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

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen tehtäväksi jäisi niin sanottujen perustietotekniikkapalveluiden
tuottaminen. Virastojen tehtävänjaon
ja sen myötä organisaatiorakenteen
muuttumista lukuun ottamatta sääntely on pääosin sisällöllisesti nykyistä
vastaavaa. Nykyisin asetuksentasoinen Oikeusrekisterikeskusta koskeva
sääntely otetaan uuteen lakiin. Esitys
liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.4.2013. (OM
hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295
150 428)

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 27.9.2012
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 122/2012 vp)
eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta. Laki Oikeusrekisterikeskuksesta ehdotetaan säädettäväksi.
Lailla toteutetaan oikeushallinnon
tietohallintopalveluiden uudelleenorganisointi eli Oikeusrekisterikeskuksen ja Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen osittainen yhdistyminen. Uudistuksen seurauksena
Oikeusrekisterikeskus huolehtisi sen
nykyisten rekisterinpitoon ja seuraamusten täytäntöönpanoon liittyvien
tehtävien lisäksi oikeusministeriön
hallinnonalan tietojärjestelmäpalveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä.
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Valtioneuvosto antoi 27.9.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus yksilöiden
suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevan
yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden
määräysten hyväksymisestä annetun
lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään maininnat Suomen yleissopimukseen 11.7.2012 antamasta kahdesta selityksestä. Asetus tulee voimaan 11.10.2012. (OM apulaisosastopäällikkö Sami Manninen 0295
150 318)

Valtioneuvoston asetus yksilöiden
suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehtyyn
Euroopan neuvoston yleissopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain voimaantulosta. Lisäpöytäkirja,
laki (408/2012) ja asetus tulevat voimaan 1.11.2012. (OM apulaisosastopäällikkö Sami Manninen 0295
150 318)
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetukseen otetaan säännökset Suomen metsäkeskuksen taseen jakamisesta metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön ja liiketoimintayksikön
kesken. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa tasejaon Suomen metsäkeskuksen esityksestä. Lisäksi Suomen metsäkeskuksen alueneuvottelukunnan kokouksia ja jäsenen kelpoisuutta koskeviin säännöksiin tehdään
vähäisiä tarkistuksia. Asetus tulee
voimaan 1.10.2012. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 0295
162 417)
Valtioneuvoston asetukset eräistä
valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun
asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksilla muutetaan yhteensä kolmen
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eri soidensuojelualueen rauhoitusmääräyksiä siten, että mahdollistetaan Fingrid Oyj:n hankkeet voimajohtolinjojen uudelleenjärjestelemiseksi soidensuojelualueilla. Voimajohtojen rakentaminen ja purkaminen ovat osa valtakunnallista sähkönsiirtoverkostojen perusparannusta.
1) Soidensuojeluasetuksen (933/1981)
3 pykälään lisätään uusi 3 momentti,
jonka mukaan sallitaan Hyvinkään
kaupungissa sijaitsevan JärvisuonRitassaarensuon soidensuojelualueelle
uuden 400 kV voimajohdon rakentaminen alueella nykyään kulkevan
400 kV voimajohdon välittömään
yhteyteen ja nykyisen 220 kV voimajohdon purkaminen. Lisäksi muutoksella sallitaan Pomarkun kunnassa
sijaitsevan Isonevan soidensuojelualueen läpi nykyään kulkevan 220 kV
voimajohdon korvaaminen uudella
400+110 kV voimajohdolla ja alueen
läpi kulkevan 110 kV voimajohdon
purkaminen. 2) Soidensuojeluasetuksen (852/1988) 3 pykälään lisätään uusi 2 momentti, jonka mukaan
sallitaan Juvan kunnassa sijaitsevan
Ison-Huppion soidensuojelualueen
läpi nykyään kulkevan 110 kV voimajohdon korvaaminen uudella
400+110 kV voimajohdolla. Asetukset tulevat voimaan 15.10.2012.
(YM hallitusneuvos Satu Sundberg
050 550 9483)
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
26.9.2012 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää valtuudet suurlähettiläs Jan Storelle, Suomen pysyvä
edustaja Euroopan unionissa, tai
hänen sijaiselleen lähetystöneuvos
Sari Lehtirannalle, hyväksyä Suomen
puolesta euroalueen jäsenvaltioiden
yhteinen julistus Euroopan vakausmekanismin perustamista koskevan
sopimuksen tulkinnasta. Euroalueen
jäsenvaltioiden on tarkoitus antaa
yhteinen julistus EVM:n perustamista
koskevan sopimuksen tulkinnasta
Brysselissä 26.9.2012. Julistus on
luonteeltaan tulkintaselitys eikä se
muuta miltään osin EVM-sopimuksen sisältöä, vaan sillä selkeytetään
ja vahvistetaan yhteisymmärrystä
sopimuksen tulkinnasta. (VM hallitussihteeri Jaakko Weuro 0295
530 302)
Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston selonteko sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta.
Ohjelmassa arvioidaan kokonaisuu-
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tena maanpäällisen television tulevaisuutta sekä nykyisen toimilupajärjestelmän kehittämistä. Ohjelmassa
linjataan vuoteen 2026 asti maanpäällisen televisiotoiminnan käytettävissä oleva lähetyskapasiteetti.
Lähtökohtana on, että vapaasti vastaanotettavat televisiokanavat voivat
jatkaa nykytekniikalla vuoteen 2026,
ellei valtioneuvosto näe perusteltua
syytä hyväksyä siirtymistä kokonaan
uuteen lähetysstandardiin ennen sitä.
Välitarkastelun ajankohta olisi vuosi
2020. Maksutelevisio siirtyisi kokonaan uudempaan lähetystekniikkaan
jo vuonna 2017, kun yhtä lukuun ottamatta kaikkien verkko- ja ohjelmistotoimilupien uusi toimilupakausi alkaa.
Ohjelmassa esitetään, että nyt televisiotoiminnan käytössä oleva 700
MHz:n taajuusalue siirretään vuonna
2017 langattoman laajakaistan käyttöön. Esitys noudattaa vuoden 2012
radioviestintäkonferenssin tekemää
ratkaisua. Kaupallisessa radiotoiminnassa on vuoden 2012 alusta alkanut
uusi vuoteen 2019 ulottuva toimilupakausi. Radion osalta ohjelmassa esitetään tässä vaiheessa ainoastaan
vähäisiä muutoksia ja kuluvalla toimilupakaudella laaditaan toimintasuunnitelma monipuolisen radiotoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseksi. Nykyisiä toimilupamenettelyjä kevennetään siten, että television
ja radion ohjelmistoluvat tehtäisiin
pääsäännön mukaan Viestintävirastossa. Viestintäpoliittisesti merkittävät ratkaisut jäisivät edelleen valtioneuvoston päätettäviksi. (LVM lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295
342 150)
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
27.9.2012 seuraavat päätökset:
Päätös nimittää opintotuen muutoksenhakulautakunnan varapuheenjohtajaksi Kaija Suorsa-Aarnion tilalle
hallitusneuvos Merja Leinonen, varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Merja Leinosen tilalle
kouluneuvos Mia Sarpolahti ja jäseneksi Antti-Jukka Huovilan tilalle
sosiaalipoliittinen sihteeri Soile
Koriseva lautakunnan 30.4.2013
päättyväksi toimikaudeksi. (OKM
hallitussihteeri Piritta Väinölä 0295
330 336)
Päätös määrätä valtioneuvoston
edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen
syysistuntokaudelle 5.11.–9.11.2012
sisäasiainministeri Päivi Räsänen
varaedustajinaan valtiosihteeri Marjo
Anttoora, ylijohtaja Riitta Kaivosoja

sekä vanhempi hallitussihteeri Joni
Hiitola. (OKM vanhempi hallitussihteeri Antti Vuorinen 0295 330 334)
Päätös myöntää Digita Oy:lle toimilupa digitaaliseen maanpäälliseen
joukkoviestintäverkkoon. Toimiluvan
kohteena on 470–790 megahertsin
UHF -taajuusalueen kanavanippu H.
Toimiluvan tavoitteena on edistää
palvelujen tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa. Myönnettävällä toimiluvalla on tarkoitus siten edistää
viestintäverkkojen tasapainoista kehitystä ja lisätä kilpailua maanpäällisten televisioverkkojen tarjonnassa.
Tavoitteena on lisäksi edistää digitaalisessa joukkoviestintäverkossa
teräväpiirtotelevision lähetysten tarjontaa.
Lähetyksissä
käytetään
MPEG4-pakkaustekniikkaa, jonka
avulla kuva ja ääni saadaan mahtumaan noin puolet pienempään bittinopeuteen kuin MPEG-2 pakkausta
käytettäessä. Lähetyksissä käytetään
DVB-T2 -jakelutekniikkaa. Luvanhaltija on velvollinen rakentamaan
toimiluvan mukaisen verkon siten,
että se kattaa vuoden 2013 loppuun
mennessä 60 prosenttia MannerSuomen väestöstä. Toimilupa on voimassa 31.12.2016 saakka. Toimilupa
voidaan myöntää, koska hakijalla on
riittävät taloudelliset voimavarat
huolehtia verkkoyrityksen velvollisuuksista eikä hakijan epäillä rikkovan viestintämarkkinalain tai muun
teletoimintaa koskevan lain säännöksiä. Digita on pyytänyt 7.8.2012 valtioneuvostolta ennakkopäätöstä sille
myönnettyjen
verkkotoimilupien
haltijan määräysvallan muutoksen
vaikutuksesta toimilupiin. Mikäli
valtioneuvosto hyväksyy Digita
Oy:lle myönnettyjä toimilupia koskevan tosiasiallisen määräysvallan
muutoksen, määräysvallan muutoksen hyväksyminen tulee koskemaan
myös nyt myönnettäväksi ehdotettua
toimilupaa kanavanippuun H. (LVM
neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen 0295 342 608)
Päätös hyväksyä Digita Oy:n määräysvallan muutos. Digita Oy on hakenut
valtioneuvostolta ennakkopäätöstä
kanavanippuihin A, B, C, D ja E digitaalisille televisio- ja radiolähetyksille myönnettyjen verkkotoimilupien
haltijan määräysvallan muutoksen
vaikutuksesta edellä mainittuihin toimilupiin. Digita Oy on TDF Nordic
Oy:n täysin omistama tytäryhtiö.
TDF Nordic Oy on Digital Future
Investments B.V:n täysin omistama
tytäryhtiö, joka puolestaan on koko-
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naan TDF-konsernin emoyhtiön
TDF SAS:n omistama. TDF-konsernin suurin omistaja on Texas Pacific
Group (42 %). Digita suunnittelee
yrityskauppaa Suomi Broadcast Networks Oy:n kanssa. Suomi Broadcast Networks Oy on Suomi Broadcast Networks Holdings Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Suomi
Broadcast Networks Holding Oy:n
emoyhtiö on Suomi Broadcast Networks Holding Luxembourg S.á r.l.,
jonka omistaa kokonaan First State
Infrastructure S.á r.l., jonka omistaa
kokonaan First State European
Diversified Infrastructure Fund FCPSIF (”rahasto”). Edellä mainittuun
ostajakonserniin kuuluvat muun
muassa luxemburgilainen rahasto ja
australialainen pankki. First State
Investments on infrastruktuurialan
hallinnoija ja sijoittaja julkisen palvelun, liikenteen, tietoliikenteen ja
julkisen infrastruktuurin aloilla.
Commonwealth Bank of Australia
on suurin julkisesti noteerattu pankki
Australian arvopaperipörssissä. Digita
Oy:n määräysvallan on hankkimassa
yritys, joka on viestintämarkkinalaissa
tarkoitetulla tavalla vakavarainen ja
kykenevä toimiluvan ja säännösten
mukaiseen toimintaan eikä määräysvallan muutoksen hyväksymiselle
ole estettä. (LVM neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen 0295 342 608)
Päätös hyväksyä Digi Waves Oy:n
määräysvallan muutos. Digi Waves
Oy on hakenut valtioneuvostolta ennakkopäätöstä määräysvallan muutoksesta sille myönnettyyn toimilupaan, joka antaa oikeuden radiotoimintaan analogisessa radioradioverkossa lyhyen ja keskivälin aaltoalueella toimilupakaudella 1.7.2007–
30.6.2010.
Valtioneuvosto
on
24.3.2009 jatkanut toimilupakautta
30.6.2013 saakka. Digi Waves Oy on
Digita Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Digita Oy on puolestaan TDF
Nordic Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. TDF Nordic Oy on Digital
Future Investments B.V:n täysin
omistama tytäryhtiö, joka puolestaan
on kokonaan TDF-konsernin emoyhtiön TDF SAS:n omistama. TDFkonsernin suurin omistaja on Texas
Pacific Group (42 %). Digita suunnittelee yrityskauppaa Suomi Broadcast Networks Oy:n kanssa. Suomi
Broadcast Networks Oy on Suomi
Broadcast Networks Holdings Oy:n
kokonaan omistama tytäryhtiö. Suomi
Broadcast Networks Holding Oy:n
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emoyhtiö on Suomi Broadcast Networks Holding Luxembourg S.á r.l.,
jonka omistaa kokonaan First State
Infrastructure S.á r.l., jonka omistaa
kokonaan First State European
Diversified Infrastructure Fund FCPSIF (”rahasto”). Digi Waves Oy:n
määräysvallan on hankkimassa yritys,
joka on televisio- ja radiotoiminnasta
annetussa laissa tarkoitetulla tavalla
vakavarainen ja kykenevä säännölliseen toimiluvassa tarkoitettuun toimintaa eikä määräysvallan muutoksen hyväksymiselle ole estettä. (LVM
neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen 0295 342 608)
Päätös ulkomaisen työvoiman käytön
yleisiä edellytyksiä koskevista valtakunnallisista linjauksista. Kyseessä
on 27.10.2005 annetun valtioneuvoston päätöksen saattaminen ajan tasalle.
Päätösluonnoksen valmistelussa on
huomioitu muuttunut oikeuskäytäntö
sekä soveltamiskäytännössä ilmennyt ohjauksen tarve. Erityisesti on
huomioitu tarve ohjata yksityiskohtaisemmin ulkomaalaislain (301/
2004) 71 §:ssä tarkoitettuja elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen
päätöksellä annettavien alueellisten
linjausten valmistelua. (TEM hallitusneuvos Olli Sorainen 0295
048 022)
Päätös myöntää oikeustieteen kandidaatti Hannu Hakkolalle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätoimisen puheenjohtajan
tehtävästä 1.1.2013 lukien ja nimittää hänen tilalleen toistaiseksi varatuomari Jaakko Hannula. (STM johtaja Heli Backman 09 160 73918)
Päätös asettaa rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta 1.10.2012
alkavaksi
kolmivuotiskaudeksi.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
puheenjohtaja: kehitysjohtaja Klaus
Halla (johtaja Heli Backman) sosiaalija terveysministeriö; varapuheenjohtaja: linjanjohtaja Marja-Liisa Taipale
(toimistopäällikkö Veikko Havo)
Valtiokonttori; jäsenet: budjettineuvos Outi Luoma-aho (budjettineuvos
Jouko Narikka) valtiovarainministeriö, kansanedustaja Esko Kurvinen
(kansanedustaja Sanna Lauslahti)
Kansallinen Kokoomus, sosiaalineuvos Pertti Paakkinen (kansanedustaja Tuula Väätäinen) Suomen
Sosialidemokraattinen Puolue, kansanedustaja Aila Paloniemi (kansanedustaja Markku Rossi) Suomen
Keskusta, kansanedustaja Anssi

Joutsenlahti (kansanedustaja Ritva
Elomaa) Perussuomalaiset, erikoissairaanhoitaja Tarja Linnanketo
(sosiaalikuraattori Janne Nikkinen)
Vihreä liitto, insinööri Unto Valpas
(psykiatrinen sairaanhoitaja Raija
Aapakari) Vasemmistoliitto, kansanedustaja Leena Rauhala (kaupunginvaltuutettu Kimmo Kurki) Suomen
Kristillisdemokraatit, kansanedustaja
Mikaela Nylander (konsuli Bob
Biaudet) Ruotsalainen Kansanpuolue, puheenjohtaja Finn-Göran
Wennström (toiminnanjohtaja Markku
Seppä) Suomen Sotaveteraaniliitto,
puheenjohtaja Matti Louekoski (toiminnanjohtaja Pirjo Jaakola) Rintamaveteraaniliitto,
puheenjohtaja,
varatuomari Juhani Saari (lakimies
Seppo Savolainen) Sotainvalidien
Veljesliitto, puheenjohtaja Kaarina
Peltola (varapuheenjohtaja Hilkka
Rantio) Rintamanaisten Liitto; asiantuntijat: erityisasiantuntija Eevaliisa
Virnes (erityisasiantuntija Anu Nemlander) Suomen Kuntaliitto ja puheenjohtaja Mauri Niskakoski (toiminnanjohtaja Leena Mankkinen) Kaatuneitten Omaisten Liitto. (STM
hallitusneuvos
Päivi
Salo
09 160 74130)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 27.9.2012 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi neuvonantaja
Minna Hulkkoselle palkatonta virkavapautta valtioneuvoston kanslian
neuvottelevan virkamiehen määräaikaisesti täytetystä virasta 1.8.2013–
31.8.2014. (VNK osastopäällikkö
Auni-Marja Vilavaara 09 160 22026)
Kirsi Pimiä valtioneuvoston kanslian
neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2013–
31.8.2014, kuitenkin enintään määräajaksi täytetyn viran haltijan virkavapauden ajaksi. (VNK osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara 09 160
22026)
Ohjelmapäällikkö, filosofian tohtori
Anssi Mälkki tutkimus- ja innovaationeuvoston pääsihteerin virkaan
22.10.2012 lukien. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 0295 330 235)
Erityisasiantuntija, filosofian maisteri
Annika Söderlund opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan 1.11.2012 lukien. (OKM
hallitusneuvos Pia Nyblom 0295
330 235)
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Osastopäällikkö, lääketieteen tohtori
Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön virkaan
1.10.2012–30.9.2019. (STM hallintoylijohtaja Jaana Koski 09 160
73786)
Lääketieteen lisensiaatti Jaakko YrjöKoskinen sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2012–
30.6.2015, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 09 160 73792)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.9.2012
seuraavia asioita:

Valtiontakuun myöntäminen Valtion
taidemuseolle
Ateneumissa
16.11.2012–17.2.2013 järjestettävälle
52 sielua – Symbolismin maisema
1880–1910 -taidenäyttelylle. Valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun
lain mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin
ehdoin. Valtiontakuu on voimassa
17.10.2012–22.3.2013. Myönnettyjen
valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa samanaikaisesti olla enintään 1 000 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä valtuutta on käytössä 302,3
miljoonaa euroa. (OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 0295
330 081)

Palkkaussopimuksen tekeminen sisäasiainministeriön kansliapäällikön
Päivi Nergin kanssa. Sopimuspalkka
on 11 297 euroa kuukaudessa
1.10.2012 lukien. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 071 878 8303)

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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