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

Valtioneuvosto antoi 6.9.2012 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 78/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien
rekisteröinnistä annetun lain sekä
korkolain 2 §:n muuttamisesta. Kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevaa lukua muutetaan. Lisäksi tehdään muutoksia eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annettuun lakiin
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ja korkolain säännökseen lain tahdonvaltaisuudesta. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on vähentää pikaluotoista aiheutuvia velkaongelmia. Ensisijaisena keinona tämän tavoitteen
saavuttamiseksi esitetään kuluttajansuojalakiin pienten kuluttajaluottojen hintasääntelyä. Lisäksi ehdotetaan muun muassa tiukennuksia luotonantajan velvollisuuteen arvioida
kuluttajan luottokelpoisuus ennen
luottosopimuksen tekemistä. Eräiden
luotonantajien rekisteröinnistä annettuun lakiin tehtävien muutosten tarkoituksena on parantaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston mahdollisuuksia tehokkaasti valvoa lain noudattamista. Korkolain tahdonvaltaisuutta koskevalla säännöksellä selvennetään se, että viivästyskoron enimmäismäärää koskevaa sääntelyä ei
saa kiertää sopimussakkoehdoilla tai
muita kertaluonteisia maksuja koskevilla ehdoilla. Luottosuhteeseen
liittyvien säännösten on tarkoitus
tulla voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua niiden vahvistamisesta.
Korkokattosäännöksen vahvistamisen ja voimaantulon väliin on tarkoitus jättää kolmea kuukautta jonkin
verran pitempi aika. Laki eräiden
luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu
tulemaan voimaan mahdollisimman
pian. (OM lainsäädäntöneuvos Katri
Kummoinen 0295 150 266)

Hallituksen esitys (HE 79/2012 vp)
eduskunnalle pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Pysäköinninvalvonnasta
annettua lakia muutetaan ja säädetään laki pysäköinninvalvontaluvasta
ja valvonta-avustajista. Kunnallinen
pysäköinninvalvoja tai poliisi voi
ehdotuksen mukaan käyttää pysäköinninvalvonnassa yksityisellä alueella
ja maastossa apunaan sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä,
jolla on pysäköinninvalvontalupa.
Avustamiseen vaadittaisiin sekä viranomaisen antama valtuutus että alueen
omistajan tai haltijan suostumus.
Pysäköinninvalvontaluvan haltijan
tehtävänä on tehdä kunnalle tai poliisille esityksiä seuraamuksen määräämiseksi havaituista pysäköintivirheistä. Viranomainen päättäisi esityksen ja muun sille esitetyn selvityksen perusteella pysäköintivirhemaksusta, kirjallisesta huomautuksesta tai toimenpiteistä luopumisesta.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.3.2013. (OM lainsäädäntöneuvos
Liisa Vanhala 0295 150 282)
Hallituksen esitys (HE 80/2012 vp)
eduskunnalle merityötä koskevan
vuoden 2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Merityötä koskeva vuoden 2006 yleis11
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sopimus hyväksyttiin kansainvälisessä merityökonferenssissa Genevessä 23.2.2006. Yleissopimus uudistaa valtaosan Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskevista yleissopimuksista ja suosituksista. Yleissopimus sisältää muun muassa työoikeutta, työsuojelua, työvoimapalveluja sekä sosiaaliturvaa koskevia
määräyksiä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064 131)
Hallituksen esitys (HE 81/2012 vp)
eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja
rakennuslain muuttamisesta. Maankäyttö- ja rakennuslain asetuksenantovaltuuksia täsmennetään. Rakentamismääräysten joustavaa soveltamisesta
rakennuksen korjaus- ja muutostöissä
jatketaan. Lisäksi toimeenpannaan
rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin artiklat, jotka koskevat korjaus- ja muutostöiden energiatehokkuutta sekä lämmitysjärjestelmien arviointivelvoitetta. Laki on
tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (YM lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi 040 350
1181)
Hallituksen esitys (HE 82/2012 vp)
eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laki
eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä koskee rakentamisessa käytettävien rakennustuotteiden hyväksymistä silloin, kun rakennustuote ei kuulu harmonisoidun
tuotestandardin soveltamisalaan tai
rakennustuotteelle ei ole eurooppalaista teknistä arviointia. Laki koskee
tilanteita, joissa rakennustuotteessa
ei edellä mainituilla perusteilla voida
käyttää CE-merkintää. Rakennustuotteiden kansalliselle hyväksymiselle olisi kolme vapaaehtoista vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto olisi
nykyisenkaltainen tyyppihyväksyntä,
joka perustuisi ympäristöministeriön
asetuksiin. Ympäristöministeriö valtuuttaisi hakemuksen perusteella toimielimen myöntämään tyyppihyväksyntöjä. Toinen vaihtoehto olisi varmennustodistus, joka korvaisi aikaisemman varmennetun käyttöselosteen. Varmennustodistuksella tarjottaisiin eräissä tilanteissa tyyppihyväksyntää hallinnollisesti kevyempi
menettely rakennustuotteen hyväksymiselle. Ympäristöministeriön asetuksella voitaisiin määritellä ne tuoteryhmät, joille varmennustodistuk-
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sia olisi tarkoitus myöntää. Varmennustodistuksia myöntäisivät ympäristöministeriön hyväksymät toimielimet. Kolmas vaihtoehto olisi valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen. Tällöin ympäristöministeriön hyväksymä laadunvalvonnan varmentaja varmentaisi rakennustuotteen tuotantoprosessin. Siltä varalta
että rakennustuotteen ominaisuuksia
ei ole muulla tavalla esitetty, lakiesitys sisältää menettelyn, jolla rakennustuote voidaan varmentaa rakennuspaikkakohtaisesti.
Esityksessä
ehdotetaan lisäksi muutettaviksi
pelastustoimen laitteista annettua
lakia ja maankäyttö- ja rakennuslakia
sekä kumottavaksi liikenneväylien ja
yleisten alueiden rakennustuotteiden
hyväksynnästä annettu laki. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.7.2013. (YM lainsäädäntöneuvos
Kirsi Martinkauppi 040 350 1181)
Hallituksen esitys (HE 83/2012 vp)
eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Ympäristönsuojelulakiin tehdään teollisuuden
päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
32 artiklasta johtuvat muutokset.
Muutokset koskevat polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten tai kaasuturbiinien päästöjen vähentämiseksi tarkoitettua kansallista siirtymäsuunnitelmaa. Esityksen mukaan valtioneuvosto voi edelleen päättää toiminnanharjoittajien
yhteisestä velvoitteesta vähentää
ilmaan meneviä päästöjä sekä velvoitteen yksityiskohtaisesta kohdistumisesta kuhunkin laitokseen. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
lokakuussa 2012. (YM hallitussihteeri Sini Pietilä 040 523 3710)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 6.9.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta. Suomessa
jatketaan vuosina 2008–2011 alkaen
voimassa ollutta laivanrakennuksen
innovaatioihin myönnettävää valtionavustusjärjestelmää vuosina 2012–
2013. Asetus perustuu Euroopan
komission tiedonantoon laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskeviksi puitteiksi (2011/C364/06).
Verrattuna vuoden 2008 asetukseen
asetusta sovelletaan myös kelluviin
ja liikkuviin offshore-rakenteisiin.
Lisäksi valtionavustuksen enimmäis-

määrä voidaan korottaa 30 prosenttiin hyväksyttävistä innovaatiokustannuksista, jos kysymyksessä on
ympäristönsuojelun tasoa parantava
innovaatio. Asetus tulee voimaan
6.9.2012 ja on voimassa 31.12.2013
saakka. (TEM johtaja Risto Paaermaa 0295 063 575)
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
6.9.2012 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa elinikäisen oppimisen
neuvosto toimikaudeksi 6.9.2012–
31.5.2015. Kokoonpano: puheenjohtaja: kehittämisjohtaja Saana Siekkinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK; jäsenet (varajäsenet suluissa): koulutuspoliittinen
asiantuntija Mikko Heinikoski Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (kehitysjohtaja Markus Lassheikki Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK), erityisasiantuntija Tuovi Manninen (toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen) Akava, asiantuntija Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto
EK (johtaja Martti Pallari Suomen
Yrittäjät), rehtori Björn Wallén (doktorand Annika Turunen) Bildningsforum, neuvotteleva virkamies Marjaana Laine Valtion työmarkkinalaitos (kehittämispäällikkö RiikkaMaria Yli-Suomu Kunnallinen työmarkkinalaitos),
tutkimusjohtaja
Tuula Heiskanen (vararehtori Harri
Melin Työelämän tutkimuskeskus,
Tampereen yliopisto), varatoiminnanjohtaja Heikki Sederlöf Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE
(elinkeinopoliittinen
asiantuntija
Minna-Marika Lindström Sivistystyönantajat), vararehtori Jukka Kola
(johtaja Paula Ihalainen) Suomen
yliopistot UNIFI, rehtori Eeva-Liisa
Antikainen (rehtori Jorma Niemelä)
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE, kehittämispäällikkö
Hannele Salminen Suomen Kuntaliitto (johtaja Kari Kopperi Kirkon
työmarkkinalaitos), toiminnanjohtaja
Jaana Nuottanen, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY (rehtori Erja
Vihervaara Iltakoulujen liitto IKLO),
oppisopimusjohtaja Tarmo Välikoski
(oppisopimusjohtaja Tuula Hoivala)
Suomen oppisopimuskoulutuksen
järjestäjät, koulutuspoliittinen sihteeri Suvi Eriksson Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL (asiantuntija
Veli-Matti Taskila Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK) ja puheenjohtaja Aleksej
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Fedotov Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI (edunvalvontasihteeri Terhi Haapaniemi Suomen
Opiskelija-Allianssi - OSKU). (OKM
johtaja Kirsi Kangaspunta 0295
330 136)
Päätös asettaa valtuuskunta hallitusten välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) 11. yleiskokoukseen 19. ja 20.9.2012 Genevessä. Valtuuskunnan puheenjohtaja
on hallitusneuvos Hannu Pennanen
liikenne- ja viestintäministeriöstä ja
jäsenet ovat liikenneneuvos Seija
Miettinen-Bellevergue liikenne- ja
viestintäministeriöstä ja yksikön
päällikkö Kaisa Sainio Liikenteen
turvallisuusvirastosta. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)
Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastajat Mari Anttikoski, Johanna Juvonen, Mika Kotala
ja Johanna Ylitepsa sekä erityisasiantuntija Olli Alho valtioneuvoston
esittelijöiksi. (TEM hallitusneuvos
Kari Mäkinen 0295 063 523)
Päätös myöntää asiantuntija Katja
Leppäselle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja
työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja määrätä
hänen tilalleen asiantuntija Vesa
Rantahalvari 6.9.2012 lukien lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri
Inka Hassinen 09 160 73140)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
6.9.2012 seuraavat Euroopan unionin
säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 52/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yhteissijoitusyritykset). Ehdotuksen tavoitteena on parantaa sijoittajansuojaa finanssipalvelujen alalla.
Ehdotuksella pyritään yhtenäistämään säännökset säilytysyhteisön
tehtävistä ja vastuusta, rahastoyhtiöiden palkka- ja palkkiopolitiikasta
sekä rahastoyhtiöihin sovellettavista
hallinnollisista seuraamuksista. (VM
neuvotteleva virkamies Irmeli Vuori
0295 530 054)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 53/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (nopean reagoinnin mekanismi). Ehdotuksen tarkoituksena on antaa säännökset menettelystä, jonka avulla jäsenvaltiot voisivat ryhtyä välittömiin toimenpitei-
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siin tarkkaan määritellyissä veropetostilanteissa. Menettelyä kutsuttaisiin
nopean reagoinnin mekanismiksi.
(VM ylitarkastaja Risto Sakki 0295
530 294)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 6.9.2012 seuraavat nimitysasiat:
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Päivi Nerg sisäasiainministeriön
kansliapäällikön virkaan 1.10.2012–
30.9.2019. (SM hallintojohtaja Janne
Kerkelä 071 878 8300)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 5.9.2012 seuraavia asioita:
Vuoden 2012 talousarvion momentin
25.01.51 (Eräät valtion maksamat
korvaukset) 14 150 000 euron arviomäärärahan ylittäminen 3 850 000
eurolla. Määrärahaa käytetään rikosvahinkokorvauksiin sekä syyttömästi
vangituille ja tuomituille maksettaviin korvauksiin. (OM talousjohtaja
Harri Mäkinen 0295 150 524)
Karjalan Prikaatin ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen
allekirjoittaminen. Karjalan Prikaati,
Valkealassa, vuokralaisena allekirjoitti 27.6.2012 Senaatti-kiinteistöjen
kanssa Karjalan Prikaatin kasarmi 4:n
peruskorjaus- / perusparannushankkeen sekä piharakennuksen laajennuksena toteutettavan teltankuivaustilan uudisrakennushankeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan investointiesityksen
20.6.2012. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 30.6.2014. Vuokra-aika
alkaa 1.7.2014 ja kestää 15 vuotta.
Hankkeen tavoitehinta-arvio on
11 746 000 euroa (sisältäen alv:n
osuuden 2 196 500 euroa, hintataso
5/2012). Rakennustyön valmistumisen jälkeen pääomavuokra on noin
552 892 euroa/vuosi (sisältäen alv:n
osuuden 103 386 euroa/vuosi), ylläpitovuokra on noin 367 362 euroa/
vuosi (sisältäen alv:n osuuden 68 694
euroa/vuosi). Valmistumisen jälkeen
kiinteistöveroa ryhdytään perimään
noin 73 724 euroa/vuosi (sisältäen
alv:n osuuden 13 786 euroa/vuosi).
Hankkeen valmistuttua tulevat toimitilakustannukset olemaan yhteensä
noin 993 978 euroa/vuosi (sisältäen
alv:n osuuden 185 855 euroa/vuosi),

joka tarkoittaa 9,76 euroa/htm2/kuukausi (sisältäen alv:n osuuden 1,83
euroa/htm2/kuukausi). (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 0295 140 451)
Pääesikunnan kanslian ja Senaattikiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Pääesikunnan
kanslia vuokralaisena allekirjoitti
30.5.2012 Senaatti-kiinteistöjen kanssa
Helsingissä Kaartin korttelissa olevan
F-rakennuksen peruskorjaushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen.
Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan investointiesityksen 20.6.2012. Hanke on
arvioitu valmistuvaksi elokuussa
2014. Vuokra-aika alkaa 1.9.2014 ja
kestää 15 vuotta. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 14 667 750 euroa (sisältäen alv:n osuuden 2 742 750 euroa,
hintataso 12/2011). Hankkeen valmistuttua pääomavuokra tulee olemaan noin 559 174 euroa/vuosi (sisältäen alv:n osuuden 104 561 euroa/
vuosi) ja ylläpitokustannukset noin
191 902 euroa/vuosi (sisältäen alv:n
osuuden 35 884 euroa/vuosi). Kiinteistöveroa ryhdytään perimään noin
46 125 euroa/vuosi (sisältäen alv:n
osuuden 8 625 euroa/vuosi). Toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä noin 797 201 euroa/vuosi (sisältäen
alv:n osuuden 149 070 euroa/vuosi),
joka tarkoittaa 22,14 euroa/ htm2/
kuukausi (sisältäen alv:n osuuden
4,14 euroa/kuukausi). (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 0295 140 451)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
31.8.2012

Hallituksen täsmennys koskien
vanhuspalvelulakia
Hallitus hyväksyi eilen budjettiriihen
yhteydessä liitteen vanhuspalvelulain ja omaishoidon tukipalvelujen
sisällöstä ja rahoituksesta. Sen jälkeen hallituksen neuvottelussa hallitus on yhdessä täsmentänyt yhtä
yksityiskohtaa, joka on herättänyt
keskustelua julkisuudessa.
Hallituksella on yhteinen ja yksiselitteinen näkemys siitä, että vuoden
2014 aikana arvioidaan vanhuspalvelulain toteutuminen laitoshoidon
hoitajakohtaisen
vähimmäistason
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parantamisessa suositusten (vähintään 0,5) edellyttämälle tasolle. Jos
asianomaiset viranomaiset osoittavat, että yksikin toimipiste alittaa
vähimmäismitoituksen, vuoden 2015
alussa voimaan astuvassa asetuksessa
säädetään vähintään tätä suositustasoa oleva minimimitoitus hoitajien
määrälle.
Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä ei määritellyt mahdollisen henkilöstömitoituksen yksityiskohtia, koska tavoite on kehittää hoitoisuusmittareita, joiden avulla henkilöstön tarvearviointi lähtisi hoidettavan hoidon tarpeesta. Tästä riippumatta työryhmässä vallitsee yhteinen
näkemys siitä, että henkilöstön vähimmäismitoitus ei voi olla alle nykysuositusten mukaisen 0,5 tason.
Hallitus tarkastelee vuoden 2014 kuluessa vanhuspalvelulain toteutumisen perusteella ja muun kokonaisarvioinnin pohjalta tämän asetuksen
tarkkaa sisältöä.

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Ympäristöministeriö julkisti 4.9.2012
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen -selvityksen. Asuntoministeri Krista Kiurun tilaama selvitystyö
käynnistyi maaliskuun lopulla ja sen
tehtävänä oli arvioida, miten hyvin
ARA pystyy vastaamaan asuntopolitiikan tavoitteiden toteuttamiseen sekä

tehdä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Selvityksen teki oikeustieteen tohtori Olavi Syrjänen. Selvityksessä ei ehdoteta ARAn lakkauttamista tai siirtämistä Lahdesta. Sen
toimintaa ja organisaatiota on kuitenkin uudistettava. Syrjänen esittää
yhteensä 26 ehdotusta, jotka koskevat sekä asuntopolitiikkaa että ARAn
kehittämistä. Raportti on osoitteessa
http://www.ymparisto.fi/download.asp?
contentid=138441&lan=fi. Lisätietoja antavat oikeustieteen tohtori
Olavi Syrjänen, p. 040 504 2645 sekä
erityisavustaja Jouni Parkkonen,
p. 040 176 1304, ympäristöministeriö.
Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamista pohtinut työryhmä luovutti
4.9.2012
esityksensä
uudeksi
sosiaalihuoltolaiksi valtiosihteeri
Sinikka Näätsaarelle. Uudella sosiaalihuoltolailla halutaan turvata eri
väestö- ja ikäryhmien oikeutta riittäviin sosiaalipalveluihin, siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen tukeen sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä.
Työryhmän mukaan uudella lailla
siirrytään ongelmakeskeisestä näkökulmasta asiakkaiden voimavarojen
vahvistamiseen ja arjen tukemiseen.
Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamista pohtineen työryhmän toimikausi oli 1.5.2009–30.6.2012. Työryhmän raportti lähetetään nyt laajalle
lausuntokierrokselle. Ruotsinkielinen
raportti lähetetään lausuntokierrokselle lokakuussa, mikä otetaan huomioon ruotsinkieliselle versiolle
varattavan lausuntoajan pituudessa.
Sosiaalihuoltolain on tarkoitus tulla
voimaan vaiheittain, aikaisintaan

vuonna 2015. Esitys on osoitteessa
http://www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=4987634&name=
DLFE-22207.pdf. Lisätietoja antavat
ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi
Sillanaukee, p. 0295 163 356, apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä,
p. 09 160 73773 ja neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen, p. 0295
163 409, sosiaali- ja terveysministeriö.
Puutavaranmittauslainsäädännön
uudistamista pohtinut työryhmä jätti
5.9.2012 ehdotuksensa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle. Merkittävin työryhmän esittämä muutos
nykyiseen lakiin verrattuna on ehdotus energiapuun sisällyttämisestä lain
soveltamisalaan. Energiapuun kytkeminen lainsäädännön piiriin on välttämätöntä metsänomistajien ja työntekijöiden oikeudellisen aseman
parantamiseksi. Lakiin perustuvat
energiapuun mittaustavat parantavat
mittauksen luotettavuutta ja edistävät energiapuumarkkinoiden kehitystä. Energiasisällön (MWh) mittaus
jäisi edelleen lain soveltamisalan ulkopuolelle. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee lakiesityksen niin,
että se voidaan antaa lausuntokierroksen jälkeen eduskunnalle vuoden
loppuun mennessä. Uuden lain on
tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013
aikana. Työryhmän raportti on
osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2012/6AQWtd7oS/
MMM_trm_2012_8.pdf. Lisätietoja
antaa
ylimetsänhoitaja
Matti
Heikurainen, p. 040 187 3202, maaja metsätalousministeriö.
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