20.–26.10.2012/43
Liite Virallisen lehden numeroon 126/29.10.2012

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
VALTIONEUVOSTO . . . . . . . .
Hallituksen esitykset . . . . . . . . .
Valtioneuvoston asetukset . . . . .
Valtioneuvoston päätökset . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .
Raha-asiat . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUOVUTETUT MIETINNÖT

11
11
12
13
14
15
15

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

Valtioneuvosto antoi 25.10.2012
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 138/2012 vp)
eduskunnalle Kroatian liittymisestä
Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja
niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian
tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja
assosiaatiosopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi
annetaan Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehty sopimus. Liittymis29.10.2012/126

sopimuksella Kroatiasta tulee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen, sellaisina kuin nämä sopimukset
ovat muutettuina tai täydennettyinä,
osapuoli. Kroatia saa unionin jäsenvaltioille kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet sellaisina kuin ne kyseisten
sopimusten sekä liittymissopimukseen ja liittymisasiakirjaan kirjattujen ehtojen mukaan ovat. Liittymissopimukseen kuuluu olennaisena
osana liittymisehdot ja mukautukset
unionin perustana oleviin sopimuksiin sisältävä liittymisasiakirja liitteineen sekä yksi erityiskysymystä käsittelevä pöytäkirja. Lisäksi allekirjoittajavaltioiden konferenssin päätösasiakirjaan sisältyvät sopimuspuolten julistukset. Kroatian tasavallan
liittymissopimus Euroopan unioniin
allekirjoitettiin joulukuussa 2011.
Liittymissopimus tulee voimaan
1.7.2013, jos kaikki liittymissopimuksen sopimuspuolet ovat 30.6.2013
mennessä tallettaneet ratifioimisasiakirjansa Italian hallituksen huostaan.
(UM osastopäällikkö Jukka Salovaara
09 160 55044)
Hallituksen esitys (HE 139/2012 vp)
eduskunnalle Suomen ja PohjoisAtlantin liiton kesken vaihdettavan
turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn hallinnollisen järjes-

telyn hyväksymisestä sekä laiksi järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton
kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen ja Pohjois-Atlantin
liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta
tehtiin 3.7.2012 hallinnollinen järjestely, jonka tarkoituksena on ajantasaistaa vuonna 1994 tehty tietoturvallisuussopimus. Esitykseen sisältyy lakiehdotus hallinnollisen järjestelyn sekä vuoden 1994 tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto 09 160 55711)
Hallituksen esitys (HE 140/2012 vp)
eduskunnalle valvottua koevapautta
koskevaksi lainsäädännöksi. Laki
valvotusta koevapaudesta ehdotetaan
säädettäväksi ja rikoslain vankeutta
koskevaa lukua muutettavaksi. Lisäksi
muutettaisiin ehdonalaisen vankeuden
valvonnasta annettua lakia ja vankeuslakia. Valvottua koevapautta koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. Muun
muassa valvottuun koevapauteen
sijoittamisen edellytyksistä, koevapauden
toimeenpanosuunnitelmasta, toimintavelvollisuudesta ja
koevapauteen sijoitetun velvollisuuksista säädettäisiin. Valvotun koevapauden tarkoitusta täsmennettäisiin siten, että siitä ilmenisi valvotun
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koevapauden asema osana suunnitelmallista ja asteittaista vapauttamismenettelyä. Myös sähköisistä valvontalaitteista säädettäisiin uudessa
laissa nykyistä täsmällisemmin. Myös
seksuaalirikollisten lääkehoidon ja
siihen liitettävän psykososiaalisen
hoidon mahdollistamista osana valvotun koevapauden ja ehdonalaisen
vapauden täytäntöönpanoa ehdotetaan säädettäväksi. Lisäksi vankeuslakia muutettaisiin siten, että vangille
annettujen lupaehtojen noudattamista
vankilan ulkopuolella tapahtuvassa
toiminnassa voitaisiin valvoa sähköisin välinein. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2013. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 0295
150 576)
Hallituksen esitys (HE 141/2012 vp)
eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista
koskevaksi lainsäädännöksi. Rikoslakia, oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annettua lakia sekä pakkokeinolakia
ehdotetaan muutettavaksi. Rikoslakiin
ehdotetaan lisättäväksi säännökset
eräiden törkeimpien rikosten valmistelun rangaistavuudesta. Rangaistavaksi säädettäisiin tapon, murhan,
surman, törkeän pahoinpitelyn, panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön
valmistelu ja niiden tekemisestä
sopiminen. Tunnusmerkistötekijöistä
säädettäisiin mahdollisimman tarkkarajaisesti laillisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla. (OM lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen 0295
150 548)
Hallituksen esitys (HE 142/2012 vp)
eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain
muuttamisesta. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain
siirtymäsäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että eräiden lain
edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamiselle säädettyä kolmen vuoden määräaikaa jatkettaisiin
yhdellä vuodella. Lisäksi lakiin
ehdotetaan tehtäväksi eräitä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja
koskevia muutoksia. Toimitilahuoneistoa koskevina tietoina talletettaisiin ainoastaan tieto siitä, onko huoneisto tarkoitettu toimitilakäyttöön.
Turvakielto voitaisiin tallettaa erityisestä syystä myös toistaiseksi voimassa olevana. Väestötietojärjestelmään voitaisiin tallettaa henkilön
omaan pyyntöön perustuen perustiedot myös Suomessa toimivien ulkomaan edustustojen henkilökuntaan
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kuuluvista sekä heidän perheenjäsenistään ja yksityisessä palveluksessaan olevista ulkomaan kansalaisista.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi täsmennyksiä eräitä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja
koskevien säännösten sanamuotoon.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.3.2013. (VM lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen 0295 530 173)
Hallituksen esitys (HE 143/2012 vp)
eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta. Joukkoliikennelakiin ehdotetaan viranomaisten väliseen toimivallanjakoon liittyviä muutoksia. Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että Oulun kaupungista
tulisi seudullinen viranomainen.
Joukkoliikenneluvan ja yhteisön liikenneluvan myöntämiseen, valvontaan ja peruuttamiseen liittyvät tehtävät ehdotetaan keskitettäviksi EteläPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle. Lisäksi ehdotetaan, että Liikennevirasto päättäisi
valtion talousarviossa osoitetun
joukkoliikenteen määrärahan kiintiöimisestä toimivaltaisille elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksille.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2013. (LVM hallitusneuvos Tuula
Ikonen 0295 342 510)
Hallituksen esitys (HE 144/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Ajokorttilakiin, tieliikennelakiin, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettuun lakiin, ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin ja alkolukolla
valvotusta ajo-oikeudesta annettuun
lakiin ehdotetaan muutoksia. Muutosehdotuksilla tarkennetaan, selkeytetään ja kehitetään ajokortteja ja ajooikeutta sekä niihin liittyviä menettelyjä ja säännöksiä. Esitykseen sisältyy myös ehdotus ammattipätevyyslain muutokseksi ETA-maissa voimassa olevien ensimmäisen jatkokoulutuksen ajankohtaa koskevien
kansallisten siirtymäaikojen tunnustamiseksi kansainvälisessä liikenteessä. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 19.1.2013. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 0295 342 571)
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:

25.10.2012

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 28 §:n muuttamisesta.
Asetuksen 28 pykälän 1 momenttiin
lisätään uusi 6 kohta siten, että valtio-

varainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja lisätään luetteloon niistä virkamiehistä, jotka vastaavat virka-asemaltaan osastopäällikköä. Asetus tulee
voimaan 1.11.2012. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 0295 530 172)
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön
keskusyksikön toimipaikasta ja alueyksiköistä annetun valtioneuvoston
asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan vuoden 2013
alusta voimaan tulevan kuntaliitoksen johdosta. Asetuksesta poistetaan
maininnat Vähänkyrön kunnasta,
koska se yhdistyy Vaasan kaupunkiin. Kyseessä ovat asetuksen teknisluonteiset muutokset, eivätkä ne vaikuta Suomen metsäkeskuksen Rannikon alueyksikön eivätkä Etelä- ja
Keski-Pohjanmaan alueyksikön toimialueisiin. Samassa yhteydessä korjataan Länsi-Turunmaan kaupungin
nimi Paraiseksi, joka se on ollut vuoden 2012 alusta. Lisäksi Rannikon
alueyksikön päätoimipaikan muutos
aiheuttaa asetukseen muutoksen.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Maija Kaukonen 0295 162 153)
Valtioneuvoston asetus valtion ja
Fintoto Oy:n osuudesta totopelien
tuotoista. Asetuksella vahvistetaan
vuodesta 2013 alkaen totopeleistä
kertyvistä totopelituottojen kokonaismäärästä valtiolle tilitettävä
osuus 0,4 prosentiksi ja Fintoto
Oy:lle jäävä loppuosuus pelaajan ja
totopelien valtion osuudella sekä
arpajaisverolla vähennetty osuus totopelien kokonaisvaihdosta. Asetus
tulee voimaan 1.1.2013. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus vuonna 2013
myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta. Asetuksella
säädetään maatilan investointituen
kohteista, tuen määrästä ja hakuajoista vuodelle 2013. Vuonna 2012
rahoitettavina olleet tukikohteet ja
niiden tukitasot säilyvät pääosin ennallaan. Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien lämpökeskusten tuen muotoa muutetaan siten, että tuki myönnetään kokonaan avustuksena nykyisen korkotuen ja avustuksen yhdistelmän sijaan. Muutos liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen edistää investointien ohjauksella maa- ja puutarhatalouden energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä sekä uusiutuvan
energian tuotantoa ja käyttöä. Lisäksi
lammas- ja vuohitaloudessa on jat-
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kossa mahdollista myöntää tukea tuotantorakennuksen rakentamisen yhteydessä myös apevaunun tai muun kuin
rakennukseen kiinteästi asennettavan
rehunjakolaitteen hankintaan. Asetuksella avataan vuonna 2013 myönnettävän investointituen haku siten,
että tukea voi hakea 2.1.2013 alkaen.
Asetus tulee voimaan 31.10.2012.
(MMM hallitussihteeri Mika Saari
0295 162 134)
Valtioneuvoston asetus ilmaliikennepalvelun delegoinnista Ruotsin siviiliilmailuviranomaisen kanssa tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus ja asetus tulevat voimaan
4.11.2012. (LVM neuvotteleva virkamies Hanna Perälä 0295 342 009)
Valtioneuvoston asetus valtion rajat
ylittävästä toiminnasta Ruotsin siviiliilmailuviranomaisen kanssa tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus ja asetus tulevat voimaan
4.11.2012. (LVM neuvotteleva virkamies Hanna Perälä 0295 342 009)
Valtioneuvoston asetus ilmailulta
rajoitetusta alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksen 5 pykälän 1 momentissa on lueteltu alueet, joilla ilmailu
on sallittu vain Liikenteen turvallisuusviraston luvalla. Tästä luettelosta
poistetaan alue R55 Reila. Asetus
tulee voimaan 7.2.2013. (LVM neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö
0295 342 030)
Valtioneuvoston asetus kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetuksella toimeenpannaan työ- ja
elinkeinoministeriön suositus hallinnonalan virastojen ja laitosten hallitusten ja johtokuntien toiminnassa
noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista. Suosituksen ensisijaisena
tavoitteena on selkeyttää johtokuntien
roolia ja tehtäviä tulosohjauksessa
suhteessa ministeriöön ja johtamisessa suhteessa operatiiviseen johtoon. Asetus tulee voimaan 1.11.2012.
(TEM neuvotteleva virkamies EevaLiisa Koltta-Sarkanen 0295 063 518)
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan muuttamisesta. Asetuksella muutetaan platinatuotteiden juotteiden
platinapitoisuus jalometallipitoisuudeksi, jolloin yleisesti käytetyt ja
saatavilla olevat juotteet tulevat sallituiksi. Lisäksi muutetaan palladiumtuotteiden juotteiden jalometalli-

29.10.2012/126

pitoisuutta vähintään 700 tuhannesosaan. Mainitut muutokset harmonisoivat käytäntömme jalometallituotteiden tarkastusta ja leimausta koskevan yleissopimuksen (CCM-sopimus) mukaiseksi ja pitoisuudet vastaavat alan standardin SFS-EN
1904:2000 sisältöä. Asetus tulee voimaan 1.11.2012. (TEM ylitarkastaja
Veli Viitala 0295 063 725)
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin
polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja
kaasuturbiinien päästöjen vähentämiseksi laadittavaan kansalliseen
siirtymäsuunnitelmaan kuuluvista epäpuhtauksista, suunnitelman sisällöstä,
siihen kuuluvien laitosten päästörajaarvoista ja päästöjen enimmäismäärien
määräytymisperusteista. Asetuksella
pannaan täytäntöön osa teollisuuden
päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
(2010/75/EU) kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevan 32 artiklan
velvoitteista. Asetus tulee voimaan
29.10.2012. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 050 362
2057)
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
25.10.2012 seuraavat päätökset:
Päätös oikeuttaa valtioneuvoston
kanslia
korottamaan
enintään
1 000 000 eurolla valtion kokonaan
omistaman Suomen Erillisverkot
Oy:n omaa pääomaa. (VNK hallitusneuvos Ilpo Nuutinen 09 160 23011)
Päätös aloittaa Helsingissä 13.5.2012
kotonaan kuolleen kahdeksanvuotiaan tytön menehtymistä koskevan
poikkeuksellisen tapahtuman tutkinta
ja asettaa tutkintaryhmä tapahtuman
tutkintaa varten. Turvallisuustutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku,
syyt ja seuraukset sekä tehdyt pelastustoimet ja viranomaisten toiminta.
Tutkintaryhmä laatii tutkintaselostuksen, joka annetaan valtioneuvostolle. Tutkintaryhmän johtaja on pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen
Punaisesta Rististä, jäsenet ovat rikosylikomisario Jukka Kaski LänsiUudenmaan poliisilaitoksesta, opetusja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen
Lahden kaupungista, lastenpsykiatri

Jukka Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, sosiaalipalvelupäällikkö Maria Päivänen Tampereen
kaupungista, toiminnanjohtaja Marita
Ruohonen Suomen Mielenterveysseurasta sekä pysyvät asiantuntijat ovat
johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskuksesta, dosentti
Mikko Salasuo Helsingin yliopistosta
ja psykologian tohtori Mika Hatakka,
itsenäinen ammatinharjoittaja. (OM
hallitusneuvos Mirja Kurkinen 0295
150 304)
Päätös myöntää Pirita Susanna Näkkäläjärvelle ero saamelaiskäräjien
jäsenen tehtävästä sekä määrätä hänen
tilalleen saamelaiskäräjien varajäsen
Veikko Antero Porsanger ja Porsangerin tilalle saamelaiskäräjien varajäsenen tehtävään Antti Tapani Sujala
saamelaiskäräjien 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 0295 150 304)
Päätös myöntää maastavientilupa
Patria Land Systems Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella Patria Land
Systems Oy saa viedä Yhdysvaltoihin 2 kappaletta panssarikoreja liittyen
markkinointivaiheessa olevaan USA
Marine Corps projektiin. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295
140 414)
Päätös määrätä Suomen edustajiksi
Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön (CERN) neuvostoon professori Dan-Olof Riska kaudeksi
1.1.2013–31.12.2013, professori Juha
Äystö kaudeksi 1.1.2014–30.6.2016
ja johtava tiedeasiantuntija Pentti
Pulkkinen
kaudeksi
1.1.2013–
30.6.2016. (OKM johtaja Annu JylhäPyykönen 0295 330 123)
Päätös Suomen esityksestä komission
pohjoisen tuen päätöksen muuttamiseksi koskien suurpetojen porotaloudelle aiheuttamista vahingoista
maksettavien korvausten enimmäismäärää. Euroopan unionin komissio
antoi 30.4.2009 päätöksen K(2009)
3067 (muutettu komission päätöksellä
K(2009)9122) Suomen pohjoisten
alueiden maataloutta koskevasta pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä. Päätöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että liitteessä II ryhmän 6 (Muut tuet) alaviitteen 12 (Petojen aiheuttamien porovahinkojen korvaaminen) enimmäismäärää korotettaisiin kolmella miljoonalla eurolla.
Pohjoisen tuen enimmäismäärä säilyisi kuitenkin 358 miljoonassa
eurossa. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
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Päätös jatkaa Kuluttajaviraston johtokunnan toimikautta 31.12.2012
saakka. Kuluttajaviraston johtokunnan 1.11.2008 alkanut nelivuotinen
toimikausi päättyy 31.10.2012. Koska
Kuluttajavirastoa ja Kilpailuvirastoa
on esitetty yhdistettäväksi 1.1.2013
alkaen, Kuluttajavirastolle ei aseteta
uutta johtokuntaa vaan nykyisen johtokunnan toimikautta jatketaan vuoden
2012 loppuun saakka. Kuluttajaviraston johtokunnan nykyinen
kokoonpano: puheenjohtaja: teollisuusneuvos Sirpa Alitalo työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja:
professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopisto; jäsenet: lainopillinen
asiamies Janne Makkula Suomen
yrittäjät, sopimussihteeri Raimo Hoikkala, Palvelualojen ammattiliitto
PAM, professori Elisa Juholin Helsingin yliopisto ja lakimies Petteri
Lehtonen Kuluttajavirasto (henkilökunnan edustaja). (TEM neuvotteleva
virkamies Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
0295 063 518)
Päätös asettaa Kuluttajatutkimuskeskuksen johtokunta kolmivuotiskaudeksi 1.11.2012 lukien. Kokoonpano:
puheenjohtaja: ylijohtaja Päivi Hentunen Kuluttajavirasto; varapuheenjohtaja: professori Pirjo Laaksonen
Vaasan yliopisto; jäsenet: neuvotteleva virkamies Minna Tukiainen työja elinkeinoministeriö, erikoistutkija
Tom Björkroth Kilpailuvirasto, tutkimusjohtaja Mika Maliranta Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, professori
Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopisto
ja projektivastaava Paula Pessi Kuluttajaliitto. (TEM neuvotteleva virkamies Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
0295 063 518)
Päätös asettaa työsuojeluneuvottelukunta toimikaudeksi 1.11.2012–
31.10.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja:
osastopäällikkö, ylijohtaja Leo
Suomaa (neuvotteleva virkamies
Hanna-Mari Pekuri) sosiaali- ja
terveysministeriö; varapuheenjohtaja: valvontajohtaja Markku Marjamäki (ylitarkastaja Tarja Nupponen)
sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet:
työympäristöasiantuntija Raili Perimäki (työympäristösihteeri Erika
Kähärä) Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK, asiantuntijalääkäri Kari Haring (kehittämispäällikkö
Juha Antila) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen
(sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi) Toimihenki-
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lökeskusjärjestö STTK, asiantuntija
Tarja Arkio (koulutus- ja tutkimusyksikön johtaja Hannu Saarikangas)
Akava, asiantuntija Katja Leppänen
(ylilääkäri Jan Schugk) Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, asiantuntija
Aki Sundell (asiantuntija Rauno Toivonen) Elinkeinoelämän Keskusliitto
EK, neuvotteleva virkamies Päivi
Lanttola (työmarkkina-analyytikko
Mika Happonen) Valtion työmarkkinalaitos,
työmarkkina-asiamies
Markku Roiha (tutkimuspäällikkö
Margareta Heiskanen) KT Kuntatyönantajat, toimitusjohtaja Jorma
Löhman (kehittämispäällikkö TiinaMari Monni) Työturvallisuuskeskus
ja vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen (aluejohtaja Rauno Hanhela)
Työterveyslaitos. (STM neuvotteleva
virkamies Antti Posio 0295 163 503)
Päätös asettaa öljysuojarahaston hallitus toimikaudeksi 1.11.2012–
31.10.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: professori Vesa Majamaa; jäsenet: hallitusneuvos Mika Kättö (pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa) sisäasiainministeriö, neuvotteleva virkamies
Jonna Berghäll (budjettineuvos Petri
Syrjänen)
valtiovarainministeriö,
hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine
(erityisasiantuntija Magnus Nyström)
ympäristöministeriö, lakimies Susanna
Ijäs (kehittämispäällikkö Jussi Rahikainen) Suomen Kuntaliitto, meriasiantuntija Vanessa Ryan WWF
Suomi (puheenjohtaja Camilla
Strandberg-Panelius Natur och Miljö)
ja varatoimitusjohtaja Pekka Huttula
(erityisasiantuntija Tina Sammi) Öljyalan Keskusliitto. (YM ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio 050
461 8652)
Päätös määrätä ympäristöministeriön
ylitarkastaja Mirkka Saarela valtioneuvoston esittelijäksi. (YM ylitarkastaja Kaisa Pelttari 040 580 8710)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
25.10.2012 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 62/2012
vp) eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan
liittyvien asetusten muuttamisesta
tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta (Trade omnibus I).
Euroopan komissio on 7.3.2011 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen
yhteiseen kauppapolitiikkaan liitty-

vien asetusten muuttamiseksi tiettyjen
toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta. Ehdotus sisältää Lissabonin sopimuksen ja komitologiaasetuksen voimaantulon edellyttämät
mukautukset, mukaan lukien säädösten valvonta- ja antamismenettelyjä,
24 yhteisen kauppapolitiikan alaan
kuuluvaan perussäädökseen, joihin ei
ole sovellettu aiempaa vuoden 1999
komitologiapäätöstä. Kyseessä oleviin
perusasetuksiin kuuluvat muun
muassa polkumyynti-, tasoitustullija suojatoimiperusasetukset sekä useita
kahdenvälisiä suojatoimia koskevia
asetuksia. (UM kaupallinen neuvos
Ritva Haukijärvi 09 160 56174)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 63/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EU-puolueasetus) sekä komission valmisteluasiakirjasta ehdotukseksi varainhoitoasetuksen muuttamisesta lisäämällä
siihen uusi eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoittamista koskeva
osasto (varainhoitoasetus). Euroopan
komissio on 12.9.2012 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason
poliittisten puolueiden ja säätiöiden
perussäännöstä ja rahoituksesta.
Komissio on myös esittänyt ehdotuksen yhteydessä valmisteluasiakirjan
varainhoitoasetuksen muuttamisesta
lisäämällä siihen uusi eurooppalaisten
poliittisten puolueiden rahoittamista
koskeva osasto. Asetusehdotus sisältää komission ehdotukset Euroopan
tason poliittisia puolueita ja niiden
rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003
parantamiseksi. Ehdotusten yleisenä
tavoitteena on lisätä Euroopan tason
poliittisten puolueiden ja säätiöiden
näkyvyyttä, tunnettuutta, tehokkuutta,
avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta.
(OM neuvotteleva virkamies Kaisa
Tiusanen 0295 150 454)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 25.10.2012
seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi virkavapautta
lähetystöneuvos Mika-Markus Leinoselle ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen
virasta
1.11.2012–
31.10.2015. (UM henkilöstöjohtaja
Vesa Lehtonen 09 160 55401)
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Lainsäädäntöneuvos
Ann-Marie
Malmsten oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikön
lainsäädäntöneuvoksen
virkaan
1.1.2013 lukien. (OM osastopäällikkö
Pekka Nurmi 0295 150 426)
Lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio
oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.1.2013
lukien. (OM osastopäällikkö Pekka
Nurmi 0295 150 426)
Kauppatieteen maisteri, apulaisosastopäällikkö Arto Kujala oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston
osastopäällikön virkaan 1.11.2012–
31.10.2017. (OM hallintojohtaja Olli
Muttilainen 0295 150 258)
Professori, filosofian maisteri Marjo
Mäenpää opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan
1.1.2013 lukien. (OKM johtaja Tuula
Lybeck 0295 330 201)
Oikeustieteen maisteri Mari Laurén
sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.11.2012 lukien.
(STM vanhempi hallitussihteeri Arita
Kaario 0295 163 522)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.10.2012
seuraavia asioita:
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
mukaisen koulutuksen yksikköhinnan
laskeminen kansanopistoissa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa, kesäyliopistoissa ja opintokeskuksissa vuodelle 2013. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun ottamatta opintokeskuksia, jotka kaikki ovat yksityisten
yhteisöjen ylläpitämiä. Keskimääräisiä yksikköhintoja laskettaessa on
otettu huomioon hallituksen esitykseen laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja
vapaasta sivistystyöstä annetun lain
väliaikaisesta muuttamisesta (HE 97/
2012 vp) sisältyvät kustannustason
tarkistuksen tekemättä jättämistä
koskevat säännökset. Valtionosuuden
kokonaismäärä on kansanopistoissa
48 724 000 euroa, valtakunnallisissa
liikunnan
koulutuskeskuksissa
17 773 000 euroa, kesäyliopistoissa

5 388 000 euroa ja opintokeskusten
opintotoiminnassa ja opintokerhotoiminnassa yhteensä 12 704 000 euroa.
(OKM opetusneuvos Kirsi Lähde
0295 330 202)
Palkkaussopimuksen
tekeminen
sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Päivi Sillanaukeen kanssa.
Sopimuspalkka on 11 297 euroa kuukaudessa 1.10.2012 lukien. (STM
hallitusneuvos Liisa Perttula 0295
163 521)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta,
sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
sekä sosiaali- ja terveysministeriön
asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta. Palkkakerroin
on 1,327, työeläkeindeksi 2475 ja
siirtymäajan indeksiluku 2738 vuodelle 2013. Palkkakerroin merkitsee
hieman alle 2,8 prosentin, työeläkeindeksi noin 2,8 prosentin ja siirtymäajan indeksiluku noin 2,8 prosentin nousua vuoteen 2012 verrattuna.
Asetukset tulevat voimaan 1.1.2013.
(STM neuvotteleva virkamies Maritta
Hirvi 0295 163 184)
LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 19.10.2012
Ihmiskauppatyöryhmän mietinnön.
Työryhmän mukaan rikoslain ihmiskauppaa ja paritusta koskevia rangaistussäännöksiä ja niiden perusteluja
tulisi täsmentää ja täydentää niin, että lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytäntö nykyistä paremmin vastaavat
Suomea sitovia kansainvälisiä asiakirjoja. Työryhmän ehdottamilla lainmuutoksilla ja pykälien perustelujen
täydennyksillä selvennettäisiin erityisesti rajanvetoa toisaalta ihmiskaupparikosten ja paritusrikosten ja toisaalta
ihmiskaupparikosten ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän välillä. Ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattamista korostettaisiin aiempaa selkeämmin
yhtenä
ihmiskaupan
hyväksikäytön muodoista, ja pakko-

työ mainittaisiin laissa yhtenä esimerkkinä ihmisarvoa loukkaavista
olosuhteista. Samalla ongelmalliseksi
osoittautunutta pakkotyön käsitettä
käsiteltäisiin pykälän perusteluissa
nykyistä yksityiskohtaisemmin muun
muassa kansainvälisen työjärjestön
kehittämiin osoittimiin perustuen.
Ehdotuksen mukaan myös parituksen
kohteena olevan henkilön asemaa
rikosprosessissa
parannettaisiin.
Mietintö on osoitteessa http://
www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkisto/Mietintojajalausuntoja2012/1347273127660. Lisätietoja
antavat lainsäädäntöneuvos Janne
Kanerva, p. 0295 150 340 ja lainsäädäntösihteeri Mirja Salonen, p. 0295
150 440, oikeusministeriö.
Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittänyt työryhmä (nk. Solmu IV)
luovutti 19.10.2012 loppuraporttinsa
sosiaali- ja terveysministeri Paula
Risikolle. Työryhmä ehdottaa EU/
ETA-maiden välisen sosiaaliturvan
koordinointiin sekä pikaisesti toteutettavia korjauksia että perusteellista
arviointia vaativia muutostarpeita.
Nykyisin toisesta EU/ETA-maasta
tulevalta työntekijältä edellytetään
vähintään neljän kuukauden työsopimusta Suomessa ennen kuin hän on
oikeutettu suomalaiseen sosiaaliturvaan. Lisäksi työtä on pitänyt tehdä
vähintään 18 tuntia viikossa. Työryhmä ehdottaa neljän kuukauden
työskentelyedellytyksen ja viikoittaisen työtuntiedellytyksen korvaamista
riittävällä työskentelyllä, jota arvioidaan ansioiden perusteella. Muutos
koskisi myös muita kuin EU-maista
muuttavia. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että lailla säädettäisiin tarkemmin siitä, milloin
Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen
päättyy eri tilanteissa. Jos oikeus
sosiaaliturvaan on syntynyt työskentelyn perusteella, sen tulisi myös
päättyä työskentelyn päättyessä.
Raportti on osoitteessa http://
www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=5065240&name=
DLFE-23311.pdf. Lisätietoja antaa
apulaisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen, p. 0295 163 166,
sosiaali- ja terveysministeriö.

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

29.10.2012/126

15

