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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
19.10.2012 seuraavat lait:

vahvisti

Laki valtion eläkelain muuttamisesta,
laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki valtiokonttorista annetun
lain 2 §:n muuttamisesta, laki eräistä
22.10.2012/123

opetusalan eläkejärjestelyistä annetun
lain 12 §:n muuttamisesta ja laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE
67/2012 vp). Valtion eläkeasioiden
hoitoon liittyvät työnantaja-asiakkaisiin kohdistuvat tehtävät sekä valtion
eläkkeisiin liittyvät aktuaari- ja tilastotoimen tehtävät siirretään Valtiokonttorista Kevan hoidettaviksi. Samassa
yhteydessä Valtiokonttorista Kevaan
siirrettäviä tehtäviä hoitava henkilöstö
siirtyy Kevan palvelukseen. Tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa
valtion eläkejärjestelmän toimeenpanoa, välttää kaksinkertaista työtä
sekä aikaansaada kustannussäästöjä
valtion eläkejärjestelmän toimeenpanossa. Lait tulevat voimaan
1.1.2013. (VM lainsäädäntöneuvos
Marja Isomäki 0295 530 414)
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 83/2012 vp). 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. Valtioneuvosto voi edelleen päättää toi-

minnanharjoittajien yhteisestä velvoitteesta vähentää ilmaan meneviä
päästöjä sekä velvoitteen yksityiskohtaisesta kohdistumisesta kuhunkin laitokseen. Laki tulee voimaan
22.10.2012. (YM hallitussihteeri Sini
Pietilä 040 523 3710)
Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta
suojaamisesta ja vaihtamisesta sekä
vahvisti lain turvallisuusluokitellun
tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta
ja vaihtamisesta Luxemburgin kanssa
tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 43/2012 vp).
Sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta
ja vaihtamisesta Suomen tasavallan
ja Luxemburgin suurherttuakunnan
välillä allekirjoitettiin Brysselissä
1.12.2011. Sopimuksen tarkoituksena
on arkaluonteisten tietoaineistojen
suojaaminen osapuolten välisessä
yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi-, tiede- ja
yritysasioissa. Lain voimaantulosta
säädetään valtioneuvoston asetuksella.
(UM lainsäädäntöneuvos Kaija
Suvanto 09 160 55711)
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Tasavallan presidentti hyväksyi kansainvälistä taksiliikennettä tiellä
koskevan Ruotsin kanssa tehdyn
sopimuksen ja vahvisti lain kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja
sopimuksen soveltamisesta (HE 53/
2012 vp). Sopimuksen tavoitteena on
kehittää Suomen ja Ruotsin pohjoista
raja-aluetta, poistaa rajaesteitä ja
kehittää raja-alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä ja väestön hyvinvointia laillistamalla alueella jo harjoitettu kansainvälinen taksiliikenne. Sopimus
sisältää määräykset taksiyritysten
velvollisuuksista ja siitä, miten taksiliikennettä saa harjoittaa. Lisäksi se
sisältää määräykset toimivaltaisista
viranomaisista, tiedonvaihdosta viranomaisten kesken sekä tarvittavista
asiakirjoista ja riitojen ratkaisusta.
Sopimus edellyttää, että toimivaltaisten viranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin sopimusta rikkonutta
taksiyritystä kohtaan. Laki sisältää
sopimuksen vaatimat seuraamukset
sekä suomalaisia taksiluvan haltijoita
koskevat tärkeimmät velvoitteet liikenteen harjoittamisesta kuten asemapaikalle palaamisvelvoitteen. Velvoitteet vastaavat kansallista lainsäädäntöä ja niiden pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa taksipalvelujen säilyminen asemapaikalla Suomessa. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
(LVM hallitusneuvos Irja VesanenNikitin 0295 342 544)
Tasavallan presidentti päätti korjata
lakien vahvistamista koskevan päätöksen liitteet eduskunnan vastauksen mukaisiksi (HE 140/2011 vp;
EV 6/2012 vp). Tasavallan presidentti vahvisti 15.6.2012 lain laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä
ruokahuollosta aluksella, lain työturvallisuuslain 48 §:n muuttamisesta,
lain rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n
muuttamisesta ja lain työsuojelun
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Esittelyssä tapahtuneen
virheen vuoksi esittelylistan ja sittemmin pöytäkirjan liitteinä olleet
lakitekstit eivät olleet eduskunnan
vastauksen, vaan hallituksen esityksen mukaiset. (STM hallitussihteeri
Tuula Andersin 0295 163 506)
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Tasavallan
presidentti
päätti
19.10.2012 seuraavat kansainväliset
asiat:
Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävässä toimivan, ulkoasiainneuvos Mikko Pyhälän valtuuttaminen toimimaan myös
Grenadassa ja Saint Vincent ja Grenadiineilla sekä Pretorian suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos
Petri Salon valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Eteläisen
Afrikan kehitysyhteisössä (SADC).
(UM hallintojohtaja Ari Rouhe
09 160 55400)
Pääministeri Jyrki Kataisen, ministeri
Erkki Tuomiojan, ministeri Alexander Stubbin, ministeri Jari Koskisen,
ministeri Ville Niinistön, ministeri
Maria Guzenina-Richardsonin, ministeri Lauri Ihalaisen ja ministeri Carl
Haglundin määrääminen hallituksen
edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston
64. istuntoon Helsingissä 30.10.–
1.11.2012. (UM lähetystöneuvos
Päivi Laivola de Rosière 09 160
55784)
Valtiosihteeri Pertti Torstilan tai hänen
estyneenä ollessaan osastopäällikkö
Terhi Hakalan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Tadžikistanin
tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi sekä siihen liittyvä pöytäkirja. Ennen Neuvostoliiton
hajoamista myös Tadžikistaniin sovellettiin Suomen ja Neuvostoliiton
välisen verosopimuksen määräyksiä.
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen
Suomen ja Tadžikistanin välillä ei
ole ollut voimassa verosopimusta.
Sopimus Tadžikistanin kanssa on tarkoitus allekirjoittaa Helsingissä
24.10.2012. Sopimus edellyttää
eduskunnan hyväksymistä ja voimaansaattamislakia. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander
0295 530 289)
Hallitusneuvos Antero Toivaisen tai
hänen estyneenä ollessaan ylitarkastaja Ann-Sofi Johanssonin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Panaman tasavallan hallituksen välillä
veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta. Sopimus veroasioita koskevista
tiedoista Panaman kanssa on tarkoitus allekirjoittaa samanaikaisesti mui-

den Pohjoismaiden kanssa Kapkaupungissa 26.–27.10.2012 pidettävässä
The Global Forum on Transparency
and Exchange of Information for Tax
Purposes -seminaarissa. Sopimus
rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille mallisopimuksille. Sopimus mahdollistaa
verotusta koskevien tietojen vaihdon, jota voidaan tehokkaasti hyödyntää taistelussa kansainvälistä
veropakoa vastaan. Suomen ja Panaman välillä ei ole tällä hetkellä sopimusta tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tai verotustietojen vaihtamiseksi.
Sopimus edellyttää eduskunnan
hyväksymistä ja voimaansaattamislakia. (VM neuvotteleva virkamies
Anders Colliander 0295 530 289)
Opetusministeri Jukka Gustafssonin
tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri Tapio Kosusen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja
Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Vuonna 1997
voimaan tulleen sopimuksen tarkoituksena on entisestään syventää pohjoismaista yhteistyötä ja lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia hakeutua
korkeampaan koulutukseen toisessa
Pohjoismaassa. Sopimuksen mukaan
toisessa Pohjoismaassa asuvalle
hakijalle annetaan hakumahdollisuus
korkeakoulutukseen samoilla tai vastaavanlaisilla ehdoilla kuin oman
maan hakijoille. Hakija, joka on hakukelpoinen korkeakoulutukseen siinä
Pohjoismaassa, jossa hän asuu, on
hakukelpoinen myös muissa Pohjoismaissa. Sopimus sisältää määräyksiä
valintamenettelyjen soveltamisesta,
opintosuoritusten hyväksilukemisesta
sekä tiedottamisesta. Sopimus sisältää myös maiden välisen korvausjärjestelmän. Sopimusta on tarkoitus
muuttaa korvausjärjestelmän osalta.
Opiskelijakohtaista korvaussummaa
vuodelle 2013 korotetaan DKK
22 000:sta DKK 26 000:een sekä
vuodelle 2014 DKK 30 000:een.
Vuonna 2014 korvaussummaan lisätään lisäksi kuluttajahintaindeksin
mukainen korotus. Korotuksen määrittelee Tanskan tilastokeskus tammikuusta 2013 tammikuuhun 2014
Tanskassa tapahtuneen hintakehityksen perusteella. Tämän jälkeen summa tarkistetaan samoin perustein
vuosittain. Muutossopimuksella Pohjoismaiden välistä sopimusta jatke-

22.10.2012/123

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

taan vuoden 2015 loppuun saakka.
Sopimuksen muuttamista koskeva
sopimus on tarkoitus allekirjoittaa
pohjoismaisen koulutus- ja tutkimusministerineuvoston
kokouksessa
Helsingissä 31.10.2012. (OKM
opetusneuvos Birgitta Vuorinen
0295 330 335)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
19.10.2012 seuraavat asiat:

päätti

Ahvenanmaan
maakuntapäivien
suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys (HE 71/2012 vp) eduskunnalle
suuronnettomuuksien
torjunnasta
teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos
Sten Palmgren 0295 150 160)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
19.10.2012 seuraavat nimitysasiat:
Hovioikeudenlaamanni Erkki Tuomas Nurmi Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan, hovioikeudenneuvos Satu Helky Maria
Salmi Kymenlaakson käräjäoikeuden laamannin virkaan ja käräjätuomari Veli Heikki Hakkarainen Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan (maaoikeusasioiden vastuutuomari) 1.11.2012 lukien.
(OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos
0295 150 428)

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

Valtioneuvosto antoi 18.10.2012
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 136/2012 vp)
eduskunnalle vuoden 2012 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden vähennykseksi ehdotetaan nettomääräisesti 501 miljoona euroa ja
määrärahojen vähennykseksi nettomääräisesti 90 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 kolmas lisätalousarvioesitys on siten 411 miljoonaa euroa
alijäämäinen. Valtion nettolainan-
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otoksi vuonna 2012 arvioidaan n. 9,1
miljardia euroa. Kehykseen kuuluvia
menojen tasoksi ehdotetaan 42 030
miljoonaa euroa. Vuoden 2012 jakamattomaksi varaukseksi jäisi 258 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kertaluonteisiin menoihin on käytettävissä
vuodelta 2011 siirtynyt 146 miljoonaa euroa. (VM budjettineuvos Juha
Majanen 0295 530 247)

lautakunnan kanslian tehtävää selkeytetään säätämällä kanslian tehtäväksi tutkinnon toimeenpanon ja lautakunnan hallinnon lisäksi myös näiden kehittämisen. Kanslian päällikkönä toimiva lautakunnan pääsihteeri
nimittää vastaisuudessa lautakunnan
kanslian virkamiehet. Asetus tulee
voimaan 1.11.2012. (OKM hallitusneuvos Janne Öberg 0295 330 348)

Hallituksen esitys (HE 137/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi kirkkolain
muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta
sekä evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta
suorittaa veroa seurakunnalle. Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten,
että taloushallintoa koskevia säännöksiä selkeytetään ja saatetaan ajan
tasalle tekemättä niihin huomattavia
periaatteellisia muutoksia. Tavoitteena
on perustuslain edellyttämän säädöstasovaatimuksen huomioon ottamisen lisäksi säännösten systemaattinen kehittäminen. Lisäksi kirkkolakiin lisättäisiin säännös uudesta kirkollisveroperusteisesta eläkerahastomaksusta, jonka suuruudesta päättäisi
kirkolliskokous. Maksu voisi olla
enintään viisi prosenttia kirkollisverosta. Esitykseen sisältyy seurakunnan jäsenen kirkollisverovelvollisuutta koskevan sääntelyn tekninen
uudistaminen säätämällä uusi laki
evankelis-luterilaisten seurakuntien
jäsenten velvollisuudesta suorittaa
veroa seurakunnalle. Kirkollisvero
perustuisi jatkossakin kunnallisverotukseen ja olisi siten edelleen materiaalisesti epäitsenäinen. Uusi laki
koskisi vain evankelis-luterilaisten
seurakuntien jäseniä ja heidän kuolinpesiään. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola
0295 330 108)

Valtioneuvoston asetus vuodelta
2012 maksettavasta lihan ja vuodelta
2011 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta
2012. Lihan kuljetusavustusta maksetaan tuotantopaikan sijainnista
riippuen 39,41–157,84 euroa tonnilta. Maidon kuljetusavustusta maksetaan 2,14–44,87 euroa 1 000 litraa
kohden riippuen siitä, millä alueella
maito on tuotettu. Eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea maksetaan
enintään 11,75 euroa käyntikertaa
kohti. Tukitasoilla lihan ja maidon kuljetusavustusta maksetaan 2,27 miljoonaa euroa ja eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea 300 000 euroa.
Asetus tulee voimaan 24.10.2012.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo 0295 162 347)

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

Valtioneuvosto antoi
seuraavat asetukset:

18.10.2012

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston
asetuksen 10 ja 13 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan siten, että opetusja kulttuuriministeriö nimeää ylioppilastutkintolautakuntaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän muita
jäseniä yliopistoja, muita korkeakouluja ja Opetushallitusta kuultuaan.
Ministeriö voi kuulla nimityksiä tehtäessä tarvittaessa myös muita sidosryhmiä. Lisäksi ylioppilastutkinto-

Valtioneuvoston asetus tukioikeuksien arvon muuttamisesta ja eräiden
tuotantosidonnaisten suorien tukien
siirtämisestä
tilatukijärjestelmään
vuosina 2011–2012 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetuksella säädetään tukioikeuksien
tasatukiosan arvon alentamisesta
vuonna 2013 yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä
koskevista yhteisistä säännöistä ja
tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/
2005, (EY) N:o 247/2006, (EY)
N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 68 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisen erityistuen rahoittamiseksi. Lisäksi asetuksen nimikettä muutetaan. Asetus
tulee voimaan 24.10.2012. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus maakaasu-,
nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä
maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä.
Asetuksessa säädetään maakaasu-,
nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeiden sekä
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maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeiden hyväksymisestä, hyväksymisen hakemisesta ja hakemuksessa
esitettävistä tiedoista ja selvityksistä
sekä liikkeille asetettavista vaatimuksista ja tehtävien suorittamisesta.
Asetuksessa säädetään myös liikkeen vastuuhenkilön tehtävistä, pätevyysvaatimuksista ja pätevyyden
osoittamisesta. Lisäksi asetuksessa
säädetään niistä asennus- ja huoltotöistä, joita saa tehdä ilman hyväksyntää. Asetus tulee voimaan
1.1.2013. (TEM ylitarkastaja Veli
Viitala 0295 063 725)
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä. Asetuksella ajanmukaistetaan
samanniminen valtioneuvoston päätös (847/1994). Voimassa olevaan
päätökseen verrattuna muutokset
ovat lähinnä säädösteknisiä. Soveltamisalaa laajennetaan eräiltä osin koskemaan lumen kuljetusta ja kuormausta. Asetus tulee voimaan
1.1.2013. (STM neuvotteleva virkamies Antti Posio 0295 163 503)
Valtioneuvoston asetus maakotkien
porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksessa tarkistetaan maakotkien porotaloudelle aiheuttamien
vahinkojen korvausjärjestelmään liittyvää laskennallista vahingon arvoa.
Arvo perustuu kolmen edellisen
poronhoitovuoden aikana maksettujen poronlihan myyntiteuraiden
keskihintoihin. Asetuksessa laskennallista arvoa tarkistetaan vastaamaan vuosien 2009–2011 mukaisia
tilastoja. Näin menetellen otetaan
huomioon poronlihan hinnan vuotuinen vaihtelu. Voimassa olevassa
asetuksessa laskennallinen arvo on
647 euroa. Uusi arvo olisi 694 euroa,
mikä on ainoa pykälään tehtävä
muutos. Asetus tulee voimaan
26.10.2012. (YM ylitarkastaja Markus Tarasti 0400 143 927)
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
18.10.2012 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä asiantuntijat Pohjoismaiden neuvoston 64. istuntoon Helsingissä 30.10.–1.11.2012: valtioneuvoston kanslia: kansainvälisten asioiden erityisavustaja Antti Vänskä,
valtioneuvoston viestintäjohtaja Kari
Mokko ja viestintäpäällikkö Päivi
Paasikoski; ulkoasiainministeriö: erityisavustaja Tarja Kantola, diplo16

maattiavustaja Timo Ranta, ulkoasiainneuvos Bo Lindroos, yksikönpäällikkö Vesa Vasara, lähetystöneuvos Mikael Antell ja ulkoasiainsihteeri Ville Andersson; puolustusministeriö: adjutantti Anssi Munkki,
erityisavustaja Patrik Gayer, sotilasneuvonantaja Manu Tuominen, erityisasiantuntija Heidi Kauppinen ja
erityisasiantuntija Mika Varvikko;
opetus- ja kulttuuriministeriö: valtiosihteeri Jarmo Lindén, johtaja Georg
Henrik Wrede, kulttuuriasiainneuvos
Annika Söderlund, johtaja Annu
Jylhä-Pyykönen ja opetusneuvos
Armi Mikkola; maa- ja metsätalousministeriö: eläinlääkintöylitarkastaja
Sebastian Hielm; sosiaali- ja terveysministeriö: erityisavustaja Erkki
Papunen, sosiaalineuvos Viveca
Arrhenius, neuvotteleva virkamies
Ralf Ekebom, neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen ja tiedottaja Jessica Gustafsson; ympäristöministeriö: erityisavustaja Lasse Miettinen, ylijohtaja Tuula Varis, ylitarkastaja Annika Lindblom, kansainvälisten asiain johtaja Jukka Uosukainen
ja kansainvälisten asiain neuvos AnnBritt Ylinen; työ- ja elinkeinoministeriö: aluekehitysneuvos Harry Ekestam, erikoistutkija Hannu Lipponen,
neuvotteleva virkamies Barbro
Widing ja ylitarkastaja Aila TommolaKruse; Pohjola-Norden: pääsihteeri
Henrik Wilén ja erikoisasiantuntija
Larserik Häggman. (UM lähetystöneuvos Päivi Laivola de Rosière
09 160 55784)
Päätös määrätä lainopillinen asiamies
Atte Rytkönen sivutoimisen jäsenen
varajäseneksi
vakuutusoikeuteen
toimikaudeksi 1.11.2012–31.12.2014.
(OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)
Päätös myöntää Vaasan hovioikeuden presidentti Olli Varilalle ero tuomarinvalintalautakunnan varajäsenen
tehtävästä ja nimittää hänen seuraajakseen Itä-Suomen määräaikainen
hovioikeuden presidentti Olavi Snellman ja nimittää tuomarinvalintalautakunnan jäseneksi Vaasan hovioikeuden presidentti Olli Varila lautakunnan 14.5.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Mika
Risla 0295 150 190)
Päätös myöntää toimilupa Mediatakojat Oy:lle ja hylätä Järviradio
Oy:n, Kevyt Kanava Oy:n ja JärviSavon Viestintä Oy:n hakemukset.
Toimiluvan kohteena on ohjelmistolupa Mikkelin paikalliseen radiotoimintaan taajuuskokonaisuudelle

Mikkeli 3. Toimilupakausi on vuoden 2019 loppuun. Toimilupa on uusi
taajuus, joten vaatimusta sen käytön
profiloitumiselle esimerkiksi tiettyyn
musiikkityyliin ei ole asetettu kriteerejä, vaan toimiluvan haltijan on tarjottava monipuolista ohjelmistoa,
joka ottaa huomioon erityisryhmien
tarpeet sekä edistää sananvapauden
vaatimuksia. Toimilupa myönnetään
hakijalle, joka pystyy tuottamaan
nykyistä radiotarjontaa täydentävää,
kuuluvuusalueen väestöä palvelevaa
sisältöä. (LVM neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen 0295 342 498)
Päätös luovuttaa Geologian tutkimuskeskuksen Kaustisen kunnan
alueella sijaitsevia Leviäkankaan ja
Syväjärven valtauksia koskevat kaivoslain mukaiset valtausoikeudet
Keliber Oy:lle sopimusluonnoksen
mukaisilla ehdoilla sekä oikeuttaa
työ- ja elinkeinoministeriö allekirjoittamaan luovutusta koskeva sopimus. Sopimuksen kohteena olevien
valtausten yhteispinta-ala on 127 ha.
Valtaukset oikeuttavat geologiseen
tutkimukseen ja malminetsintään
alueella. (TEM osastopäällikkö Petri
Peltonen 0295 063 662)
Päätös myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta vuonna 2012. Uudenmaan, Varsinais-Suomen, KaakkoisSuomen ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jaetaan vuoden 2012 talousarvion momentin 32.30.45 (Yritysten
investointi- ja kehittämishankkeiden
tukeminen) jakamatta oleva ja ensimmäisen lisätalousarvion mukainen
äkillisen rakennemuutoksen alueille
tarkoitettu yhteensä 8 700 000 euron
valtuus. Myöntämisvaltuus käytetään valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain
mukaisiin avustuksiin äkillisen
rakennemuutoksen alueilla. Työ- ja
elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY -keskuskohtaisiin kiintiöihin. (TEM ylitarkastaja Sirpa Hautala 0295
063 684)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 18.10.2012
seuraavat nimitysasiat:
Varatuomari Heidi Viitala valtioneuvoston kanslian hallitussihteerin virkaan 24.10.2012 lukien. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 09 160
22294)
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Valtioneuvosto myönsi virkavapautta
ulkoasiainneuvos Pasi Hellmanille
ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virasta 1.11.2012–31.10.2017.
(UM hallintojohtaja Ari Rouhe
09 160 55400)
Hallitusneuvos, oikeustieteen kandidaatti, valtiotieteen kandidaatti Merja
Leinonen opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen virkaan
1.11.2012 lukien. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 0295 330 235)
Oikeustieteen maisteri Taina Marja
Susiluoto työ- ja elinkeinoministeriön
alueosaston osastopäällikön virkaan
1.1.2013–31.12.2017. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Mikko Salmenoja 0295 047 986)
Tekniikan lisensiaatti, osastopäällikkö
Petri Olavi Peltonen työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatioosaston osastopäällikön virkaan
1.1.2013–31.12.2017. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Mikko Salmenoja 0295 047 986)
Valtiotieteen lisensiaatti, osastopäällikkö Markku Tapani Wallin työ- ja
elinkeinoministeriön tieto-osaston
osastopäällikön virkaan 1.1.2013–
31.12.2017. (TEM henkilöstö- ja
hallintojohtaja Mikko Salmenoja
0295 047 986)
Valtiotieteen maisteri, osastopäällikkö
Tuija Päivi Marita Oivo työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyysosaston osastopäällikön virkaan
1.1.2013–31.12.2017. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Mikko Salmenoja 0295 047 986)
Oikeustieteen tohtori Pekka Veikko
Juhani Timonen työ- ja elinkeinoministeriön työelämä- ja markkinaosaston osastopäällikön virkaan 1.1.2013–
31.12.2017. (TEM henkilöstö- ja
hallintojohtaja Mikko Salmenoja
0295 047 986)

tuksina kosteus- ja homevaurioituneiden koulurakennusten korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennushankkeisiin seuraavasti:
Uudenmaan ELY 7 700 000 euroa,
Varsinais-Suomen ELY 850 000 euroa,
Pirkanmaan ELY 5 980 000 euroa,
Pohjois-Savon ELY 2 970 000 euroa,
Pohjois-Pohjanmaan ELY 1 900 000
euroa ja Lapin ELY 600 000 euroa.
(OKM rakennusneuvos Ritva Kivi
0295 330 155)
Vuoden 2012 talousarvion momentin
32.30.64 (Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin) arviomäärärahan ylittäminen 3 500 000 eurolla.
Momentille 32.30.64 on budjetoitu
15 616 000 euroa. Vuoden 2012 elokuun lopussa momentin arviomäärärahaa oli käyttämättä noin 6,1 miljoonaa euroa. Syyskuussa arviomäärärahan käyttö oli poikkeuksellisesti
noin 5,2 miljoonaa euroa, minkä johdosta jäljellä oleva määräraha ei riitä
loppuvuoden tarpeisiin. Syyskuun
suuri arviomäärärahan käyttö selittyy erityisesti Varsinais-Suomen
Lövön siltahankkeen runsaan 2 miljoonan euron maksatuksella sekä
muutaman muun hankkeen isoilla
hankemaksatuksilla. Työ- ja elinkeinoministeriö on ehdottanut kuluvan vuoden kolmanteen lisätalousarvioon
momentin määrärahan lisäämistä
3 500 000 eurolla. Koska lisätalousarvio ei ehdi tulla voimaan ennen
momentin ylitystarvetta, ylitetään
momentin arviomääräraha 3 500 000
eurolla. (TEM talousjohtaja Mika
Niemelä 0295 062 135)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
15.10.2012

R A H A - A S I AT

Hallitus sopi kuluvan vuoden kolmannesta lisätalousarvioesityksestä

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 17.10.2012 seuraavia asioita:

Tieto- ja viestintätekniseen alaan
panostetaan työllisyyden turvaamiseksi

Määrärahan jakaminen yleissivistävän
koulutuksen korjaushankkeiden valtionavustuksiin. Vuoden 2012 ensimmäisessä lisätalousarviossa osoitettu
20 miljoonan euron määräraha jaetaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille myönnettäväksi valtionavus-

Hallitus sopi 15. lokakuuta valtion
meno- ja tuloarvioiden tarkennuksista
sekä lisäpanostuksista lähinnä tietoja viestintäteknisen alan työllisyyden
turvaamiseksi. Lisäpanostukset, joiden yhteissumma on lähes 13 miljoonaa euroa, pohjautuvat Suomen ICT
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2015 -työryhmän ehdotuksiin. Lisäbudjettiesitys annetaan eduskunnalle
18.10.2012.
Hallitus esittää, että digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittämiseen suunnataan 4,1 miljoonaa euroa,
josta 2,4 miljoonaa euroa arvioidaan
käytettävän pilvipalveluiden kehitysja testausympäristön perustamisinvestointeihin laitehankintoineen. Kehitys- ja testausympäristö toimii myös
julkisen sektorin palveluiden pilottien
kehitysalustana ja edistää julkisten
sähköisten palveluiden kehittämistä.
Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenoihin esitetään
0,5 miljoonan euron lisämäärärahaa
uuden informaatio- ja viestintäteknologian sekä media-alan tutkimus- ja
kehittämistarpeita palvelevan osaamis- ja yhteistyöverkoston perustamiseen. Tavoitteena on luoda avoin
ja puolueeton tutkimus- ja kehittämistiedon osaamiskeskittymä, joka
edistää informaatio- ja viestintäteknologiaa hyödyntävää toimintaa.
Tekesin myöntämisvaltuutta lisätään
yhteensä 8 miljoonalla eurolla ICTklusterin äkillisten rakennemuutosten hoitoon. Siitä 6 miljoonaa euroa
kohdennetaan pk-yrityksille suunnattuun verkkomyynti- ja markkinointivalmiuksien kehittämistyöhön ja
2 miljoonaa euroa Green ICT ja älykkäät kaupunkiympäristöt -toimenpidekokonaisuuteen.
Tuloarviot pienenevät
Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan vähennettävän nettomääräisesti 501 miljoonalla eurolla, josta pääosan selittää
verotulojen arvion muuttuminen.
Verotuloarviota alennetaan nettomääräisesti yhteensä 660 miljoonalla
eurolla. Heikentyneestä kokonaistaloudellisesta ennusteesta sekä alkuvuoden kertymätiedoista johtuen
yhteisöveroarviota ehdotetaan vähennettäväksi 220 miljoonaa euroa ja
arvonlisäveroarviota 54 miljoonaa
euroa. Alkuvuoden kertymätietojen
pohjalta alennetaan energiaveroarviota 197 miljoonaa euroa ja jäteveroarviota 10 miljoonaa euroa. Autoveron tuottoarviota alennetaan 179
miljoonaa euroa.
Lainoja koskevaa tuloarviota korotettaisiin 122 miljoonaa euroa Islannin ennakoitua nopeammasta lainojen takaisinmaksusta johtuen.
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Menoarvioihin tarkennuksia
Valtion menojen tarvearvio tarkentuu
alaspäin nettomääräisesti 90 miljoonalla eurolla.
Lisätalousarvioesitykseen sisältyy
jonkin verran määrärahalisäyksiä,
joilla vuodelle 2012 budjetoidut
määrärahat saadaan vastaamaan tarkentunutta määrärahatarvetta. Määrärahalisäyksiä esitetään mm. Suomen
Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan ja työmarkkinatukeen.
Toisaalta useiden määrärahojen, kuten
energiaverotuki, EU-maksu ja ansiopäivärahat, tarve-arviot ovat tarkentuneet alaspäin. Valtionvelan korkomenojen arviota alennetaan 129 miljoonalla eurolla.
Tasapaino ja valtionvelka
Vuoden 2012 kolmas lisätalousarvioesitys kasvattaa valtion nettolainanoton tarvetta 411 miljoonalla
eurolla. Valtion nettolainanotoksi
vuonna 2012 esitetään 9,1 miljardia
euroa, mikä sisältää toisessa lisätalousarviossa myönnettyjä kertaluonteisia
menoja EVM:n pääomittamiseen
1,44 miljardia euroa. Valtionvelan
määräksi vuoden 2012 lopussa arvioidaan noin 89 miljardia euroa, mikä
on noin 45 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Lisätietoja: budjettipäällikkö Hannu
Mäkinen, p. 0295 530 330, valtiovarainministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT

Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämistä koskeva strategiaehdotus
luovutettiin 17.10.2012 hallinto- ja
kuntaministeri Henna Virkkuselle.
Julkisen hallinnon ICT-strategiaehdotuksessa valtio- ja kuntasektorille asetetaan tavoite hyödyntää teknologiaa ja tuoda palvelut ja tiedot
lähelle kansalaisia, yrityksiä ja hallintoa. Tavoitetilassa vuonna 2020
palvelut ja tiedot ovat helposti ja turvallisesti saatavilla ja käytettävissä
eri tavoin. Strategiaehdotuksessa esitetään muun muassa palvelukehittämisen kokeilut mahdollistavan alustan
ja osaamiskeskittymän perustamista
(JulkICT-lab) sekä avoimen tiedon ja
julkisen hallinnon ICT-valmennusohjelmien käynnistämistä. Tämän
lisäksi käynnistetään julkisen hallinnon tietohallinnon rakenteiden selvitystyö. Strategiaehdotus perustuu
hallitusohjelmassa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiselle asetettuihin tavoitteisiin ja ne tukevat hallituksen rakennepoliittisia toimenpiteitä, kuten kuntauudistusta ja vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaa.
Strategiaehdotuksesta järjestetään
loka- ja marraskuun aikana lausuntokierros. Ehdotuksen ja siitä saatujen
lausuntojen pohjalta valtioneuvosto
vahvistaa julkisen hallinnon ICTstrategian sisällön alkuvuodesta 2013.
Valmisteluhankkeella oli ministeriöiden, Kansaneläkelaitoksen ja kuntasektorin edustajista koostuva ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi
ICT-johtaja Timo Valli valtiovarainministeriöstä. Strategiaehdotus on

osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/
03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/
20121017Julkis/01_JulkICTstrategiaehdotus_17.10.2012.pdf. Lisätietoja
antavat ICT-johtaja Timo Valli,
p. 0295 530 340, erityisasiantuntija
Olli-Pekka Rissanen, p. 0295 530
364 ja neuvotteleva virkamies VilleVeikko Ahonen, p. 0295 530 066,
valtiovarainministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetusja kulttuuriministeriön työryhmän
16.10.2012 julkaisema Luovuudesta
kasvua ja uudistusta -raportti arvioi
luovan osaamisen kasvavaa merkitystä kasvulle ja elinkeinorakenteen
uudistumiselle. Työryhmä esittää
lukuisia toimenpide-ehdotuksia, jotka
koskevat aineettomia oikeuksia, osaamisen kehittämistä ja luovan alan julkisia yrityspalveluita. Työryhmä
arvioi, että aineettomien oikeuksiin
liittyy mittavia tuotto- ja kasvumahdollisuuksia, joita ei ole kyetty riittävästi tunnistamaan eikä hyödyntämään. Tavoitteena tulisi olla, että
Suomesta kehittyy aineettomaan
omaisuuteen sijoittamiselle ja siihen
perustuvalle liiketoiminnalle vakaa,
kannustava
ja
kansainvälisesti
kilpailukyinen toimintaympäristö.
Työryhmän raportti on osoitteessa
http://www.tem.fi/files/34626/TEM
jul_40_2012_web.pdf. Lisätietoja
antavat teollisuusneuvos Sakari
Immonen, p. 029 63665 ja neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne,
p. 029 63691, työ- ja elinkeinoministeriö sekä neuvotteleva virkamies
Kimmo Aulake, p. 029 3 30067 ja
kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, p. 029 3 30144 opetus- ja kulttuuriministeriö.

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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