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

Valtioneuvosto antoi 8.11.2012 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 153/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain
ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n sekä
eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistus ehdotetaan toteutettavaksi siten, että hovioikeuksien määrää vähennettäisiin yhdellä
ja hallinto-oikeuksien määrää kahdella. Uudistuksella yhdistettäisiin ItäSuomen ja Kouvolan hovioikeudet,
Kouvolan ja Kuopion sekä Oulun ja
Rovaniemen hallinto-oikeudet. ItäSuomen hovioikeus ja Kuopion hal12.11.2012/132

linto-oikeus sijoitettaisiin Kuopioon
ja Oulun hallinto-oikeus Ouluun.
Uudistuksen jälkeen Suomessa olisi
viisi hovioikeutta ja kuusi hallintooikeutta. Hovi- ja hallinto-oikeuslakeihin tehtäisiin uudistuksen edellyttämät muutokset. Lisäksi eräisiin
muihin lakeihin tehtäisiin rakenneuudistuksen aiheuttamista tuomiopiirimuutoksista johtuvat viranomaisten alueellista toimivaltaa koskevat
muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150
428)
Hallituksen esitys (HE 154/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi tilastolain sekä
maaseutuelinkeinotilastoista annetun
lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Tilastolakiin ehdotetaan lisättäväksi tilastoviranomaisen ammatillista riippumattomuutta koskeva säännös ja tilastoja varten viranomaisilta kerättyjen
tietojen salassapitoa ja julkisuutta
koskevaa sääntelyä suhteessa yleiseen julkisuusperiaatteeseen ehdotetaan täsmennettäväksi. Lisäksi tilastoja varten kerättyjen tietojen käsittelyä tieteellisissä tutkimuksissa ja
yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä ehdotetaan laajennettavaksi ja tilastoja varten kerättyjä tietoja käsittelevien tutkijoiden
vaitiolovelvollisuutta koskevaa sääntelyä ehdotetaan selkiytettäväksi.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös julkiseen käyttöön tarkoitettujen
tiedostojen muodostamisesta ja käytöstä. Tilastokeskuksen tiedonkeruuvaltuuksia ehdotetaan laajennettavaksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset salassa pidettävien
tietojen luovuttamisesta Euroopan
tilastojärjestelmään kuuluvien viranomaisten sekä kansallisten tilastoviranomaisten ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäsenten kesken,
säännökset tietojen säilytysajasta sekä
tietojen luovuttamisen tavoista ja
keinoista, säännökset oikaisuvaatimuksen käytöstä valitusta edeltävänä
muutoksenhakuvaiheena sekä säännökset hallintopäätöksen sähköisestä
tiedoksiannosta. Tilastolakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä teknisiä
ja terminologisia muutoksia. Maaseutuelinkeinotilastoista annettua
lakia ehdotetaan muutettavaksi siten,
että eräät laissa olevat säädösviittaukset ajantasaistetaan ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tiedonsaantioikeutta laajennetaan. (VM hallitusneuvos Ilkka
Turunen 0295 530 097)
Hallituksen esitys (HE 155/2012 vp)
eduskunnalle talous- ja rahaliiton
vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä
ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä sekä
laiksi sopimuksen lainsäädännön
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alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista. Eduskunnan
hyväksyttäväksi annetaan Belgian,
Bulgarian, Tanskan, Saksan, Viron,
Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Latvian,
Liettuan, Luxemburgin, Unkarin,
Maltan, Alankomaiden, Itävallan,
Puolan, Portugalin, Romanian, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin välillä 2.3.2012 Brysselissä tehty
sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä
ohjauksesta ja hallinnasta. Sopimuksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tulisi säätää julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa
koskevasta keskipitkän aikavälin
tavoitteesta. Tavoite tulisi asettaa
pääsääntöisesti Euroopan unionin
lainsäädäntöä vastaavasti sekä siten,
että julkisen talouden kestävyys tai
nopea eteneminen sitä kohti voidaan
varmistaa. Laissa tulisi lisäksi säätää
korjausmekanismista, joka käynnistyisi automaattisesti, jos keskipitkän
aikavälin tavoitteesta tai siihen johtavalta sopeuttamisuralta poikettaisiin
merkittävästi. Laissa tulisi myös säätää korjausmekanismin toimintaa
valvovasta toimielimestä. Euroopan
unionin tuomioistuimella olisi toimivalta tutkia, onko edellä mainitut sopimusmääräykset saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lailla sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista säädettäisiin
muun muassa keskipitkän aikavälin
tavoitteen asettamisesta ja korjausmekanismista. Korjausmekanismi
olisi viime kädessä valtioneuvoston
eduskunnalle antama tiedonanto. Sen
tulisi sisältää selostus toimenpiteistä,
joilla keskipitkän aikavälin tavoitetta
koskeva merkittävä poikkeama voitaisiin poistaa viimeistään seuraavan
kalenterivuoden loppuun mennessä.
Lisäksi laissa säädettäisiin poikkeuksellisista olosuhteista, jotka oikeuttavat poikkeamaan keskipitkän aikavälin tavoitteesta, sekä toimenpiteistä
poikkeuksellisten olosuhteiden päätyttyä. Valtioneuvoston asetuksella
voitaisiin säätää muun muassa valtioneuvoston tekemässä julkisen talouden monivuotisessa suunnittelussa
käytettävien julkisen talouden ja sen
alasektoreiden tuloja, menoja, alijää-
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mää, velkaa ja muita vastaavia seikkoja koskevien finanssipoliittisten
tavoitteiden asettamisesta sekä niiden saavuttamiseksi tarpeellisten
valtioneuvoston
toimenpiteiden
suunnittelusta. Valvontatehtävä annettaisiin Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tätä koskeva viittaussäännös sisällytettäisiin myös Valtiontalouden tarkastusvirastosta annettuun
lakiin. (VM neuvotteleva virkamies
Niko Ijäs 0295 530 170)
Hallituksen esitys (HE 156/2012 vp)
eduskunnalle laiksi maatalouden
tukien toimeenpanosta, laiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Maatalouden tukien toimeenpanosta annettavaa lakia sovellettaisiin eri lakien
nojalla myönnettävien maataloustukien toimeenpanoon ja siinä säädettäisiin keskitetysti eri viranomaisten
tehtävistä ja toimivallasta, tuen hakumenettelystä, tukihakemuksen käsittelystä viranomaisessa ja päätöksenteosta, valvonnasta sekä tuen palauttamisesta ja takaisinperinnästä sekä
päätöksen maksullisuudesta ja muutoksenhausta. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettavaa
lakia sovellettaisiin Euroopan unionin tilatukea koskevan lainsäädännön nojalla myönnettävien tukien ja
palkkioiden myöntämiseen ja maksamiseen sekä muun muassa tilatukioikeuksien myöntämiseen ja käyttöön. Samassa yhteydessä kumottaisiin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta
menettelystä annettu laki, Euroopan
yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettu laki ja
tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettu laki. Mainittujen lakien
nojalla annetut asetukset jäisivät kuitenkin edelleen voimaan kunnes toisin säädetään. Esityksessä ehdotetaan lisäksi viiteen muuhun lakiin
muutoksia, jotka johtuvat valtaosin
maatalouden tukien toimeenpanosta
annettavasta laista ja sen säännöksistä. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2013. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 09 160
54245)
Hallituksen esitys (HE 157/2012 vp)
eduskunnalle laiksi metsästyslain
muuttamisesta. Metsästyslain pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi ehdotetaan täydennettäväksi metsästyslain poikkeuslupia koskevaa sääntelyä siten, että

riistaeläinten ja rauhoittamattomien
lintujen pesiä ja niihin liittyviä rakennelmia voitaisiin hävittää. (MMM
ylitarkastaja Rami Sampalahti 0295
162 419)
Hallituksen esitys (HE 158/2012 vp)
eduskunnalle laiksi laivaväestä ja
aluksen
turvallisuusjohtamisesta
annetun lain muuttamisesta. Ehdotetut muutokset koskevat merenkulkijoiden pätevyys- ja koulutusvaatimuksia. Lakiin ehdotetaan lisäksi
tehtäväksi eräitä teknisiä muutoksia
ja tarkennuksia sekä lisättäväksi valtuutussäännöksiä, joiden mukaan
valtioneuvosto ja Liikenteen turvallisuusvirasto voisivat antaa tarkempia
säännöksiä yleissopimuksen määräysten täytäntöön panemiseksi. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta 2013. (LVM hallitusneuvos
Anna Sotaniemi 0295 342 491)
Hallituksen esitys (HE 159/2012 vp)
eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Lasten päivähoitoon liittyvät tehtävät ehdotetaan siirrettäväksi hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja
terveysministeriön hallinnonalalta
opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Poikkeuksena tästä
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävät säilyisivät
hallinnonalasiirrosta huolimatta ennallaan. Siirto ei koskisi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
annetussa laissa säänneltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä
taloudellisia tukia. Tukia koskeva
lainsäädännön valmistelu, hallinto ja
ohjaus jäisivät edelleen sosiaali- ja
terveysministeriön hallinnonalalle.
Päivähoito-oikeuteen tai kuntien päivähoitopalvelujen järjestämisvelvollisuuteen ei ehdoteta muutoksia. Siirto
toteutettaisiin siten, ettei päivähoitopalvelujen asiakkaiden asemaan tulisi
muutoksia. Siirron jälkeen päivähoito lakkaisi olemasta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu,
mutta päivähoitoon sovellettaisiin siirron jälkeenkin sosiaalihuollon lainsäädäntöä eräiltä osin. Päivähoidon
hallinnonalansiirtoa koskevat päivähoitolain ja siihen liittyvien muiden
lakien muutokset on tarkoitettu väliaikaisiksi kunnes laki varhaiskasvatuksesta säädetään. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2013. Valtioneuvoston
lausuma; Varhaiskasvatuksen lain-
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säädännön uudistamisen yhteydessä
lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteet ja keskeiset
sisällöt määritellään lainsäädännössä.
Varhaiskasvatuksen perusteiden laatiminen määritellään selkeästi Opetushallituksen tehtäväksi. Samalla
varmistetaan yhteistyö THL:n kanssa
ja Opetushallitukselle tehtävien hoitoon tarvittavat resurssit. (STM apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä
0295 163 400)
Hallituksen esitys (HE 160/2012 vp)
eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain
20 §:n kumoamisesta. Lailla ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädettäisiin kunnan
yleisistä velvollisuuksista huolehtia
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin
tukemisen ja iäkkäiden henkilöiden
sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin edellytyksistä. Kunnan olisi järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia tukevia neuvontapalveluja
sekä tarjottava hyvinvointia tukevia
terveystarkastuksia, vastaanottoja tai
kotikäyntejä. Laissa säädettäisiin
iäkkään henkilön palveluntarpeisiin
vastaamisesta, johon kuuluu tarpeiden monipuolinen selvittäminen ja
palvelukokonaisuuden suunnittelu,
vastuutyöntekijän nimeäminen sekä
kunnan velvollisuus järjestää sosiaalipalvelut kolmen kuukauden määräajassa. Laki sisältäisi perussäännökset iäkkäille henkilöille palveluja tarjoavien toimintayksikköjen palvelujen laadusta. Ne koskevat henkilöstöä, johtamista ja toimitiloja. Toimintayksikössä olisi toteutettava
omavalvonta palvelujen laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi
esitykseen sisältyy ehdotus laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta. Mainittu säännös iäkkäiden
neuvontapalveluista käy tarpeettomaksi, koska asiasta säädettäisiin
laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista. Esitys
liittyy vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.7.2013. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 0295 163
401)
Hallituksen esitys (HE 161/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi rakennuksen
energiatodistuksesta, Asumisen rahoi-
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tus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta. Laki rakennuksen energiatodistuksesta ehdotetaan säädettäväksi.
Laki sisältäisi uusia säännöksiä rakennusten energiatodistuksista ja todistusmenettelystä. Energiatodistusten
sisältöön ja käyttöön tulisi muutoksia
ja luotaisiin valvontamenettely sekä
säädettäisiin seuraamuksista. Lisäksi
ehdotetaan vaihtoehtoisen neuvontamenettelyn valitsemista rakennusten
lämmitysjärjestelmien ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden
parantamiseksi. Ehdotuksilla täytäntöönpantaisiin osittain uudelleenlaadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan alkuvuodesta
2013. (YM lainsäädäntöneuvos
Riitta Kimari 0400 143 866)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 8.11.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Rikosseuraamuslaitoksen alueellisissa yksiköissä hoidettavat rangaistusten täytäntöönpanotehtävät (ns.
muodollinen täytäntöönpano) yhdistetään yhdeksi valtakunnalliseksi
täytäntöönpanoyksiköksi. Yksikön
päätoimipaikka on Turku, mutta toiminta jatkuu alueellisesti hajautuneena kuten nykyisinkin. Asetukseen
tehdään yksikön perustamisesta aiheutuvat tarkistukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2013. (OM hallitusneuvos
Leena Kuusama 0295 150 508)
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n
muuttamisesta. Asetukseen lisätään
mahdollisuus jatkaa ilman katkoa
sopimuskausien välillä ohjelmakaudella 2000–2006 alkaneita ja vuonna
2007 uusittuja ympäristötuen erityistukisopimuksia. Vuonna 2007 uusittujen erityistukisopimusten sopimuskausi alkoi 1.5. Voimassa olevan asetuksen mukaan osa jatkosopimuksista pitäisi kuitenkin tehdä alkamaan 1.10., jolloin seuraava sopimuskausi ei voisi alkaa heti siitä,

mihin edellinen päättyi. Asetusta
muutetaan siten, että jatkosopimusten sopimuskausi alkaa 1.5. Asetus
tulee voimaan 13.11.2012. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus kansainvälistä
taksiliikennettä tiellä koskevan
Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja
sopimuksen soveltamisesta annetun
lain voimaantulosta. Sopimuksen
muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa. Laki (559/2012) ja asetus
tulevat voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 25.11.2012. (LVM
hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin
0295 342 544)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) julkaisemien vaarallisten aineiden ilmakuljetusta
koskevien teknisten määräysten
(ICAO-TI) muutosten (Doc 9284,
2011−2012 Edition) huomioimiseksi.
Lisäksi asetukseen tehdään joitain
teknisluontoisia muutoksia. Asetus
tulee voimaan 12.11.2012. (LVM
neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö 0295 342 030)
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta
annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että
Työterveyslaitoksen alueellisten neuvottelukuntien jäsenten henkilökohtaisista varajäsenistä luovutaan. Asetus tulemaan voimaan 1.1.2013.
(STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)
Valtioneuvoston asetus työturvallisuussäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Työturvallisuussäännöksiä
valmistelevan neuvottelukunnan tehtäviä laajennetaan koskemaan työturvallisuuden lisäksi muutakin työsuojelua. Neuvottelukunnan jäsenmäärän ylärajaa nostetaan yhdeksästä kahteentoista. Asetus tulemaan
voimaan 1.1.2013. (STM neuvotteleva
virkamies Antti Posio 0295 163 503)
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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
8.11.2012 seuraavat päätökset:
Päätös hyväksyä tarkistus valtioneuvoston jäsenten työnjakoon. Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen ja
hallinto- ja kuntaministeri Henna
Virkkusen työnjakoa valtiovarainministeriössä tarkistetaan 8.11.2012
lukien siten, että ministeri Virkkusen
tehtäviin kuuluvat edelleen tilastotointa koskevat asiat. (VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160
24026)
Päätös oikeuttaa ulkoasiainministeriö Suomen valtion puolesta merkitsemään enintään 29 411 uutta Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n osaketta
yhtiön pääoman korotuksen yhteydessä ja maksamaan osakemerkinnästä yhteensä enintään 5 000 000
euroa. (UM lähetystöneuvos Satu
Santala 09 160 56323)
Päätös vapauttaa toiminnanjohtaja
Marita Ruohonen poikkeuksellisen
tapahtuman tutkintaryhmän jäsenen
tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen
kriisikeskuksen johtaja Outi Ruishalme
Suomen mielenterveysseurasta. Valtioneuvosto päätti 25.10.2012 aloittaa 13.5.2012 kotonaan kuolleen
kahdeksanvuotiaan tytön menehtymistä koskevan poikkeuksellisen
tapahtuman tutkinnan ja asetti tutkintaryhmän selvittämään tapahtumaa. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 0295 150 258)
Päätös nimittää Suomen Akatemian
tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet toimikaudeksi
1.1.2013–31.12.2015. Kokoonpano:
biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta: puheenjohtaja: professori Kai Lindström (ekologia,
evoluutiobiologia) Åbo Akademi:
jäsenet: professori Alfred Colpaert
(luonnonmaantiede, geoinformatiikka) Itä-Suomen yliopisto, dosentti
Hannele Hakola (ilmakemia, ilmastonmuutos) Ilmatieteen laitos, professori Kalervo Hiltunen (biokemia)
Oulun yliopisto, professori Riitta
Julkunen-Tiitto (kasvibiologia) ItäSuomen yliopisto, professori Annika
Kangas (metsätieteet, metsän arvioimistiede) Helsingin yliopisto, professori Atte Korhola (ympäristönmuutos ja globaali vastuu, hydrobiologia) Helsingin yliopisto, professori
Erkki Korpimäki (eläinekologia)
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Turun yliopisto, professori Markku
Kulomaa (biotekniikka, solubiologia) Tampereen yliopisto, professori
Lea Sistonen (solubiologia) Åbo
Akademi ja professori Mari Walls
(ekologia, biodiversiteetti) Suomen
ympäristökeskus; kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta:
puheenjohtaja: professori Olli Mäenpää (julkisoikeus, hallinto-oikeus)
Helsingin yliopisto; jäsenet: professori Anneli Anttonen (sosiaalitiede)
Tampereen yliopisto, professori Pauline von Bondsdorff (taidekasvatus,
estetiikka) Jyväskylän yliopisto, professori Marja-Liisa Helasvuo (kielitiede) Turun yliopisto, professori Liisa
Laakso (kv. politiikka, valtio-oppi,
kehitysmaatutkimus) Helsingin yliopisto, professori Matti Laine (psykologia) Åbo Akademi, professori
Aila Lauha (kirkkohistoria) Helsingin yliopisto, professori Pirjo Markkola (Suomen historia) Jyväskylän
yliopisto, professori Hannu Savolainen (kasvatustiede, erityispedagogiikka) Itä-Suomen yliopisto, professori Matti Sintonen (filosofia) Helsingin yliopisto ja professori Juuso
Välimäki (taloustiede) Aalto-yliopisto; luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta: puheenjohtaja:
professori Paula Eerola (fysiikka)
Helsingin yliopisto; jäsenet: professori Heli Jantunen (mikroelektroniikka, tekninen fysiikka) Oulun yliopisto, professori Sirkka-Liisa JämsäJounela (kemian tekniikka) Aaltoyliopisto, professori Minna Kellomäki (biomateriaalitekniikka) Tampereen teknillinen yliopisto, professori Erno Keskinen (konetekniikka)
Tampereen teknillinen yliopisto, professori Juha-Pekka Lunkka (geologia) Oulun yliopisto, professori Jukka
Pekola (fysiikka) Aalto-yliopisto,
professori Lassi Päivärinta (sovellettu
matematiikka) Helsingin yliopisto,
professori Heikki Tenhu (polymeerikemia) Helsingin yliopisto, professori Esko Ukkonen (tietojenkäsittelytiede) Helsingin yliopisto ja professori Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila (tietojenkäsittely, tietotekniikka)
Tampereen teknillinen yliopisto; terveyden tutkimuksen toimikunta: puheenjohtaja: professori Tuula Tamminen (lastenpsykiatria) Tampereen
yliopisto; jäsenet: professori Jaakko
Kaprio (geneettinen epidemiologia,
kansanterveystiede) Helsingin yliopisto, professori Ilmo Keskimäki
(kansanterveystiede) Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos, professori Jarkko
Ketolainen (farmasian teknologia)

Itä-Suomen yliopisto, professori
Juhani Knuuti (kliininen fysiologia)
Turun yliopisto, professori Johanna
Myllyharju (molekyylibiologia) Oulun
yliopisto, professori Asla Pitkänen
(neurotieteet) Itä-Suomen yliopisto,
professori Anneli Pohjola (sosiaalityö) Lapin yliopisto, professori Pauli
Puolakkainen (kliiniset lääketieteet,
vatsaelinkirurgia) Helsingin yliopisto,
professori Sarianna Sipilä (liikuntagerontologia) Jyväskylän yliopisto ja
professori Anu Wartiovaara (kliininen molekyylilääketiede, genetiikka)
Helsingin yliopisto. (OKM ylijohtaja
Anita Lehikoinen 0295 330 182)
Päätös määrätä Suomen Akatemian
hallituksen puheenjohtajaksi professori Arto Mustajoki, varapuheenjohtajaksi professori Päivi Törmä ja jäseneksi liiketoiminnan kehitysjohtaja,
dosentti Aino Takala toimikaudeksi
1.1.2013-31.12.2015. (OKM ylijohtaja Anita Lehikoinen 0295 330 182)
Päätös hyväksyä Kaimax Oy:n määräysvallan muutos. Kaimax Oy on
harjoittanut toimiluvan nojalla paikallista radiotoimintaa vuodesta 1998
alkaen Oulun seudulla ja Kemissä.
Valtioneuvosto on myöntänyt hakijalle toimiluvan radiotoiminnan harjoittamiseen kahdella taajuuskokonaisuudella toimilupakaudella 2012–
2019. Kaimax Oy hakee nyt valtioneuvoston ennakkopäätöstä määräysvallan muutokseen, jolla SBS Finland Oy hankkisi määräysvallan Kaimax Media Oy:stä. SBS Finland Oy
harjoittaa sekä valtakunnallista ja
paikallista radiotoimintaa sekä televisiotoimintaa. Määräysvallan on
hankkimassa yritys, joka on televisio- ja radiotoiminnassa annetussa
laissa tarkoitetulla tavalla vakavarainen ja kykenevä säännölliseen toimiluvassa tarkoitettuun toimintaan eikä
määräysvallan muutoksen hyväksymiselle ole estettä. (LVM neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen 0295
342 498)
Päätös hyväksyä Sanoma Entertainment Finland Oy:n toimilupamuutokset. Sanoma Entertainment Finland Oy on hakenut valtioneuvostolta
muutosta toimilupiensa muuttamiseksi. Toimiluvanhaltijalla on oikeus
harjoittaa valtakunnallista televisiotoimintaa. Hakijalla on kolme maksutonta televisiokanavaa: Nelonen,
Liv ja Jim sekä viisi maksutelevisiokanavaa: Nelonen Pro 1, Nelonen
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Pro 2, Nelonen Kino, Nelonen Maailman ja Nelonen Perhe. Ohjelmistolupien muutos koskee hakijalle
myönnettyjä toimilupia kanaville
Jim ja Liv. Kanavalle Jim on myönnetty toimilupa koko maan kattavaan
kanavanippuun B ja kanavalle Liv 80
prosenttia väestöpeittoa edellyttävään kanavanippuun E. Edellä mainittuja toimilupia muutetaan siten,
että Jim-kanava osoitetaan kanavanippuun E ja Liv-kanava kanavanippuun B. Molemmat kanavat toimivat
saman verkko-operaattori Digita
Oy:n hallinnoimissa kanavanipuissa,
jolloin kanavien kanavanippujen
vaihtamisella ei olisi vaikutusta televisiolähetysten verkko-operaattoreiden väliseen kilpailuun. (LVM neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen
0295 342 498)
Periaatepäätös kehitysvammaisten
henkilöiden yksilöllisen asumisen ja
palvelujen turvaamisesta. Periaatepäätöksen tavoitteena on jatkaa valtioneuvoston 21.1.2010 kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien
palvelujen järjestämisestä tekemän
periaatepäätöksen toimeenpanoa
ohjaamalla kehitysvammapalvelujen
järjestämisen rakennemuutosta kunnissa. Periaatepäätöksessä linjataan
erityisesti laitosasumisen asteittaisen
lakkauttamisen sekä asumisen tukemiseksi tarvittavien palvelujen kehittämisen toimenpiteet. Periaatepäätös
on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (STM hallitussihteeri Jaana Huhta 0295
163 407)
Päätös asettaa valtuuskunta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden
Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 18. konferenssiin ja Kioton pöytäkirjan osapuolten 8. kokoukseen 26.11.–7.12.2012 Dohassa
Qatarissa ja oikeuttaa ympäristöministeriö nimeämään valtuuskunnalle
tarvittavat asiantuntijat ja avustajat.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on
ympäristöministeri Ville Niinistö,
varapuheenjohtajat ovat pääneuvottelija Sirkka Haunia ja kansainvälisten asiain johtaja Jukka Uosukainen
ympäristöministeriöstä ja jäsenet
ovat ulkoasiainneuvos Markku Niinioja ulkoasiainministeriöstä, finanssineuvos Outi Honkatukia valtiovarainministeriöstä, ympäristöjohtaja
Veikko Marttila maa- ja metsätalousministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä ympäristöneuvos Merja Turunen ympäristömi12.11.2012/132

nisteriöstä. (YM hallitussihteeri Taru
Kuosmanen 0400 399 089)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
8.11.2012 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.11.2012
seuraavia asioita:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 64/
2012 vp) eduskunnalle ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi (vakuutusedustusdirektiivin muutos). Euroopan komissio
on 3.7.2012 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutusedustuksesta (uudelleenlaadittu teksti). Ehdotuksella korvataan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vakuutusedustuksesta (2002/92/EY). Direktiiviehdotuksen keskeisenä tavoitteena on
vakuutuksenottajan suojan vahvistamisen lisäksi yhdenmukaistaa kansalliset säännökset, jotka koskevat
vakuutustuotteiden jakelukanavien
liiketoiminnan menettelytapojen sääntelyä sekä edistää vakuutuspalveluiden sisämarkkinoiden toimintaa.
(STM ylitarkastaja Terhi Valtonen
0295 163 431)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 8.11.2012 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti, lainsäädäntösihteeri Krista Oinonen ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 17.11.2012-10.7.2013, kuitenkin enintään siksi ajaksi kun lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka on
määrättynä toiseen tehtävään. (UM
henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
09 160 55401)
Filosofian maisteri, opetusneuvos
Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 9.11.201231.1.2013, kuitenkin enintään siksi
ajaksi, kunnes virka hakumenettelyllä
täytetään. (OKM hallitusneuvos Pia
Nyblom 0295 330 235)
Oikeustieteen maisteri, hallintotieteiden maisteri Mika Paavilainen
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 29.1.2013–
28.2.2014, kuitenkin enintään hallitusneuvos Pirjo Kainulaisen virkavapauden ajaksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295
163 522)

Yhteensä 16 000 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen
Kirkon Ulkomaanavun säätiön ohjelmalle vuosille 2013–2014. Kirkon
Ulkomaanapu (KUA) pyrkii kansainvälisesti tunnustetuksi toimijaksi
paikallisyhteisöjen rauhantyön tukemisessa. Se kouluttaa uskonnollisia
ja perinteisiä johtajia rauhantyöhön,
auttaa heitä ratkaisemaan paikallisia
konflikteja ja tukee heitä kansallisessa ja kansainvälisessä rauhanprosesseihin vaikuttamisessa. Samalla
KUA erikoistuu tukemaan paikallisia kumppaneita naisten ja nuorten
pienyrittäjyyden edistämisessä ja siihen liittyvän ammattikoulutuksen
järjestämisessä. Katastrofityössä KUA
erikoistuu ensisijaisesti koulutuksen
järjestämiseen. KUA pyrkii kehittämään omaa ja ACT-allianssin työtä
näillä osa-alueilla. KUA keskittyy
jatkossa tukemaan paikallisyhteisöjä
kolmessa teemassa: oikeudessa rauhaan, toimeentuloon ja koulutukseen. KUA suunnittelee ohjelmiaan
siten, että kuhunkin teemaan käytetään lähtökohtaisesti enintään 60
prosenttia ja vähintään 20 prosenttia
alueellisen ohjelman resursseista.
Pääosa resursseista suunnataan jatkossakin paikallisyhteisöjen kehitysyhteistyöhön. KUA haluaa olla tunnettu kumppani kaikilla erikoistumisalueillaan. Kirkon Ulkomaanapu
toteuttaa ohjelmaansa 20 maassa
Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa
Amerikassa ja Karibialla sekä Lähiidässä. (UM lähetystöneuvos PirkkoLiisa Kyöstilä 09 160 56365)
Yhteensä 7 800 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry:n vammaiskumppanuusohjelmalle vuosille 2013–
2015. Vammaiskumppanuusohjelma
tavoittelee vammaisten ihmisten järjestöjen vahvistumista, vammaisten
ihmisten osallisuutta oman yhteiskuntansa tasa-arvoiseen kehittämiseen, heidän elinolojensa parantumista ja köyhyyden vähentämistä.
Kaikki tavoitteet toteuttavat Suomen
kehityspoliittisen toimenpideohjelmaa. Ohjelmaa toteutetaan kehitysyhteistyöhankkein pääosin Afrikassa,
Aasiassa ja Kaakkois-Euroopassa.
Hankkeita on yhteensä 34. (UM lähe15
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tystöneuvos Pirkko-Liisa Kyöstilä
09 160 56365)
Yhteensä 7 050 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen
Kansainvälisen Solidaarisuussäätiön
Solidaarisuuden ohjelmalle vuosille
2013–2015. Solidaarisuuden tavoitteena on voimassa olevan strategian
2012–2016 mukaisesti tukea demokratiaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia
vahvistavaa kehitystä. Solidaarisuuden tärkeimmät arvot ovat solidaarisuus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus
ja osallisuus. Säätiön ohjelmatoiminta perustuu kehitysvisiolle, jonka
mukaan edellytykset ihmisarvoisen
ja onnellisen elämän toteutumiselle
ovat parantuneet. Solidaarisuuden
ohjelmatoiminnan tulee edistää hyödynsaajiensa toimeentulon kehittämistä ihmisarvoisen työn avulla, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamista paikallistasolla. Hanketasolla Solidaarisuuden työ käsittää erityisesti pienviljelijöiden aseman kehittämistä,
osuustoiminnan kehittämistä, naisten
itsemääräämisoikeuden toteutumisen edistämistä sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. Sukupuolten
välinen tasa-arvo on läpileikkaavana
kaikessa hanke- ja ohjelmatoiminnassa. Solidaarisuus toimii kolmessa
pitkäaikaisessa kohdemaassa Nicaraguassa, Somalimaassa ja Ugandassa.
Ohjelmakauden tavoitteena on aloittaa työ uudessa maassa Itä-Afrikassa.
(UM lähetystöneuvos Pirkko-Liisa
Kyöstilä 09 160 56365)
Yhteensä 5 400 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätiön
(KIOS) ohjelmalle vuosille 2013–
2015. KIOS rahoittaa strategiansa
mukaisissa maissa paikallisten järjestöjen tekemää ihmisoikeusperustaista työtä, jonka tavoitteena on, että
valtiot suojelevat kansainvälisissä
ihmisoikeussopimuksissa määriteltyjä oikeuksia ja että ne sitoutuvat
ihmisoikeuksiin lainsäädännössään
ja sen toimeenpanossa. KIOS edistää
ihmisoikeuksien toteutumista kehitysmaissa siinä muodossa kuin ihmisoikeudet on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien sekä Euroopan
Neuvoston ihmisoikeussopimuksissa
ja - asiakirjoissa sekä muissa vastaavissa alueellisissa ihmisoikeusasiakirjoissa. Toiminnassa huomioidaan
YK:n vuosituhattavoitteet. KIOS
myöntää saamastaan valtionavustuksesta rahoitusta kehitysmaiden kansalaisjärjestöille niiden pienimuo-
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toisten ihmisoikeushankkeiden toteuttamiseen ja on siten suora tukikanava
hankkeille, jotka edistävät kehitysmaiden ihmisoikeuksien toteutumista
ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ihmisoikeustietämystä. KIOSin
visiona on maailma, jossa kaikilla
ihmisillä on yhtäläinen ihmisarvo ja
ihmisoikeudet. Tämän vision keskiössä on kaikkein haavoittuvimpien
ryhmien, kuten lasten, naisten, alkuperäiskansojen, vammaisten ihmisten, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen, ihmisoikeuspuolustajien
sekä äärimmäisessä köyhyydessä
elävien ihmisten oikeuksien toteutuminen. (UM lähetystöneuvos PirkkoLiisa Kyöstilä 09 160 56365)
Yhteensä 6 000 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Siemenpuu-säätiön ohjelmalle vuosille
2013–2015. Säätiö edistää ympäristönsuojelun ja ihmisoikeuksien toteutumista maailmanlaajuisesti vahvistamalla paikallisjärjestöjen toimintakykyä ja tukemalla paikallisesti
suunniteltuja ja toteutettuja ympäristöhankkeita. Se on suomalaisten ympäristö- ja ihmisoikeusliikkeiden yhteistyöorganisaatio, jonka rahoitustoiminta alkoi vuonna 2002. Siemenpuu rahoittaa kehitysmaiden kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden suunnittelemia ja toteuttamia ympäristön
suojelun ja globaalin dialogin edistämiseen tähtääviä hankkeita. Painopisteenä on luonnonvarojen kestävää
käyttöä ja hallintaa palvelevien demokraattisten päätöksentekomekanismien vahvistaminen. Ympäristö- ja
ilmastoteemojen ohella korostuvat
yhteisöjen voimaannuttaminen, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävien
menettelytapojen luominen ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen. Yhteistyöohjelmien kautta tukea kanavoidaan 70–90 prosenttia hankerahoituksesta. Yhteistyöohjelmia on yhteensä
seitsemän, Intiassa kolme ohjelmaa
sekä ohjelmat Indonesiassa, Mekongin alueella, Malissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vuosien 2012 ja
2013 aikana suunnitellaan uutta ohjelmaa Itä-Afrikkaan. Perustajajäsenien
yhteistyökumppaneille on varattu
mahdollisuus esittää hakemuksia
myös yhteistyöohjelmien ulkopuolelta. Lisäksi Siemenpuu tukee rajoitetusti muita ajankohtaisia hankkeita.
(UM lähetystöneuvos Pirkko-Liisa
Kyöstilä 09 160 56365)
Yhteensä 21 300 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen
Suomen Punaisen Ristin ohjelmalle

vuosille 2013–2015. Ulkoasiainministeriöllä on vuodesta 1992 ollut
käytössä eräiden järjestöjen kanssa
ns. kumppanuusmenettely, jossa
ministeriö rahoittaa järjestöjen kehitysyhteistyöohjelmia. Suomen Punaisen Ristin ohjelma 2013–2015
koostuu kahdesta temaattisesta ohjelmakokonaisuudesta: yhteisöperustaisesta terveystyöstä sekä yhteisöperustaisesta valmius- ja riskienhallintatyöstä, joita toteutetaan Aasiassa,
Afrikassa, Keski-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa 27 maassa. Maiden määrä vähenee ohjelmakauden
aikana 22 maahan. Terveys- ja valmiusohjelmia tuetaan maissa toimivien kansallisten Punaisten Ristien ja
Punaisten Puolikuiden yhdistysten
tekemän työn kautta. Ohjelmasta
tuetaan yhteisöperustaisten hankkeiden lisäksi SPR:n kumppaniyhdistysten järjestökapasiteettia ja osaamista hankkeiden laadun parantamiseksi sekä Punaisen Ristin globaalia
ohjelmakehitystyötä erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutusten integroimiseen Punaisen Ristin valmiustyöhön sekä sukupuolten välisen epätasaarvon ja syrjäytymisen vaikutusten
parempaa huomioimista niin valmius- kuin terveystyössä. (UM lähetystöneuvos Pirkko-Liisa Kyöstilä
09 160 56365)
Yhteensä 8 400 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Abilis-säätiön ohjelmalle vuosille 2013–
2015. Ulkoasiainministeriö on 1990luvun alusta rahoittanut kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyösäätiöitä
tuen kanavoimiseksi suoraan kehitysmaiden järjestöille pienikokoisten
kehityshankkeiden toteutukseen. Abilis-säätiön toiminnan tavoitteena on
parantaa kehitysmaiden vammaisten
ihmisten kykyä vaikuttaa oman elämänsä laatuun. Säätiö rahoittaa vain
vammaisten ihmisten tai heidän
omaistensa suunnittelemia ja toteuttamia hankkeita. Ihmisoikeusperustaisuus koskee säätiön rahoitustoiminnassa kansalais- ja poliittisia
ihmisoikeuksia sekä erityisesti taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia
oikeuksia. Abilis-säätiön rahoituksella toteutetaan vuosittain noin 260
pienhanketta 40 maassa. Hankkeiden
keskikoko on 8 400 euroa. (UM lähetystöneuvos Pirkko-Liisa Kyöstilä
09 160 56365)
Yhteensä 17 600 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa:lle: tuki rahoituskauden
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2013–2015 ohjelmalle. Kepa on suomalaisten kehitysyhteistyöhankkeita
toteuttavien
kansalaisjärjestöjen
yhteistyö-, vaikuttamis- ja palvelujärjestö, joka on toiminut vuodesta
1985. Kepa tarjoaa järjestöille koulutusta ja neuvontaa kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa, rahoituksen hankinnassa
sekä järjestää keskustelutilaisuuksia
kehityspoliittisista aiheista. Kepa toimii myös kehityspoliittisena vaikuttajana sekä Suomessa että kansainvälisesti osana globaaleja verkostoja.
Mekongin, Mosambikin, Nicaraguan
ja Tansanian maatoimistojen kautta
Kepalla on laajat yhteydet Etelän
kansalaistoimijoihin. Kepa kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestönä
on aktiivisessa roolissa Suomen kehityspoliittisessa keskustelussa edustaen
suomalaista kansalaisyhteiskuntaa ja
varmistaen tämän näkökulman huomioimisen poliittisissa linjauksissa.
Kepan kampanjat ja erilaiset tapahtumat pyrkivät vahvistamaan kannatusta Suomen kehityspolitiikalle ja
nostamaan esiin globaaleja kysymyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun. (UM lähetystöneuvos PirkkoLiisa Kyöstilä 09 160 56365)
LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Makrovalvontatyöryhmä luovutti
6.11.2012 muistionsa elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle. Työryhmän mukaan luottolaitostoiminnasta
annettuun lakiin tulisi lisätä säännökset EU-direktiiviehdotuksen vähimmäisvaatimusten mukaisista lisäpääomavaatimuksista sekä enimmäisluototussuhdetta koskevista rajoituksista. Työryhmä ehdottaa, että luottolaitosten asunto-, kiinteistö- ja arvo-

paperivakuudellisten luottojen määrää voitaisiin tarvittaessa rajoittaa
suhteessa vakuuksien käypään arvoon (niin kutsuttu enimmäisluototussuhde). Lisäksi työryhmä ehdottaa, että Finanssivalvonta olisi toimivaltainen viranomainen päättämään
sekä suhdannevaikutusten tasoittamiseksi asetettavasta lisäpääomavaatimuksesta että enimmäisluototussuhdetta koskevista rajoituksista.
Päätös olisi tehtävä Finanssivalvonnan johtokunnassa ja ennen sen tekemistä olisi kuultava valtiovarainministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä ja Suomen Pankkia. Raportti
on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/
fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/
01_julkaisut/07_rahoitusmarkkinat/
20121106Finans/Finanssimarkkinoiden.pdf. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, p. 0295
530 094, valtiovarainministeriö ja
ministeri Antti Tanskanen, p. 050
2850.
Selvityshenkilö Markku Mattila luovutti 7.11.2012 selvityksensä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sijoittamisesta opetusministeri Jukka Gustafssonille. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus esitetään sijoitettavaksi Helsinkiin. Helsinki on selvityksen mukaan osoittautunut kokonaistaloudellisesti ja
toimintaedellytysten kannalta edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Osa arviointikeskuksen toiminnoista sijoitettaisiin ehdotuksen mukaan Jyväskylään. Helsingin ja Jyväskylän välillä
hajautettu, mutta toiminnaltaan yhtenäinen ratkaisu mahdollistaisi uuden
keskuksen joustavan ja tehokkaan
käynnistämisen kustannustehokkaalla tavalla. Samoin se hyödyntäisi
täysimääräisesti vuosien varrella
kertyneen osaamispääoman ja toiminnan yhteistyöverkoston. Selvi-

tyshenkilö esittää lisäksi, että Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristön asema saatetaan palvelussuhteen
jatkuvuuden osalta samanlaiseksi
kuin Korkeakoulujen arviointineuvoston sihteeristön ja Opetushallituksen alaisen arviointitoimintaa
suorittavan henkilöstön. Selvitys on
osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/
2012/liitteet/tr25.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa tekniikan tohtori Markku
Mattila, p. 0400 736 603.
Opintolainavähennyksen arviointi
-työryhmä luovutti 2.11.2012 ehdotuksensa valtiosihteeri Jarmo Lindénille. Työryhmä ehdottaa opintolainavähennysjärjestelmän korvaamista
opintolainahyvityksellä, joka olisi
opiskelijalle selkeämpi, kannustaisi
tehokkaaseen opiskeluun ja turvaisi
lainan takaisinmaksua. Opintolainahyvitys maksettaisiin määräajassa
korkeakoulututkinnon suorittamisen
jälkeen valtion varoista suoraan pankille opintolainan lyhennyksenä.
Lainahyvitys vähentäisi opiskelijan
velkataakkaa ja kannustaisi siten
käyttämään opintolainaa opiskeluaikaisen toimeentulon turvaamiseen.
Vuosittain verotuksessa huomioitavaan opintolainavähennykseen verrattuna lainahyvityksen saisi valmistumisen jälkeen täysimääräisesti kerralla. Edun saaminen ei olisi sidottu
lainan lyhennyksiin tai verotettaviin
tuloihin. Raportti on osoitteessa
http://www.minedu.fi/export/sites/
default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/
tr24.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat
neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 0295 330 110 ja hallitussihteeri Piritta Väinölä, p. 0295 330
336, 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

17

12.11.2012/132

