27.10.–2.11.2012/44
Liite Virallisen lehden numeroon 129/5.11.2012

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 . . . . . . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .
VALTIONEUVOSTO . . . . . . . .
Hallituksen esitykset . . . . . . . . .
Valtioneuvoston asetukset . . . . .
Valtioneuvoston päätökset . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .
Raha-asiat . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUOVUTETUT MIETINNÖT
Liite:
Ministereiden
sijaisuudet 31.12.2012 . . . . . .

25
25
26
26
26
26
27
28
28
28
28
30

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
2.11.2012 seuraavat lait:
Laki laajakaistarakentamisen tuesta
haja-asutusalueilla annetun lain
muuttamisesta (HE 45/2012 vp).
Lakia muutetaan siten, että säädettyjen valtion ja kunnan maksuosuuksien
lisäksi tuen hakijalle sallitaan vastaanottaa muita laajakaistatukiohjelmaan
kuulumattomia lisätukia julkisilta
5.11.2012/129

tahoilta. Lisäksi laissa säädetään valtion tuen osan maksamista etukäteen
ennen tuen avulla rakennetun laajakaistaverkon valmistumista. Laki
tulee voimaan 12.11.2012. (LVM
rakennusneuvos Juha Parantainen
0295 342 383)
Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta
ja laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 72/2012
vp). Lakiin radiotaajuuksien huutokaupoista tehdään tarvittavat, pääasiallisesti teknisluonteiset muutokset,
jotta lakia voidaan soveltaa myös
huutokauppaan 800 megahertsin taajuusalueella. Viestintämarkkinalakiin
lisätään väliaikaisesti säännös, jonka
mukaan lakia sovelletaan myös verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun
Euroopan unionin asetuksen noudattamisen valvontaan ja rikkomisen
seuraamuksiin sekä siitä johtuvien
riitojen ratkaisemiseen. Lait tulevat
voimaan 8.11.2012. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että taajuushuutokaupan vaikutuksista toimialan kilpailuun ja kuluttajahintojen
kehittymiseen tehdään analyysi ennen
700 megahertsin taajuusalueen matkaviestintoimilupien myöntämistä ja
analyysin tulokset otetaan huomioon
700 megahertsin taajuuksia jaettaessa
(LVM neuvotteleva virkamies Kaisa
Laitinen 0295 342 608)

Laki hedelmöityshoidoista annetun
lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta (HE
69/2012 vp). Hedelmöityshoidoista
annettua lakia muutetaan siten, että
sukusolujen ja alkioiden luovuttajista
kerättyjen tietojen säilyttämisajat
ovat samanpituiset hedelmöityshoitolaissa ja ihmisen elimien, kudoksien
ja solujen lääketieteellisestä käytöstä
annetussa laissa. Lailla edistetään
yhtenäisen soveltamiskäytännön syntymistä luovuttajatietojen säilyttämisen osalta ja varmistetaan, että kudosten ja solujen laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskevassa Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissä
säädetty jäljitettävyysvaatimus tulee
hedelmöityshoitoja tarjoavien palvelun antajien toiminnassa asianmukaisesti täytetyksi myös luovuttajatietojen säilytyksen osalta. Laki tulee voimaan 1.12.2012. (STM neuvotteleva
virkamies Pasi Mustonen 0295 163
358)
Tasavallan presidentti hyväksyi veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta
Brunein kanssa tehdyn sopimuksen
ja vahvisti lain veroasioita koskevasta
tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 75/2012 vp). Sopimus
mahdollistaa veroasioita koskevien
tietojen vaihtamisen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön
ja kehityksen järjestön (OECD) laati25
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malle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan
kolmantenakymmenentenä päivänä
siitä päivästä, jona sopimuspuolet
ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
(VM neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 0295 530 289)
Tasavallan presidentti hyväksyi pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen
ilmatilan lohkon perustamisesta
Viron, Suomen, Latvian ja Norjan
välillä tehdyn sopimuksen ja vahvisti
lain pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan
kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 84/2012 vp). 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 säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö 0295
342 030)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 2.11.2012
seuraavat kansainväliset asiat:
Suurlähettiläs Leo Olasvirran tai
hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Kaisa-Reetta Karhun valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen
tasavallan hallituksen ja Afrikan
Unionin välinen Suomen tuesta AU
Mediation Support Capacity -hankkeelle tehty sopimus ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM apulaisosastopäällikkö Heikki Tuunanen
09 160 56366)
Suurlähettiläs Anu Saarelan tai hänen
estyneenä ollessaan hallinnollinen
ulkoasiainsihteeri Maarit Nádorin
valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan ja Kyproksen tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
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välttämiseksi ja siihen liittyvä pöytäkirja. (VM neuvotteleva virkamies
Harri Joiniemi 0295 530 105)

tokset. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2013. (VM hallitusneuvos Ismo Mäenpää 0295 530 231)

Suurlähettiläs Pekka Huhtaniemen
tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Tanja Jääskeläisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Panaman tasavallan hallituksen välillä
veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta. (VM neuvotteleva virkamies
Harri Joiniemi 0295 530 105)

Hallituksen esitys (HE 146/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon
verottamisesta annettua lakia siten,
että yhteisöjen sekä avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden suorittamien korkomenojen vähennysoikeutta rajoitettaisiin elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Korkomenot
saataisiin vähentää täysimääräisesti
korkotulojen määrää vastaavalta osin.
Jos nettokorkomenot, joilla tarkoitetaan korkotulot ylittäviä korkomenoja,
ovat verovuonna enintään 500 000
euroa, ne voitaisiin vähentää kokonaisuudessaan. Korkomenojen rajoituksen määrä perustuisi velallisen
elinkeinotoiminnan tulokseen, johon
on lisätty korkomenot, verotuksessa
vähennyskelpoiset poistot, rahoitusomaisuuden menetykset ja arvonmuutokset sekä konserniavustuslain
mukaiset saadut konserniavustukset
ja vähennetty annetut konserniavustukset. Nettokorkomenojen ylittäessä
mainitun euromäärän nettokorkomenot voitaisiin vähentää siltä osin
kuin ne ovat enintään 30 prosenttia
edellä kerrotusta oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Tämän
30 prosentin määrän ylittävät nettokorkomenot eivät olisi vähennyskelpoisia. Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen määrä olisi kuitenkin
enintään etuyhteysyritysten välisten
nettokorkomenojen suuruinen. Korkovähennysrajoituksia ei sovellettaisi
silloin, kun verovelvollinen esittää
selvityksen siitä, että verovelvollisen
oman pääoman suhde tilinpäätöksen
mukaiseen taseen loppusummaan on
korkeampi tai yhtä suuri kuin vahvistetun konsernitaseen vastaava suhdeluku. Rajoitussäännöksiä ei sovellettaisi luotto-, vakuutus- ja eläkelaitoksiin sekä eräiltä osin näiden konserniyhtiöihin. Vähennyskelvottomat
nettokorkomenot voitaisiin vähentää
seuraavien verovuosien tuloista kunkin verovuoden vähennyskelpoisten
korkomenojen rajoissa. Verotusmenettelystä annetun lain 65 §:ää
ehdotetaan muutettavaksi siten, että
vähennyskelvotonta nettokorkomenoa koskevaan päätökseen saisi hakea
muutosta siltä verovuodelta, jolta
syntynyttä vähennyskelvotonta nettokorkomenoa päätös koskisi. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan

N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 2.11.2012
seuraavat nimitysasiat:
Everstiluutnantti Timo Juhani MäkiRautilalle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Libanonissa
(Deputy Commander, Irish-Finnish
Battalion/United Nations Intermin
Force in Lebanon, UNIFIL) annetun
määräyksen peruuttaminen 22.11.2012
lukien ja everstiluutnantti Petteri
Aulis Antti Kurkisen määrääminen
tähän tehtävään 22.11.2012 lukien.
(PLM ylitarkastaja Aila Helenius
0295 140 432)
Sotilasyli-insinööri, insinööriprikaatikenraali Veli Pekka Valtonen puolustusvoimien pääinsinöörin virkaan
3.11.2012–31.5.2014. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 0295 140 432)

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

Valtioneuvosto antoi 1.11.2012 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 145/2012 vp)
eduskunnalle laiksi Tullin hallinnosta
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki Tullin hallinnosta. Samalla nykyinen tullilaitoksesta annettu laki ehdotetaan kumottavaksi. Lain nojalla
olisi tarkoitus antaa valtioneuvoston
asetus, jolla nykyistä kaksiportaista
tullilaitoksen organisaatiota uudistettaisiin siten, että piirihallinnon sijasta
muodostettaisiin valtiovarainministeriön hallinnonalalle Tulli-niminen
viranomainen, jonka toimialueena
olisi koko maa. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan, että eräisiin lakeihin tehdään Tullin hallinnosta annettavan lain
edellyttämät teknisluonteiset muu-
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1.1.2013. Niitä olisi tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuodelta
2014 toimitettavassa verotuksessa.
(VM lainsäädäntöneuvos Marianne
Malmgrén 0295 530 163)
Hallituksen esitys (HE 147/2012 vp)
eduskunnalle Suomen Pankille
myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi. Esityksessä
ehdotetaan, että eduskunta antaisi
suostumuksensa sille, että valtioneuvosto voisi myöntää vastavakuuksia
vaatimatta Suomen Pankille 3,76
miljardin euron suuruisen valtiontakuun Kansainväliselle valuuttarahastolle myönnettävän kahdenvälisen lainan vakuudeksi siitä mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta.
(VM finanssineuvos Asta Niskanen
0295 530 301)
Hallituksen esitys (HE 148/2012 vp)
eduskunnalle Sveitsin kanssa tulo- ja
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tehtyjen sopimuksen ja pöytäkirjojen
muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan
hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.
Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Sveitsin kanssa Helsingissä
18.9.2012 tehty tuloverosopimuksen
ja sen pöytäkirjojen muutospöytäkirja.
Pöytäkirjan tarkoituksena on saattaa
maiden väliset verotietojen vaihtamista koskevat säännökset OECD:n
suositusten mukaisiksi. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
Hallituksen esitys (HE 149/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi verontilityslain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan sekä
pysyviä että väliaikaisia verovuosiin
2013–2015 kohdistuvia muutoksia
verontilityslakiin ja tuloverolakiin.
Yhteisöveron jako-osuuksia muutettaisiin siten, että verovuosina 2014 ja
2015 kuntien jako-osuutta korotettaisiin 5 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,4 prosenttiyksiköllä ja valtion
osuutta alennettaisiin vastaavasti.
Lisäksi uusien veroperustemuutosten
verotuottovaikutukset kompensoitaisiin kunnille ja seurakunnille jakoosuuksia muuttamalla. Esitys liittyy
valtion vuoden 2103 talousarvioesi-
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tykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2013. Yhteisöveron jakoosuuksien väliaikaiset muutokset olisivat voimassa vuoden 2015 loppuun,
ja niitä sovellettaisiin verovuosilta
2013-2015 tehtäviin tilityksiin. (VM
neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 0295 530 052)
Hallituksen esitys (HE 150/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi tieteellisiin tai
opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta. Lakiin sisältyisivät säännökset eläinten kasvattamisesta, hoitamisesta, hankkimisesta,
toimittamisesta ja käyttämisestä sekä
toimintaan vaadittavista luvista.
Laissa säädettäisiin myös lupien
myöntämisestä, toimintaa ohjaavista
ja valvovista viranomaisista sekä
keskeiset eläinten käyttöä koskevat
periaatteet. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta
annettu direktiivi. Samalla nykyinen
koe-eläintoiminnasta annettu laki
kumottaisiin ja eläinsuojelulakiin
tehtäisiin eräitä teknisiä tarkistuksia.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2013. (MMM osastopäällikkö
Riitta Heinonen 0295 162 107)
Hallituksen esitys (HE 151/2012 vp)
eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta
tietopalvelusta annetun lain 7 §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
kiinteistötietojärjestelmästä
tapahtuvien tietoluovutusten maksupolitiikan muuttamista siten, että
julkishallinnon sisäiset teknisen
käyttöyhteyden kautta viranomaistoimintaa varten tapahtuvat kiinteistötietojärjestelmän tietojen vakiomuotoiset luovutukset olisivat maksuttomia kaikille viranomaisille. Esitys
liittyy valtion vuoden 2103 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2013. (MMM
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen
0295 162 300)
Hallituksen esitys (HE 152/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi työsopimuslain
2 luvun 4 §:n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun
lain 6 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi työnteon
keskeisistä ehdoista annettavaa selvitystä koskevaa työsopimuslain sään-

nöstä siten, että määräaikaisissa työsuhteissa selvityksestä olisi käytävä
ilmi määräaikaisuuden peruste sekä
määräaikaisen sopimuksen päättymisen ajankohta tai arvioitu ajankohta.
Säännösmuutos koskisi kaikkia määräaikaisia työsuhteita. Lisäksi vuokratyötä koskevaa erityissäännöstä ehdotetaan täydennettäväksi säännöksellä,
jonka tarkoituksena on lisätä vuokratyöntekijöille annettavaa tietoa ja sitä
kautta parantaa vuokratyöntekijöiden mahdollisuutta arvioida työsopimuksensa määräaikaisuuden perustetta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tilaajan olisi pyynnöstä ilmoitettava henkilöstön edustajalle myös vuokratyön käytön syy.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2013. (TEM vanhempi hallitussihteeri Jan Hjelt 0295 048 940)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 1.11.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus päästökaupan
uusista osallistujista ja laitosten toiminnan muutoksista päästökauppakaudella 2013–2020. Asetuksella
säädetään komission päästökauppadirektiivin nojalla antaman ilmaisjakopäätöksen 2011/278/EU kansallisesta täytäntöönpanosta siltä osin
kuin se koskee päästökaupan uusia
osallistujia, laitosten sulkemisia ja
muita päästöoikeuksien ilmaisjakoon
vaikuttavia muutoksia. Asetus sisältää
keskeiset muutostilanteissa sovellettavat maksuttomien päästöoikeuksien
jakosäännöt sekä määräajat, joiden
mukaisesti muutoksista tulee ilmoittaa. Asetus tulee voimaan 1.1.2013.
(TEM hallitusneuvos Päivi Janka
0295 064 833)
Valtioneuvoston asetus laitosten toimintaan, kapasiteettiin tai tuotantotasoon kohdistuvien muutosten ilmoittamisesta ja tietojen todentamisesta
päästökauppakaudella 2013–2020.
Asetuksella säädetään menettelyistä,
joita päästökauppalain (311/2011)
soveltamisalaan kuuluvan laitoksen
toiminnanharjoittajan on noudatettava
laitoksen kapasiteetin supistuessa,
tuotantotason laskiessa tai toiminnan
keskeytyessä. Asetus sisältää säännökset työ- ja elinkeinoministeriölle
toimitettavien tietojen vähimmäis-
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sisällöstä sekä tietojen todentamisesta.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013.
(TEM hallitusneuvos Päivi Janka
0295 064 833)
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
31.10.2012 seuraavat päätökset:
Päätös muuttaa valtioneuvoston jäsenten sijaisuusluetteloa. Ministereille hyväksytään viidennet ja kuudennet sijaiset (liite). (VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160
24026)
Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
1.11.2012 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä liikenneministeri
Merja
Kyllönen
toimimaan
1.11.2012–16.11.2012 kulttuuri- ja
urheiluministeri Paavo Arhinmäen
sijaisena ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa, talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa
sekä
EU-ministerivaliokunnassa.
Ministeri Arhinmäki on ilmoittanut
pitävänsä
vanhempainvapaan
29.10.2012–16.11.2012, jolloin hän
ei osallistu päätöksentekoon ministeriössä tai valtioneuvoston yleisistunnossa. Tuona aikana hän ei myöskään osallistu lakisääteisten ministerivaliokuntien työhön. (VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160
24026)
Päätös asettaa valtuuskunta tietoturvallisuussopimuksesta käytäviin
neuvotteluihin Kroatian kanssa ja
oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat
asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kansallisen
turvallisuusviranomaisen päällikön
sijainen, ulkoasiainneuvos Kim Luotonen ulkoasiainministeriöstä ja jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Kai
Knape puolustusministeriöstä, lakimies Johanna Erkkilä ulkoasiainministeriöstä, ylitarkastaja Heli
Heikkola Suojelupoliisista sekä lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin
oikeusministeriöstä. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160
55711)
Päätös myöntää Fortum Sähkönsiirto
Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Tarvasjoen kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa
varten (Kallela-Tarvasjoki). (TEM
ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295
064 220)
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Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa
omaisuuden lunastamiseksi Oulun
kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV
sähkönsiirtojohtoa varten (Hiukkavaaran johtojärjestelyt). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064
220)
Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa
omaisuuden lunastamiseksi Oulun
kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavia 110 kV
sähkönsiirtojohtoja varten (Poikkimaantien johtojärjestelyt). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064
220)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 1.11.2012 seuraavat nimitysasiat:
Suunnittelupäällikkö, kasvatustieteiden kandidaatti Kirsi Kangaspunta
opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan virkaan 2.11.2012–31.10.2017.
Valtioneuvosto myönsi Kangaspunnalle vastaavaksi ajaksi palkatonta
virkavapautta hänen omasta suunnittelupäällikön virastaan. (OKM ylijohtaja Håkan Mattlin 0295 330 208)
Johtaja, filosofian tohtori Mika Tammilehto opetus- ja kulttuuriministeriön
johtajan
virkaan
2.11.2012–
31.10.2017. Valtioneuvosto myönsi
Tammilehdolle vastaavaksi ajaksi
palkatonta virkavapautta hänen
omasta opetusneuvoksen virastaan.
(OKM ylijohtaja Håkan Mattlin
0295 330 208)
Hallitussihteeri, oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Piritta
Väinölä opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen virkaan
2.11.2012 lukien. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 0295 330 235)
Opetusneuvos, tekniikan lisensiaatti
Juha Haataja opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan
2.11.2012 lukien. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 0295 330 235)
Filosofian maisteri Pekka Plathan liikenne- ja viestintäministeriön yleisen osaston osastopäällikön virkaan
1.1.2013–31.12.2017. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295
342 389)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 31.10.2012
seuraavia asioita:
Sopimuksien muuttaminen Senaattikiinteistöjen kanssa koskien Pirkanmaan poliisilaitoksen Tampereen
pääpoliisiaseman vuokrasopimusta.
Pirkanmaan poliisilaitoksen Tampereen pääpoliisiasema toimii kahdessa
kiinteistössä Tampereella. Toimitilojen nykyisiä, toistaiseksi voimassa
olevia vuokrasopimuksia, muutetaan
siten, että ensimmäinen irtisanomispäivä on 30.9.2022. Tampereen kaupunki on sopinut Senaatti-kiinteistöjen kanssa, että kaupunki rakennuttaa kustannuksellaan pääpoliisiasemaan laajennusosan selviämis- ja
katkaisuhoitoaseman käyttöön rakennuksessa jo olevan nykyisen sosiaalipäivystyksen yhteyteen. Senaatti-kiinteistöjen ja kaupungin välinen sopimus on mahdollista päättää aikaisintaan 31.3.2023. Tampereen kaupunki
odottaa myös valtion (poliisi) sitoutumista kiinteistöön, ennen laajennusosan suunnittelu- ja rakennustöiden
aloittamista. Tampereen poliisitalon
13 894 m2 vuokrakustannukset vuoden 2012 tasossa vuokra-aikana
1.10.2012–31.3.2023 ovat: vuokra
15 073 783 euroa, käyttömenot (sähkö
ja siivous) 3 354 624 euroa eli yhteensä 18 428 407 euroa. Arvonlisäverollinen kustannus on 18 540 753 euroa
(vuokra) ja 4 126 187 euroa (käyttömenot). Toimitilameno yhteensä
arvonlisäverolla on 22 666 940 euroa.
Vuokran yksikköhinta yhteenlasketuista tiloista on arvonlisäverottomana
8,53 euroa/m2. (SM suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo 071 878
8553)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 30.10.2012
Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi -julkaisun.
Työryhmä esittää julkiselle oikeusavulle jatkuvaa laadunarviointia.
Työryhmä pilotoi toimikautensa
aikana laadun arviointijärjestelmän
kahdesti testatakseen sen toimivuutta.
Pilotointiin sisältyi myös asiakaskysely, jonka mukaan asiakkaat ovat
tyytyväisiä saamaansa julkiseen
oikeusapuun.
Pilotointityöryhmä
ehdottaa, että julkisen oikeusavun
laatua arvioitaisiin kolmella mene-
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telmällä: 1) avustajan itsearviointi,
2) asiakaskysely sekä 3) kysely tuomioistuimen puheenjohtajalle, syyttäjälle ja vastapuolen avustajalle.
Työryhmän mukaan laadun arviointi
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tulisi toteuttaa vuosittain kahden
oikeusapupiirin alueella kerrallaan
siten, että arviointiin osallistuisivat
kaikki piirien oikeusaputoimistot sekä
julkista oikeusapua antavat asianajo-

ja lakiasiaintoimistot. Mietintö on
osoitteessa
http://www.om.fi/
1347273063265. Lisätietoja antaa
hallitussihteeri Kirta Heine, p. 0295
150 214, oikeusministeriö.
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Liite:
Ministereiden sijaisuudet 31.10.2012
Ministeriö
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MMM

Koskinen

Virkkunen

Stubb

Risikko

Häkämies

Räsänen

Niinistö
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Kiuru

Kiuru
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Henriksson
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Hautala
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