
127. Ennakkoäänestyspaikkana Ahvenanmaan maakunnassa on Maarianhaminan postikonttori. Asetus tulee
voimaan 1.8.2012 ja on voimassa
31.10.2012 saakka. (OM neuvotteleva
virkamies Jussi Aaltonen 0295
150 560)

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta. Muutokset johtuvat Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien
ohjauksen muuttuneista menettelytavoista. Nykyinen rekisterihallinnon
yhteistyöryhmä lakkautetaan ja sen
tilalle perustetaan maistraattien
ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina
maistraattien ohjaukseen osallistuvat
tahot sekä maistraatit ja maistraattien
henkilöstöä edustavat järjestöt. Asetuksessa määritellään, mitä maistraattien ohjaukseen liittyviä asioita
ohjausryhmässä käsitellään. Asetuksen tulosohjausta koskevaan säännökseen tehdään maistraattien ohjausryhmän perustamisesta ja ohjauksen
menettelytapojen kehittymisestä johtuvat teknisluonteiset muutokset.
Asetus tulemaan voimaan 1.7.2012.
(VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 09 160 32239)
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin perussopimuksen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin (IBRD)
perussopimuksen perusäänimäärän
korotusta
koskevat
muutokset.
IBRD:n hallintoneuvosto on hyväksynyt muutokset 30.1.2009. Tasavallan presidentti hyväksyi muutoksen
13.11.2009. Muutoksen kansainvä29
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linen voimaantulo edellyttää sitä, että
kolme viidesosaa pankin jäsenmaista,
joilla on 85 prosentin määräenemmistö pankin koko äänimäärästä,
ilmoittaa pankille hyväksyvänsä sopimusmuutokset.
Perussopimuksen
muutos tulee kansainvälisesti voimaan 27.6.2012. Asetus tulee voimaan 2.7.2012. (VM finanssineuvos
Kristiina Sarjo 09 160 33085)
Valtioneuvoston asetus Kansainvälistä rahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Kansainvälisen rahoitusyhtiön
(IFC) sopimuksen perusäänimäärän
korotusta koskevat muutokset. IFC:n
hallintoneuvosto on hyväksynyt muutokset 9.3.2012. Tasavallan presidentti hyväksyi muutokset 5.11.2010.
Sopimusmuutoksen kansainvälinen
voimaantulo edellyttää sitä, että kolme
viidesosaa IFC:n jäsenmaista, joilla
on 85 prosentin määräenemmistö
IFC:n koko äänimäärästä, ilmoittaa
hyväksyvänsä sopimusmuutoksen.
Sopimusmuutos tulee kansainvälisesti voimaan 27.6.2012. Asetus
tulee voimaan 2.7.2012. (VM finanssineuvos Kristiina Sarjo 09 160
33085)
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön
hallinnonalaan kuuluvien päätösten
maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta. Asetuksella korotetaan sen
1 §:n 2 momenttiin sisältyvien lupapäätösten maksut kustannuskehitystä
vastaaviksi. Asetus tulee voimaan
1.7.2012. (OKM hallitussihteeri JuhoAntti Jantunen 0295 330 121)
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Asetusta muutetaan siltä osin,
kun kyse on työllisyyspoliittisen
avustuksen myöntämisestä kunnille
ja kuntayhtymille. Asetukseen lisätään määräaikaisesti uusi 15 b §,
jonka mukaan työllisyyspoliittista
avustusta voidaan tietyin edellytyksin
myöntää kunnille ja kuntayhtymille
enintään 75 prosenttia avustuksen
myöntävän viranomaisen hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Lisäksi
avustuksen myöntämisen rajoituksia
täsmennetään. Asetus tulee voimaan
1.7.2012. (TEM ylitarkastaja Tiina
Korhonen 010 60 49048)
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Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
20.6.2012 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnastaan vuonna 2010 antaman kertomuksen johdosta pöytäkirjaan sekä
saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)
Päätös asettaa kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta toimikaudelle 20.6.2012–19.6.2016. Kokoonpano (varajäsen suluissa): puheenjohtaja: puheenjohtaja Hanna-Mari
Manninen Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi; varapuheenjohtaja:
pääsihteeri Vertti Kiukas SOSTE
Suomen sosiaali- ja terveys; jäsenet:
yksikön päällikkö Pirkko-Liisa Kyöstilä kansalaisjärjestöyksikkö, ulkoasiainministeriö (apulaisosastopäällikkö Jari Sinkari viestintä- ja kulttuuriosasto, ulkoasiainministeriö),
johtaja Johanna Suurpää demokratia-,
kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö,
oikeusministeriö (lainsäädäntöneuvos
Jyrki Jauhiainen lainvalmisteluosasto, oikeusministeriö), kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes kulttuuri-,
liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto,
opetus- ja kulttuuriministeriö (opetusneuvos Armi Mikkola korkeakouluja tiedepolitiikan osasto, opetus- ja
kulttuuriministeriö), päällikkö Tarja
Mankkinen sisäisen turvallisuuden
sihteeristö, sisäasiainministeriö (ylitarkastaja Peter Kariuki oikeusyksikkö, sisäasiainministeriö), johtaja
Kari Ilmonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, sosiaalija terveysministeriö (ylitarkastaja
Markus Seppelin hallinto- ja suunnitteluosasto, sosiaali- ja terveysministeriö), työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi tieto-osasto, tutkimus- ja ennakointiryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö (neuvotteleva virkamies Seppo
Kangaspunta tieto-osasto, tutkimusja ennakointiryhmä, työ- ja elinkeinoministeriö), finanssineuvos Marja
Granlund henkilöstö- ja hallintopolitiikan osasto, valtiovarainministeriö
(neuvotteleva virkamies Inga Nyholm
kunta- ja aluehallinto-osasto, valtiovarainministeriö), lainsäädäntöjohtaja
Riitta Rönn kansliapäällikön esikunta,
ympäristöministeriö (lainsäädäntöneuvos Marja Mäntynen rakennetun
ympäristön osasto, ympäristöministeriö), erityisasiantuntija Päivi
Kurikka kuntakehitys- ja tutkimus,

Suomen Kuntaliitto (johtava lakimies Heikki Harjula lakiasiat, Suomen Kuntaliitto), dosentti Pertti Lappalainen kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma, Jyväskylän yliopisto (rehtori Jorma Niemelä Diakonia-ammattikorkeakoulu
Diak), johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjät (viestintäpäällikkö
Johanna Sipola Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA), pääsihteeri Teemu
Japisson Suomen Liikunta ja Urheilu
(kehittämisjohtaja Sari Virta Suomen
Työväen Urheiluliitto TUL), ohjelmajohtaja Hanna Heinonen Lastensuojelun Keskusliitto (toiminnanjohtaja Tuija Sivonen Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter), toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi Ehkäisevä päihdetyö EHYT (pääsihteeri
Sakari Karjalainen Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland), toimitusjohtaja Stefan Mutanen
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland (rehtori Björn Wallén Svenska
studiecentralen),
liittovaltuuston
puheenjohtaja Tuire Laurinolli Suomen luonnonsuojeluliitto (pääsihteeri
Pentti Lemmetyinen Suomen Setlementtiliitto), hallituksen varajäsen
Milja Saari Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS (järjestöjohtaja Merja
Heikkonen Näkövammaisten Keskusliitto), hallituksen jäsen Pekka Hippi
Seksuaalinen tasavertaisuus - Sexuellt likaberättigande - SETA (varapuheenjohtaja Abdirahim Hussein Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli) ja
hallintotieteiden maisteri Leo Stranius
vapaan kansalaistoiminnan edustaja
(valtiotieteiden kandidaatti Erkki
Perälä vapaan kansalaistoiminnan
edustaja). (OM neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen 0295 150 454)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston
valtiontalouden
kehyksistä vuosille 2013–2016 antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan. (VM osastopäällikkö Hannu
Mäkinen 09 160 33036)
Periaatepäätös hallinnon turvallisuusverkkohankkeen toimikauden jatkamisesta 31.12.2013 saakka. Hankkeen loppuunsaattamiseksi toimikautta jatketaan 31.12.2013 saakka.
Pääosin hanke valmistuu 31.12.2012
mennessä. Hankkeen aikana ilmenneiden hankintojen hitauden ja järjestelmien käyttöönottoon liittyvien
ennakoimattomien riippuvuuksien
aiheuttamien viiveiden johdosta osa
hankkeen toteutuksista saadaan val-
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miiksi vuoden 2013 puolella. (VM
hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg
09 160 33130)
Päätös vapauttaa oikeustieteen tohtori
Pauli K. Mattila keskusverolautakunnan jäsenen tehtävästä ja kauppatieteiden tohtori Tomi Viitala keskusverolautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä Mattilan tilalle jäseneksi johtaja Terhi Järvikare ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen
Pauli K. Mattila 20.6.2012 lukien
lautakunnan 31.12.2014 päättyväksi
toimikaudeksi. (VM hallitusneuvos
Panu Pykönen 09 160 33154)
Päätös Raahen kaupungin ja Vihannin
kunnan yhdistymisestä. Vihannin
kunta lakkaa ja yhdistyy Raahen kaupunkiin, jossa on yhdistymisen jälkeen 25 652 asukasta. Laskennallisen yhdistymisavustuksen kokonaissumma on uuden Raahen kaupungin
tapauksessa 3 200 000 euroa. Päätös
tulee voimaan 1.1.2013. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 09 160
32217)
Päätös Lohjan kaupungin ja NummiPusulan kunnan yhdistymisestä.
Nummi-Pusulan kunta lakkaa ja
yhdistyy Lohjan kaupunkiin, jossa
on yhdistymisen jälkeen 47 374 asukasta. Laskennallisen yhdistymisavustuksen kokonaissumma on
uuden Lohjan kaupungin tapauksessa 4 300 000 euroa. Päätös tulee
voimaan 1.1.2013. (VM ylitarkastaja
Suvi Savolainen 09 160 32217)
Päätös Mikkelin kaupungin ja Ristiinan ja Suomenniemen kuntien yhdistymisestä. Ristiinan ja Suomenniemen kunnat lakkaavat ja yhdistyvät
Mikkelin kaupunkiin, jossa on yhdistymisen jälkeen 54 530 asukasta.
Laskennallisen yhdistymisavustuksen
kokonaissumma on uuden Mikkelin
kaupungin tapauksessa 4 300 000
euroa. Päätös tulee voimaan
1.1.2013. (VM ylitarkastaja Suvi
Savolainen 09 160 32217)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 20.6.2012 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto antoi erivapauden
ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista
ulkoasiainsihteeri Lotta Karlssonille
sekä ulkoasiainsihteeri Lauri-Matti
Pullolalle. (UM henkilöstöjohtaja
Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)
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Ulkoasiainsihteerit Johanna Birkstedt,
Riina-Riikka Heikka, Lars Vilhelm
Cantell, Emmi Oikari, Hannu Heinonen, Sami Pirkkala, Tapio Tolvanen,
Kaisa Heikkilä, Miia Aro-Sánchez,
Joonas Heiskanen, Jonna Laurmaa,
Lotta Karlsson sekä Lauri-Matti Pullola lähetystöneuvoksen virkoihin
1.7.2012 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160
55401)
Oikeustieteen kandidaatti Reijo Erik
Aarnio tietosuojavaltuutetun virkaan viiden vuoden määräajaksi
1.11.2012–31.10.2017. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 0295
150 258)
Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva
virkamies Riku Jylhäkankaalle virkavapautta
valtiovarainministeriön
neuvottelevan virkamiehen virasta
1.10.–31.12.2012. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 09 160 33664)
Valtioneuvosto myönsi budjettineuvos
Tuomas Sukselaiselle virkavapautta
valtiovarainministeriön budjettineuvoksen virasta 1.9.2012–31.8.2015.
(VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi
09 160 33664)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 20.6.2012 seuraavia asioita:
Valtion Vaasan kaupungille korvauksetta luovuttamalla entisen Vaasan
teknillisen oppilaitoksen kiinteistöllä
sijaitsevan rakennuksen apporttisiirto perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle. Vaasan kaupungin on tarkoitus perustaa kiinteistöosakeyhtiö
ja lunastaa osakeosuutensa yhtiöstä
siirtämällä apporttina yhtiölle valtion
1995 korvauksetta luovuttamalla
kiinteistöllä sijaitseva rakennus.
Svenska Österbottens förbund för
utbildning och kultur -niminen kuntayhtymä tulee osakeyhtiön osakkaaksi suunnattulla osakeannilla ja
sen omistuksessa olevat Vaasan Palosaaressa sijaitsevat kiinteistöt siirtyvät kaupalla osakeyhtiölle. Tavoitteena on keskittää ammattikorkeakoulutus Palosaaren kampukselle.
Kiinteistöyhtiön on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa rakennusten peruskorjaukset vuoteen 2015 mennessä.
Investointitarve on yhteensä arviolta
40 miljoonaa euroa. Tilojen päävuokralaisina tulevat olemaan Vaasan ammattikorkeakoulu ja yrkes-

högsskolan Novia. Vaasan kaupungille annetaan päätös, jossa ei tässä
vaiheessa tulla vaatimaan luovutussopimuksen mukaista valtion omaisuuden käypää arvoa eli lahjoitusvaroja palautettavaksi valtiolle.
(OKM rakennusneuvos Ritva Kivi
0295 330 155)
Vuoden 2012 talousarvion momentin
33.20.52 (Valtionosuus työmarkkinatuesta) arviomäärärahan ylittäminen
90 miljoonalla eurolla. Kansaneläkelaitokselta
saadun
selvityksen
mukaan työttömyys on lisääntynyt
ennakoitua enemmän ja myönnetty
965 miljoonan euron arviomääräraha
ei riitä työmarkkinatuen vuoden 2012
menoihin.
Työttömyysturvalain
mukaan työmarkkinatuki ja siihen
liittyvä lapsikorotus rahoitetaan valtion varoista 500 sadalta päivältä,
jonka jälkeen se rahoitetaan puoliksi
valtion ja kotikunnan kesken. Työmarkkinatuen maksamista varten
valtio maksaa Kansaneläkelaitokselle
kuukausittain ennakkoa. (STM ylitarkastaja Jukka Lavaste 09 160
73915)
Vuoden 2012 työmarkkinatuen ennakon määrän tarkistaminen 1 055 miljoonaksi euroksi. (STM ylitarkastaja
Jukka Lavaste 09 160 73915)

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 1 8 . 6 . 2 0 1 2

Talpo: ELY-keskusten toiminta
arviointiin
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) tehtävät ja
roolit arvioidaan uudelleen. Arviointi
perustuu erilliseen toimeenpanosuunnitelmaan, ja se tehdään osana
vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia ydintoimintoanalyysejä.
Myös TE-toimistojen tehtäviä ja roolia arvioidaan ottaen huomioon vuoden 2013 alussa voimaan tuleva palvelu- ja rakenneuudistus. Hallituksen
talouspoliittinen ministerivaliokunta
puolsi asiaa kokouksessaan 18. kesäkuuta. Arviointi valmistuu marraskuun loppuun mennessä.
Ydintoimintoanalyysit ja tehtävien
uudelleen arviointi tehdään virastoja
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ohjaavien tahojen yhteistyönä. Ohjaavien tahojen edustajista koostuvan
johtoryhmän tukena on selvityshenkilöksi kutsuttu Rauno Saari. Saari
raportoi työn etenemisestä talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle
lokakuussa.
Selvitystyössä otetaan huomioon eri
hallinnonalojen tehtävien tasapuolinen kehittäminen ja varmistetaan,
että määrätyt tehtävät ELY-keskuksissa pitää aina voida hoitaa riippumattomasti.
Selvitystyön taustalla on se, että
ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenokehykset supistuvat vuoteen 2016 mennessä. Menokehyksen
muutokset merkitsevät 32 miljoonan
euron (17 %) vähennystä ELY-keskusten toimintamenoista ja 22 miljoonan euron (15 %) vähennystä TEtoimistojen toimintamenoista vuoteen 2012 verrattuna. Muutoksiin
varautuminen vaatii määrätietoisia
sopeuttamistoimia, joiden suunnittelu ja toimeenpano käynnistetään
välittömästi.
Hallitusohjelman mukaan ELY-keskusten ohjausjärjestelmää tehostetaan ja toimintaa kehitetään niiden
nykyisen määrän ja rakenteen pohjalta (15 kpl). Ydintoiminnot analysoimalla saadaan selville lainsäädännön edellyttämät ja muut priorisoidut
tehtävät sekä perusteet tehtävien karsinnalle. Analyysien pohjalta käynnistetään toimet, joiden avulla voidaan varmistaa virastojen priorisoitujen tehtävien hoito kestävällä
tavalla ja tiedossa olevalla menokehyksellä.
Lisätiedot: kansliapäällikkö Erkki
Virtanen p. 0295 063 502 ja teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman,
p. 0295 049 208, työ- ja elinkeinoministeriö
Finnveran kotimaisen rahoituksen
riskinottoa lisätään
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 18.6.12, että
Finnvera Oyj:n kotimaisen rahoituksen riskinottoa lisätään.
Valtion korvausosuus luotto- ja
takaustappiositoumuksessa nostetaan
kaikissa Finnveran rahoitustuotteissa
75 prosenttiin, kun kyse on aloittavan tai kasvu- ja kansainvälistyvän
yrityksen luotto- ja takaustappioista.
– Finnveran rahoitus on erittäin tärkeä
kasvuun tähtääville pk-yrityksille. Ne
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luovat pääosan uusista työpaikoista.
Rahoitus on keskeisessä asemassa,
kun esimerkiksi matkapuhelinsektorilta vapautuvan osaamisen varaan
syntyy uusia yrityksiä, elinkeinoministeri Jyri Häkämies korostaa.
Finnvera laajentaa aloittavien yritysten määritelmää kolmeen vuoteen
perustamisilmoituksen tekemisestä.
Tämän lisäksi yrityksille tarjottavan
luotto- ja takaustappiositoumuksen
voimassaoloa jatkettaan kolmella vuodella vuoden 2015 loppuun saakka.
Hallitus varautuu riskinoton lisäämisestä aiheutuvien korvausten lisääntymiseen vuoden 2015 jälkeen.
Muutokset on tarkoitus saada voimaan alkusyksystä, jolloin valtioneuvoston Finnveralle luotto- ja
takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta antama sitoumus on tarkoitus viedä valtioneuvostoon. Muutoksista sovittiin hallitusohjelmassa.
Asian esitteli työ- ja elinkeinoministeriö.
Lisätiedot: hallitusneuvos Kari Parkkonen, p. 050 563 7612 ja teollisuusneuvos Janne Känkänen, p. 050 396
4990, työ- ja elinkeinoministeriö
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
13.6.2012

Ilmasto- ja energiapolitiikan EUvaikuttamisessa korostuvat ilmastonmuutoksen hillitseminen, mahdollisuudet talouskasvulle ja Suomen erityispiirteet
Hallituksen EU-ministerivaliokunta
hyväksyi kokouksessaan tänään 13.
kesäkuuta kansallisen ilmasto- ja
energiapolitiikan EU-vaikuttamisen
strategian vahvistaakseen Suomen
mahdollisuuksia vaikuttaa EU-päätöksiin. Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja pyrkii
sitovaan ja vaikuttavaan ilmastosopimukseen, jolla ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa kahteen
asteeseen. Toisaalta Suomi korostaa
ympäristö- ja energiateknologian
uusien sovellutusten käyttöönottoon
liittyvää suurta kasvun ja uusien työpaikkojen potentiaalia niin kotimaan
markkinoilla ja Suomen viennissä
kuin koko EU:n tasolla. Samalla tulee
myös huolehtia, että erityispiirteemme
kuten pohjoinen sijainti ja sen
mukaiset ilmastolliset olot, teollisuuden rakenne ja energiatuotannon

ominaispiirteet tulevat huomioiduiksi
EU-tason politiikassa.
Energia- ja ilmastoasiat ovat enenevästi EU:ssa linjattavia asioita. Kansainvälisesti katsoen EU on merkittävä toimija ilmastonmuutoksen torjunnassa ja uutta ilmastosopimusta
koskevissa neuvotteluissa. Nyt painopiste on siirtymässä vuoden 2020
jälkeisiin tavoitteisiin. Energiasektorilla on Euroopassa edessä lähivuosina valtava määrä investointeja,
jotka pitkäikäisyytensä vuoksi vaikuttanevat energiapoliittisiin ratkaisuihin pitkälle tulevaisuuteen. Muun
muassa näihin keskusteluihin Suomi
haluaa vaikuttaa aktiivisesti samalla,
kun osallistuu tiiviisti meneillään
olevien ja tulevien esitysten käsittelyyn.
Ilmasto- ja energiapolitiikan EU-vaikuttamisstrategian laatiminen on osa
pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaa. Strategiaan on koottu
yhteensä 10 vaikuttamistavoitetta,
joista keskeisimmiksi nousevat ilmastonmuutoksen hillitseminen, Suomen erityispiirteiden huomioon ottaminen sekä mahdollisuudet talouskasvulle ilmastohaasteisiin vastaamisessa.
Strategian muita vaikuttamistavoitteita ovat energian toimitusvarmuus
ja kilpailukyky, hiilivuodon riskin
hillitseminen, kansainvälisten lentoja meriliikenteen kasvihuonepäästöjen rajoittaminen maailmanlaajuisissa
sopimusjärjestelmissä, ilmasto- ja
energiapoliittisten tavoitteiden yhteensovittaminen muiden sektoreiden
tavoitteiden kanssa, Suomen koordinoitu kannanmuodostus vuoteen
2050 ja EU-yhteensovittamisjärjestelmän käyttö siinä sekä riittävät kansalliset resurssit EU-asioiden valmistelussa.
EU-jäsenmaiden poliittista ilmapiiriä
tarkasteltaessa suhtautuminen ilmastovelvoitteiden kiristämiseen ei ole
yksiselitteinen. Osa jäsenmaista katsoo, että ilmastopolitiikan tulisi seurata kiristyvää taloustilannetta, eikä
halua vaarantaa talouskasvua tiukemmalla
päästövähennystavoitteella.
Toisaalta osa jäsenmaista ajaa tiukempaa päästövähennystavoitetta vuodelle 2020, ja näkee tavoitteiden tiukentamisen myönteisenä ja taloutta
kiihdyttävänä mahdollisuutena.
Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija
Toivo Hurme, p. 09 160 22157 tai
040 505 4403 ja EU-asioiden alival-
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tiosihteeri Jori Arvonen, p. 09 160
22182 tai 050 553 6117, valtioneuvoston kanslia
Ilmasto- ja energiapolitiikan EU-vaikuttamisstrategia
http://172.30.2.10:48080/wcm8/
media_preview/sivusto/tiedostot/julkinen/eu-minvat/2012/0613ilmastoja-energiastrat-eu-minva.pdf

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston kanslia julkisti
20.6.2012 Kustannuskilpailukyvyn
mittausmenetelmien uudistaminen
-raportin. Raportin mukaan välituotteista on tullut globalisoituvassa
maailmassa yrityksille yhä tärkeämpi
kilpailutekijä. Tehdasteollisuuden
kustannuksista jopa 70 prosenttia
muodostuu erilaisista välituotepanoksista. Perinteinen kilpailukyvyn
mittari ”suhteelliset yksikkötyökustannukset” kuvaa puutteellisesti yritysten kustannuskilpailukykyä ja voi
johtaa vääriin johtopäätöksiin muun
muassa palkanmaksuvaran suhteen.
Raportissa esitellään vaihtoehtoinen
kustannuskilpailukyvyn
mittari,
yksikkökustannukset, joka ottaa työvoimakustannusten ohella huomioon
myös välituotteiden hintakehityksen.
Kansantalouden tilinpidon uudistusta hyödyntävä mittari kuvaa tutkijoiden mukaan paremmin yritysten
kannattavuutta ja palkanmaksuvaraa.
Raportin on laatinut talousneuvostolle
Elinkeinoelämän
Tutkimuslaitos.
Raportti on osoitteessa http://vnk.fi/
julkaisukansio/2012/r03-kustannuskilpailukyvyn/pdf/fi.pdf. Lisätietoja
antavat talousneuvoston pääsihteeri
Pekka Sinko, p. 09 160 22177, valtioneuvoston kanslia ja tutkija Reijo
Mankinen, p. 09 6099 0204, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos.
Vakavan väkivallan uusimista selvittänyt
työryhmä
luovutti
20.6.2012 mietintönsä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille. Työ-

ryhmä ehdottaa, että tietyissä vankiryhmissä tehostettaisiin väkivaltarikoksen uusimisriskin arviointia
sekä vapautumisen jälkeistä valvontaa. Työryhmän mukaan vankeusajan
jälkeinen valvonta olisi erityisen tarpeellista niille, jotka ovat toistuvasti
syyllistyneet vakaviin väkivalta- ja
seksuaalirikoksiin ja jotka on todettu
riskin arvioinnissa erittäin vaarallisiksi. Tähän ryhmään kuuluvat
vapautuvat vankilasta vasta suoritettuaan tuomitun rangaistusajan kokonaan. Nykyisin heillä ei ole lainkaan
vankeusajan jälkeistä valvontaa.
Työryhmä ehdottaa uutta järjestelmää, jossa vaaralliseksi todettu
rikoksenuusija joutuisi aina valvontaan määräaikaisen vankeusrangaistuksen jälkeen. Ehdonalaisen vapautumisen mahdollisuutta ei olisi. Valvonnan suunnittelussa käytettäisiin
vankeusaikana tehtyä arviota väkivaltarikoksen uusimisriskistä. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/
Etusivu/Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkisto/
Mietintojajalausuntoja2012/133060
4009408. Lisätietoja antavat ylijohtaja Jarmo Littunen, p. 0295 150 582
ja suunnittelija Tuuli Herlin, p. 050
454 3034, oikeusministeriö.
Kuntauudistus prosessina –tutkimus luovutettiin 20.6.2012 hallintoja kuntaministeri Henna Virkkuselle.
Tutkimuksen mukaan kuntarakennemuutokset edellyttävät tulevaisuudessa vahvoja yhteisiä näkemyksiä
kehittämissuunnista sekä paikallisia
muutosmuurareita ja paikallisyhteisön viestien, tunteiden ja tarpeiden
tulkkeja. Tutkimus osoittaa, että
toteutus ratkaisee pitkälti sen, miten
kuntaliitokset onnistuvat. Kuntien
omaehtoisten selvitysprosessien ja
valtakunnallisen ohjauksen onnistuneella kytköksellä saavutetaan kuntarakenteen hyödyt parhaiten. Tutkimuksen mukaan rakenteellisissa
uudistuksissa johtajuuden merkitys
korostuu: liitokset tarvitsevat paikallisista poliittisista vaikuttajista koostuvia ”muutosmuurareiden ryhmiä”.
Johtajien kannalta keskeistä on luoda
prosessin aikana yhteisiä näkemyk-

siä kehittämissuunnasta sekä tuoda
paikallisyhteisön ja eri toimijoiden
viestit liitoksesta käytävään keskusteluun. Paikallisten toimijoiden sitoutuminen ratkaisee, onnistutaanko
rakenteiden lisäksi uudistamaan
myös sisältöjä. Raportti on osoitteessa
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_
ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/
20120619Kuntau/Kuntauudistus_pro
sessina.pdf. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Inga Nyholm,
p. 040 760 5524, valtiovarainministeriö.
Koulutuksen arviointikeskuksen
perustamista valmistellut työryhmä luovutti 20.6.2012 ehdotuksensa
opetusministeri Jukka Gustafssonille.
Hallitusohjelman mukaisesti arviointikeskukseen yhdistettäisiin nykyinen
Opetushallituksen oppimistulosten
arviointitoiminta sekä Koulutuksen
arviointineuvoston ja Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama
koulutuksen ja korkeakoulujen
arviointitoiminta. Työryhmän ehdotuksen mukaan Arviointikeskus olisi
koulutuksen ulkopuolista arviointia
suorittava opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virasto, joka
tuottaisi tietoa koulutuspoliittista
päätöksentekoa ja koulutuksen kehittämistä varten. Arviointitoiminnan
yhdistäminen ja keskittäminen
arviointikeskukseen vahvistaa koulutusasteiden ja -sektoreiden rajat
ylittävää arviointitoimintaa sekä
henkilöstön osaamisen hyödyntämisja kehittämismahdollisuuksia. Sisällöllisesti koulutuksen arvioinnin tehtävät säilyvät pääosin nykyisellään ja
toiminta kattaa koko opetustoimen
kokonaisuuden. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/
sites/default/OPM/Julkaisut/2012/
liitteet/tr19.pdf?lang=fi. Lisätietoja
antaa johtaja Kirsi Kangaspunta,
p. 0295 330 136, opetus- ja kulttuuriministeriö.
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