8.–14.9.2012/37
Liite Virallisen lehden numeroon 108/17.9.2012

VALTIONEUVOSTON
VIIKKO
T o i m i t t a n u t Va l t i o n e u v o s t o n v i e s t i n t ä o s a s t o

SISÄLLYSLU ETTELO
TASAVALLAN PRESIDENTTI
Eduskunnan vastaukset . . . . . . .
Kansainväliset asiat . . . . . . . . .
Muuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .
VALTIONEUVOSTO . . . . . . . .
HALLITUKSEN
ESITYKSET . . . . . . . . . . . . . . .
Valtioneuvoston asetukset . . . . .
Valtioneuvoston päätökset . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .
Raha-asiat . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUOVUTETUT MIETINNÖT

11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
14

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
vahvisti
14.9.2012 seuraavat lait:
Tasavallan presidentti hyväksyi kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja
yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian
tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen ja vahvisti lain kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsen17.9.2012/108

valtioiden sekä Indonesian tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE
20/2012 vp). Euroopan yhteisö ja
Indonesia allekirjoittivat kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä
koskevan puitesopimuksen 9.11.2009
Jakartassa. Sopimuksella korvataan
EY:n ja Kaakkois-Aasian valtioiden
liiton (ASEAN) jäsenvaltioiden välinen yhteistyösopimus vuodelta 1980.
Sopimuksen tavoitteena on käydä
vuoropuhelua ja lisätä yhteistyötä
Euroopan unionin ja Indonesian
välillä sopimuksen soveltamisalaan
kuuluvilla sektoreilla. Sopimus on
ensimmäinen EU:n ja sen jäsenvaltioiden ja yksittäisten KaakkoisAasian maiden välillä neuvoteltu
kumppanuus- ja yhteistyösopimus.
Puitesopimuksen
lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina
voimassa sellaisina kuin Suomi on
niihin sitoutunut. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta
ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Anna-Maija Kostiainen
09 160 56050)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
14.9.2012 seuraavat kansainväliset
asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen
67. istuntokaudelle ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään
valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtajana
toimii tasavallan presidentti Sauli
Niinistö, varapuheenjohtajina toimivat ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, kehitysministeri Heidi Hautala,
oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, valtiosihteeri Pertti Torstila ja
suurlähettiläs Jarmo Viinanen Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa sekä jäseninä
kansliapäällikkö Teemu Tanner tasavallan presidentin kansliasta, alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ulkoasiainministeriöstä, alivaltiosihteeri Anne
Sipiläinen ulkoasiainministeriöstä,
osastopäällikkö Kirsti Kauppi ulkoasiainministeriöstä ja ulkopoliittinen
neuvonantaja Mikko Hautala tasavallan presidentin kansliasta. (UM
lähetystöneuvos Claus Jerker Lindroos 09 160 55593)
Ylijohtaja Lasse Arvelan tai hänen
estyneenä ollessaan finanssineuvos
Antero Toivaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytäkirja Suomen
tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä
Helsingissä 16 päivänä joulukuuta
1991 tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja
pöytäkirjan muuttamisesta, sellaisena
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kuin ne ovat muutettuna Helsingissä
19.4.2006 ja 22.9.2009 tehdyillä
pöytäkirjoilla. (VM neuvotteleva
virkamies Anders Colliander 0295
530 289)
Tasavallan presidentti hyväksyi Etelämannerta koskevan sopimuksen
konsultatiivisessa kokouksessa 20
päivänä kesäkuuta 2012 hyväksytyt
Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan V liitteen alaiset toimenpiteet. Suomi on Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivinen
osapuoli, mistä syystä sopimuksen
konsultatiivisessa kokouksessa hyväksytyt toimenpiteet edellyttävät Suomessa kansallista hyväksymistä. Toimenpiteet tulee hyväksyä kansallisesti 18.9.2012 mennessä. Toimenpiteet ovat luonteeltaan teknisiä.
(YM ylitarkastaja Taru Kuosmanen
0400 399 089)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
14.9.2012 seuraavat asiat:

päätti

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen
valtuuskunnan ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta
vuonna 2011 antaman kertomuksen
johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Outi Holopainen 09 160
55480)

Oikeusneuvos Klaus Timo Tapani
Esko Turun hovioikeuden presidentin virkaan ja hovioikeudenneuvos
Allan Albert Ahnger Turun hovioikeuden hovioikeudenlaamannin
virkaan 1.11.2012 lukien, hovioikeudenneuvos Leena Tuulikki VirtanenSalonen Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen ensiksi täytettävään virkaan, hovioikeudenneuvos
Arto Armas Kalervo Suomi Turun
hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen toiseksi täytettävään virkaan ja
hovioikeudenneuvos Matti Juhani
Jalava Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen
kolmanneksi
täytettävään virkaan 1.10.2012 lukien.
(OM hallitusneuvos Anne Hallavainio
0295 150 458)
Käräjätuomari Päivi Mirjami Ranki
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.10.2012
lukien, käräjätuomari Minna Elisabet
Vuolinko Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.11.2012 lukien, käräjätuomari Jorma
Johannes Isotalo Etelä-Pohjanmaan
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2012 lukien, käräjätuomari
Marjatta Tea Johanna Berg Helsingin
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2012 lukien, käräjätuomari
Mirja Ester Sormunen Helsingin
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2012 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Suvi Päivikki Kakko Oulun käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.10.2012
lukien. (OM hallitusneuvos Anne
Hallavainio 0295 150 458)

N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
14.9.2012 seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävä suurlähettiläs, ulkoasiainneuvos
Petri Salo Pretoriassa olevan suurlähetystön
päällikön
tehtävään
15.10.2012 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 09 160 55401)
Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävässä toimivan ulkoasiainneuvos Mikko Pyhälän valtuuttaminen toimimaan myös
Dominicassa. (UM henkilöstöjohtaja
Vesa Lehtonen 09 160 55401)
Soulin suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Matti Heimosen sivuakkreditointi Korean demokraattiseen kansantasavaltaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 09 160
55401)
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VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 13.9.2012
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 84/2012 vp)
eduskunnalle pohjoiseurooppalaisen
toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron, Suomen, Latvian ja
Norjan välillä tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.
Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Viron, Suomen, Latvian ja Norjan välillä tehty sopimus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta sekä laki
sopimuksen lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksella toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksissa määritellyt
tavoitteet lentoturvallisuuden parantamiseksi, haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi, lentoliikenteen sujuvoittamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Lisäksi uudistetaan ilmatilanhallinnan rakenteita,
luodaan edellytykset uusien teknisten
ratkaisujen käyttöönotolle ja mahdollistetaan ilmatilan käytön nykyistä
parempi yhteensovittaminen sopimusvaltioiden välillä. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. (LVM hallitusneuvos Maija-Liisa Ahokas 0295
342 390)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 13.9.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Sopimus, laki (1382/2007) ja asetus
tulevat voimaan 16.10.2012. (OM
lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio
0295 150 500)
Valtioneuvoston asetus sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovelvollisuudesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta.
Muutos perustuu tarpeeseen täsmentää asetuksen 4 ja 5 pykälien sanamuotoja eräiltä osin, jotta pitkäaikaissäästämissopimusten kulujen
ja tuottojen ilmoittaminen tapahtuisi
mahdollisimman vertailukelpoisesti
asetuksen nojalla annettavassa Finanssivalvonnan määräyksessä. Asetus
tulee sovellettavaksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain
nojalla. Asetus tulee voimaan
1.10.2012. (VM finanssineuvos Urpo
Hautala 0295 530 276)
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja
2013 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Asetuksella nostetaan yksityisen terveydenhuollon lupasuoritteiden maksuja
sekä mikrobiologian laboratoriolle
annettavan hyväksymisen maksua
aluehallintovirastojen maksullisen
julkisoikeudellisen toiminnan kus-
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tannusvastaavuuden parantamiseksi.
Lisäksi asetuksen liitteeseen lisätään
maksu elintarvikelain mukaisesta
alkoholijuomamyymälän tarkastuksesta. Samassa yhteydessä asetuksen
liitteeseen tehdään terminologisia
täsmennyksiä erityisesti alkoholihallinnon suoritteisiin. Muutokset koskevat aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen sekä työsuojelun vastuualueen suoritteita. Asetus tulee voimaan 1.10.2012. Asetuksen liitteen
3 kohta tulee voimaan vasta
1.11.2012. (VM lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki 0295 530 129)
Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen
vakavaraisuusrajan kaavassa käytettävien muuttujien arvoista. Asetuksen 1 pykälän sanamuotoa täsmennetään. Asetukseen lisätään 2 pykälä,
joka sisältää parametrien arvot vakuutusliikkeen hajonnasta sekä vakuutusliikkeen ja sijoitustuoton välisestä
korrelaatiosta. Liitteenä olevien taulukoiden otsikoihin tehdään teknisluonteisia tarkennuksia, mutta varsinaisia parametrien arvoja ei muuteta.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013.
(STM ylimatemaatikko Mikko Kuusela 09 160 73189)
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
13.9.2012 seuraavat päätökset:
Päätös siitä, että Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kuntien
sekä Uudenkaupungin ja Laitilan
kaupunkien muodostaman maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen hallinnon järjestämisestä vastaa Vehmaan
kunta. Kunnat eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, minkä kunnan
tulisi olla maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain
4 §:ssä tarkoitettu hallinnon järjestämisestä vastaava kunta. Päätöksissään
Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan
kunnat sekä Uudenkaupungin kaupunki ovat päättäneet järjestämisvastuussa olevaksi kunnaksi Vehmaan
kunnan. Laitilan kaupunki ja Pyhärannan kunta ovat taas päättäneet järjestämisvastuussa olevaksi kunnaksi
Laitilan kaupungin. Vehmaan kuntaa
kannattavien kuntien yhteenlaskettu
tilalukumäärä (577 kappaletta) on
suurempi kuin Laitilan kaupunkia
kannattavien kuntien yhteenlaskettu
tilalukumäärä (409 tilaa). (MMM
hallitusneuvos Esko Laurila 0295
162 117)
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Päätös nimetä Oulun seutukunta,
Raaseporin seutukunta ja Kemiönsaaren kunta äkillisen rakennemuutoksen alueiksi vuoden 2015 loppuun.
Päätöksen jälkeen äkillisen rakennemuutoksen alueita on yhteensä 13,
joista viiden määräaika päättyy vuoden 2012 lopussa, kolmen vuoden
2013 lopussa, kahden vuoden 2014
lopussa ja kolmen vuoden 2015
lopussa. (TEM neuvotteleva virkamies Ilkka Mella 0295 064 910)
Päätös nimetä Jämsän seutukunta,
Keuruun seutukunta, Kauhavan kaupunki, Joensuun seutukunta, Lahden
alue (Lahti, Nastola, Hollola ja Orimattila) sekä Kotka-Haminan seutukunta varuskuntien lakkauttamisesta
johtuviksi tukialueiksi vuoden 2015
loppuun. Vuoden 2013 talousarviossa
on varattu ensisijaisesti varuskuntien
lakkauttamisista johtuviin tukitoimiin 10 miljoonaa euroa sekä viisi
miljoonaa euroa EU:n rakennerahaston viiden prosentin varauksesta.
(TEM neuvotteleva virkamies Ilkka
Mella 0295 064 910)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
13.9.2012 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 54/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (julkisten hankintojen vastavuoroisuusasetus). Asetuksen tavoitteena on parantaa edellytyksiä, joilla
EU:n yritykset voivat kilpailla julkisissa hankinnoissa kolmansissa
maissa. Asetus mahdollistaisi rajoitusten asettamisen EU:ssa kolmansista maista peräisin oleville tavaroille
ja palveluille, mikäli kolmannet maat
eivät tarjoa EU:n toimijoille riittävää
pääsyä julkisiin hankintoihinsa. (UM
kaupallinen neuvos Mary-Anne Nojonen 09 160 55560)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 55/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tekijänoikeuden kollektiivihallinnointi). Ehdotuksen tavoitteena
on lisätä tekijöiden ja käyttäjien luottamus siihen, että yhteisvalvontajärjestöt toimivat asianmukaisesti,
tehokkaasti ja avoimesti. Ehdotus
luo oikeudellisen kehyksen tekijänoikeuksien yhteisvalvontajärjestöjen
toiminnalle parantaen tekijänoikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin
tehokkuutta, täsmällisyyttä, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta Euroopan

unionin sisämarkkinoilla. Ehdotus
pyrkii lisäksi helpottamaan tekijänoikeuksien lisensointia rajat ylittävään musiikin verkkokäyttöön ja
varmistamaan, että yhteisvalvontajärjestöillä on tehtävään tarvittavat
tekniset valmiudet. (OKM tekijänoikeusneuvos Viveca Still 0295 330
267)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 13.9.2012 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti Jarmo
Huotari valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
17.9.2012 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Oikeustieteen kandidaatti, hallitusneuvos Anne-Marie Brisson opetusja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen virkaan 14.9.2012 lukien.
(OKM hallitusneuvos Pia Nyblom
0295 330 235)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.9.2012
seuraavia asioita:
Kunmingin lietemädättämöhankkeelle
Kiinassa 7 476 597 euron korkotuen
myöntäminen. Hankkeen tavoitteena
on parantaa ympäristön tilaa Kunmingin kaupungissa rakentamalla
anaerobinen mädättämö alueen seitsemästä jätevedenkäsittelylaitoksesta
syntyvälle lietteelle. China Instrimpex International Tendering Companyn, Kunming Dianchi Investment
Co., Ltd:n ja MK Protech Oy:n välillä
on allekirjoitettu kauppasopimus
6.6.2012. Hankkeen kotimaisuusaste
on 65,78 prosenttia. (UM lähetystöneuvos Jukka Pesola 09 160 55590)
Sisäasiainministeriön ja Senaattikiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Sisäasiainministeriö vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa
Helsingissä osoitteessa Kirkkokatu
12 sijaitsevan kiinteistön yhteensä
8 285 m2 toimitilojen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus on tarkoitus
uusia rakennuksen perusparannuksen vuoksi. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, mutta irtisanottavissa 12 kuukauden irtisanomisajalla
ensimmäisen kerran 15 vuoden kuluttua kohteen perusparannuksen valmistuttua vuoden 2016 aikana. Vuok-
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rakustannukset ovat 2,12 miljoonaa
euroa vuodessa kahden ensimmäisen
vuokravuoden aikana ja 2,22 miljoonaa euroa vuodessa kahden ensimmäisen vuokravuoden jälkeen (alv
0 %, hintataso 1/2012). Vuokra sidotaan täysimääräisenä tammikuun
2012 elinkustannusindeksiin. Sopimuksen kokonaisarvo on 33 miljoonaa euroa (alv 0 % ilman indeksivaikutusta). (SM hallintojohtaja Janne
Kerkelä 071 878 8300)
Suomen metsäkeskukselle yhteensä
1 746 131,85 euron lisävaltionavustuksen myöntäminen. Avustuksesta
1 000 000 euroa käytetään luonnonhoidon yleiseen edistämiseen ja siihen
liittyvään metsänomistajien neuvontaan, alueelliseen luonnonhoidon
suunnitteluun sekä ympäristötukisopimusten valmisteluun ja 686 000
euroa metsäkeskukselle 22.11.2011
allekirjoitetusta työmarkkinaratkaisusta aiheutuneisiin ja aiheutuviin
valtionaputoiminnan
henkilöstömenoihin. Lisäksi myönnetään
60 131,85 euroa pienpuun energiatuesta johtuviin järjestelmämuutoksiin. (MMM neuvotteleva virkamies
Leena Arpiainen 0295 162 238)
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä
Maatilatalouden kehittämisrahaston
valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen
eräiden maatalouden rakennetukien
toimeenpanoa varten vuonna 2012.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille osoitetaan myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain (1476/2007)
mukaisten tukien toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen osoittaminen koskee osaa

vuonna 2012 tehtävistä tukipäätöksistä. Vuoden 2012 talousarvion momentilla 30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä 300 000 000 euroa,
jonka lisäksi käytettävissä on vuodelta 2011 siirtyvää myöntämisvaltuutta 300 000 000 euroa. Siten
vuonna 2012 on käytettävissä korkotukilainojen
myöntämisvaltuutta
yhteensä 600 000 000 euroa. Määrästä osoitetaan myöntämisvaltuutta
ELY-keskuksille 33 879 617,82 euroa.
Aiemmin on osoitettu 187 313 523,75
euroa, josta on jäänyt käyttämättä
44 553 080,53 euroa. Näin ollen
myöhemmin vuonna 2012 voidaan
osoittaa vielä 423 359 938,96 euroa.
Maatilatalouden kehittämisrahaston
(MAKERA) vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa kauden 2008–2013
mukaisiin tukiin varatuista 88 750 000
euron avustusvaroista osoitetaan
ELY-keskuksille 15 538 410,14 euroa.
Aiemmin on osoitettu 70 485 149,35
euroa, josta on jäänyt käyttämättä
19 935 422,97 euroa. Näin ollen myöhemmin vuonna 2012 voidaan osoittaa vielä 22 661 863,48 euroa. MAKERAn vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa 10 000 000 euroon rajatusta
valtiontakausten myöntämisvaltuudesta osoitetaan 2 369 351,00 euroa.
Aiemmin on osoitettu 8 068 508
euroa, josta on jäänyt käyttämättä
4 205 808 euroa. Myöhemmin vuonna
2012 voidaan osoittaa vielä 3 767 949
euroa. Sika-, broileri- ja kalkkunaalan tuotantorakennusten uudisrakennus- ja laajennusinvestointeja
koskevasta vuodelle 2012 asetetusta
33 000 muunnetun eläinpaikan kiintiöstä osoitetaan ELY-keskusten
käyttöön 400 eläinpaikkaa. Aiemmin
on osoitettu 1 607 eläinpaikkaa, josta

on jäänyt käyttämättä 90 eläinpaikkaa. Myöhemmin vuonna 2012 voidaan osoittaa vielä 31 083 eläinpaikkaa. (MMM maatalousylitarkastaja
Hannu Porkola 0295 162 230)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtakunnallista erikoismuseojärjestelmää koskeva selvitys luovutettiin 7.9.2012 valtiosihteeri Jarmo
Lindénille. Selvityksen mukaan valtakunnallinen erikoismuseojärjestelmä
vastaa pääpiirteissään tarkoitustaan
ja museot ovat hyvin hoidettuja. Keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat
tallennusyhteistyön kehittäminen,
talouden ja yhteistyökumppanuuksien
vahvistaminen, toiminnan suunnitelmallisuus sekä tutkimusprofiilien
selkeyttäminen. Selvitysmies Kalle
Kallio esittää kaikkiaan 33 toimenpide-ehdotusta, jotka koskevat valtakunnallisten erikoismuseoiden asemaa, toimialueita, toiminnan tavoitteita ja rahoitusta sekä valtion ohjauskeinoja. Selvityksessä esitetään muun
muassa yhtenäisen kriteeristön käyttöönottoa valtakunnallisten erikoismuseoiden toiminnan arvioinnissa.
Selvitys on osoitteessa http://
www.minedu.fi/export/sites/default/
OPM/Julkaisut/2012/liitteet/OKM
27.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat
kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen,
p. 0295 330 281, ylitarkastaja Laura
Mäkelä, p. 0295 330 222, opetus- ja
kulttuuriministeriö ja museonjohtaja
Kalle Kallio, p. 040 716 7520.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. (09) 1602 2056, (09) 1602 2025.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2012
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