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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
10.8.2012 seuraavat lait:

vahvisti

Laki vaaratiedotteesta ja laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain
muuttamisesta (HE 31/2012 vp).
Viranomaisten radiossa ja televisiossa
tapahtuvan vaara- ja onnettomuustilanteisiin liittyvän tiedottamisen
toimivalta järjestetään perustuslaissa
edellytetyllä tavalla. Kielellisten
oikeuksien toteutumista viranomaistiedottamisessa tehostetaan ja käytettävän termin nimeksi määritellään
vaaratiedote. Lisäksi muutetaan
hätäkeskustoiminnasta annettua lakia.
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Lait tulevat voimaan 1.6.2013. (SM
pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 071 878 8419)
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 12/2012 vp). Suomen
metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettuun lakiin lisätään säännös, jonka mukaan tietojärjestelmän
julkisia tietoja voidaan teknisen
käyttöyhteyden avulla luovuttaa
metsätalouteen liittyvää kaupallista
tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta
varten, jos maanomistaja on siihen
antanut suostumuksen. Lisäksi lakiin
lisätään säännös teknisen käyttöyhteyden avulla tehtäviä tietojenluovutuksia koskevasta menettelystä. Laki
tulee voimaan 1.9.2012. (MMM vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale
0295 162 451)
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain
sekä laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta
(HE 29/2012 vp). Yleisradio Oy:stä
annetussa laissa säädettyyn Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävään tehdään eräitä täsmennyksiä.
Lain ohjausta ja valvontaa koskevaa
sääntelyä täydennetään uusien palveluiden ennakkoarviointia koskevilla
säännöksillä ja Viestintäviraston valvontatehtäviä laajennetaan. Valtion
televisio- ja radiorahastosta annettua

lakia muutetaan siten, että televisiomaksusta luovutaan vuoden 2013
alusta. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannukset katetaan valtion
talousarviosta valtion televisio- ja
radiorahastoon siirrettävistä varoista.
Vuonna 2013 julkisen palvelun rahoitukseen osoitetaan 500 miljoonaa
euroa. Vuodesta 2014 lähtien tasoa
tarkistetaan vastaamaan vuotuista
kustannustason muutosta. Tarkistuksen perusteena on indeksi, joka muodostuu yleisestä elinkustannusindeksistä, jonka painoarvo on yksi kolmasosa, sekä ansiotasoindeksistä,
jonka painoarvo on kaksi kolmasosaa. Lait tulevat voimaan 1.1.2013.
(LVM viestintäneuvos Elina Normo
0295 342 463)
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta
ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä sekä laki julkisista hankinnoista annetun lain 49 §:n muuttamisesta (HE 18/2012 vp). Tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
annettuun lakiin lisätään rakentamistoimintaa koskevia erityissäännöksiä.
Tilaajan selvitysvelvollisuus sisältää
jatkossa tapaturmavakuutuksen ottamisen selvittämisen ja selvitykset ja
todistukset on pyydettävä sopimuspuolen toiminnan tai tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhteen vakiin11
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tuneisuudesta huolimatta. Lain noudattamisen tehostamiseksi säädetään
rakentamistoimintaa koskevasta korotetusta, vähintään 16 000 ja enintään
50 000 euron, laiminlyöntimaksusta.
Maksu voidaan määrätä, jos tilaaja
on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani
ei aio noudattaa lakia. Julkisista hankinnoista annettua lakia muutetaan
siten, että jatkossa kaikkien hankintayksiköiden on otettava rakentamistoimintaa koskevaan urakkasopimukseen lauseke, jonka mukaan
sopimukseen liittyvissä työsuhteissa
on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Lait tulevat voimaan 1.9.2012. (TEM vanhempi hallitussihteeri Jan Hjelt 0295 048 940)

N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
10.8.2012 seuraavat nimitysasiat:
Kirkkoherra, teologian tohtori Pekka
Juhani Särkiö kenttäpiispan virkaan
1.9.2012 lukien viiden vuoden määräajaksi. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)
Everstiluutnantti Joni Wilhelm Lindemanille suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi ISAF-kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa
annetun määräyksen peruuttaminen
15.9.2012 lukien ja everstiluutnantti
Esko Uolevi Salmisen määrääminen
tähän tehtävään 15.9.2012 lukien.
(PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta
0295 140 430)
Puolustusministeriön vanhemman
osastoesiupseerin virkaan everstiluutnantti Mika Peltoniemi 1.9.2012
lukien kolmen vuoden määräajaksi.
(PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta
0295 140 430)

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

VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 9.8.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus voimavarojen
antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa
(UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta
sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta. Yhteistyöpöytäkirja
on voimassa 27.7.2012 niin kuin siitä
on sovittu. Laki (411/2012) ja asetus
tulevat voimaan 13.8.2012. (UM
lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto
09 160 55711)

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. (09) 1602 2056, (09) 1602 2025.
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