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

Valtioneuvosto antoi 22.11.2012 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 164/2012 vp)
eduskunnalle
turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon
suojaamiseksi Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.
Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen
26.11.2012/138

hallituksen välillä turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun
tiedon suojaamiseksi allekirjoitettiin
Helsingissä 27.6.2012. Sopimuksen
tarkoituksena on varmistaa luottamuksellisesti vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen.
Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana samaan
aikaan kuin sopimus tulee Suomen
osalta voimaan. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)
Hallituksen esitys (HE 165/2012 vp)
eduskunnalle Euroopan puolustusvirastolle ja sen henkilöstöön kuuluville myönnetyistä erioikeuksista ja
vapauksista neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän
päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi
sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja
Euroopan puolustusvirastoa koskevan neuvoston päätöksen soveltamisesta. Neuvostossa kokoontuneet
Euroopan unionin jäsenvaltioiden
hallitusten edustajat tekivät päätöksen Euroopan puolustusviraston henkilöstölle myönnetyistä erioikeuksista
ja vapauksista marraskuussa 2004.
Päätös sisältää tavanomaisia kansainvälisille elimille ja järjestöille sekä

niiden työntekijöille myönnettäviä
erioikeuksia ja vapauksia, jotka koskevat vain viraston virkamiehiä ja
jotka ovat tarpeen virkatehtävien
hoitamiseen. Puolustusvirastolla ei
ole tietoja keräävänä, tallentavana ja
analysoivana kansainvälisenä elimenä
itsenäisiä operatiivisia valtuuksia
jäsenmaissa, joten vastuu aina käytännössä kanavoituu osallistuvien
jäsenvaltioiden virkamiehiin. Erioikeudet ja vapaudet myönnetään
viraston edun vuoksi eikä kyseisten
henkilöiden henkilökohtaiseksi hyödyksi. Päätös ei ole tullut vielä kansainvälisesti voimaan. Voimaansaattamislailla on myös tarkoitus panna
täytäntöön neuvoston päätökseen
2011/411/YUTP sisältyvä velvollisuus varmistaa, että virastolla on
jäsenvaltioiden lainsäädännön mukainen laajin mahdollinen oikeushenkilön oikeuskelpoisuus. Esitykseen
sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana samaan
aikaan kuin päätös tulee voimaan.
(PLM hallitussihteeri Tuomas Venho
0295 140 414)
Hallituksen esitys (HE 166/2012 vp)
eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä. Talousarvioesityksen
määrärahoihin ehdotetaan 392 miljoonan euron nettolisäystä ja varsinaisiin tuloihin 48 miljoonan euron
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nettovähennystä. Täydentävä esitys
lisää siten valtion nettolainanoton
tarvetta 439 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2013
ehdotetaan siten 7,5 miljardia euroa,
jonka seurauksena valtionvelan arvioidaan nousevan noin 96 miljardiin
euroon vuoden 2013 loppuun mennessä. (VM osastopäällikkö Hannu
Mäkinen 0295 530 330)
Hallituksen esitys (HE 167/2012 vp)
eduskunnalle laiksi väliaikaisesta
pankkiverosta sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
16 §:n ja verotustietojen julkisuudesta
ja salassapidosta annetun lain 18 ja
20 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi laki väliaikaisesta pankkiverosta. Talletuspankeilta kerättäisiin pankkiveroa,
joka suoritettaisiin valtiolle. Pankkiveron suuruus perustuisi talletuspankin vakavaraisuuslaskennan mukaisten riskipainotettujen erien määrään
edeltävän kalenterivuoden lopussa.
Laki olisi määräaikainen. Pankkiveroa kerättäisiin verovuosina 2013–
2015, kuitenkin siten, että laki ei olisi
yhtä aikaa voimassa mahdollisesti
voimaan tulevan kriisinhallintaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin mukaisen sääntelyn kanssa. Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin lisättävän
säännöksen mukaan pankkivero ei
olisi verotuksessa vähennyskelpoinen
erä. Verotustietojen julkisuudesta ja
salassapidosta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset, joiden nojalla
Verohallinto voisi salassapitovelvollisuuden estämättä antaa verotustietoja Finanssivalvonnalle lausunnon
antamista varten pankkiveroa koskevassa asiassa. Esitys liittyy valtion
vuoden 2013 talousarvioesitykseen
ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2013 alusta.
Väliaikaisesta pankkiverosta annettu
laki olisi voimassa 31.12.2015 saakka.
(VM erityisasiantuntija Tarja Järvinen
0295 530 089)
Hallituksen esitys (HE 168/2012 vp)
eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaista muuttamista sekä vapaasta
sivistystyöstä annetun lain väliaikaista
muuttamista koskevan hallituksen
esityksen (HE 97/2012 vp) täydentämisestä. Esityksessä ehdotetaan
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annettuun lakiin lisättäväksi väliaikaisesti säännös, jonka mukaan
opetus- ja kulttuuriministeriö voisi
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vuosina 2013 ja 2014 ilman hakemusta muuttaa ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupaa oppisopimusten määrän osalta silloin kun
koulutuksen monipuolisen tarjonnan
turvaaminen valtion talousarvion
rajoissa sitä edellyttää. Esitys liittyy
eduskunnalle annettuun hallituksen
esitykseen opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, joka on annettu
vuoden 2013 valtion talousarvioesityksen yhteydessä. Esitys on tarkoitettu käsiteltäväksi näiden esitysten
yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013 ja olisi voimassa 31.12.2014 saakka. (OKM
johtaja Kirsi Kangaspunta 0295
330 136)
Hallituksen esitys (HE 169/2012 vp)
eduskunnalle lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksen
keskeisenä tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy lentoliikenteestä
Kuwaitin kanssa tehdyn sopimuksen
sekä saattaa voimaan lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset. Sopimuksessa määrätään, miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat
nimetä lentoliikenteen harjoittajia
käyttämään sopimuksella myönnettyjä
liikenneoikeuksia.
Sopimuksessa
määrätään lisäksi lentoyhtiöiden
oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä. Sopimuksen määräykset
tarjoavat molempien maiden liikenteen harjoittajille vastavuoroisen
vapauden lentoliikenteen harjoittamiseen maiden välillä ja niiden kautta
sekä niistä kolmanteen maahan. Laki
ehdotetaan tulevaksi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä
ajankohtana samanaikaisesti kuin
sopimus tulee voimaan. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 0295
342 311)
Hallituksen esitys (HE 170/2012 vp)
eduskunnalle pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja
Ruotsin välillä tehdyn pohjoismaisen
sosiaaliturvasopimuksen, joka on allekirjoitettu kesäkuussa 2012. Sopimuksessa on otettu huomioon toukokuussa 2010 voimaantullut EU:n
asetus N:o 883/2004 sosiaaliturva-

järjestelmien yhteensovittamisesta ja
Pohjoismaiden sosiaaliturvalainsäädäntöön tehdyt muutokset. Sopimus
on tarkoitettu tulemaan voimaan sitä
kuukautta seuraavan kolmannen
kuukauden ensimmäisenä päivänä,
jolloin kaikki hallitukset ovat ilmoittaneet Tanskan hallitukselle hyväksyvänsä sopimuksen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin sopimus. (STM hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola 0295
163 167)
Hallituksen esitys (HE 171/2012 vp)
eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.
Lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että vuoden 2013 helmikuun 1. päivästä sovellettavat lääkekorvauksia koskevat säännökset tulevat voimaan vasta 1.2.2013. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2013. (STM neuvotteleva virkamies Virpi Korhonen 0295 163 192)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 22.11.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Hondurasin
maaseudun sähköistämiseen tarkoitettua korkotukiluottohanketta varten
Suomen tasavallan hallituksen, Hondurasin tasavallan hallituksen ja
Keski-Amerikan alueellisen kehityspankin välillä tehdyn yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta.
Yhteistyösopimus ja asetus tulevat
voimaan 13.12.2012. (UM lähetystöneuvos Hannu Ripatti 09 160 56053)
Valtioneuvoston asetus valmisteverotuslaissa säädetyn valvonta- ja
siirtojärjestelmän
soveltamisesta
eräisiin polttoaineiden lisäaineisiin.
Komissio antoi 20.4.2012 täytäntöönpanopäätöksen, jonka nojalla valmisteverotusdirektiivin
2008/118/EY
valvonta- ja siirtosäännöksiä on sovellettava tullitariffin nimikkeisiin
3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00
ja 3811 90 00 kuuluviin tuotteisiin.
Päätös on kaikkia jäsenvaltioita
velvoittava. Päätöstä on sovellettava
1.1.2013 lukien. Suomessa päätöksen
soveltaminen edellyttää, että asiasta
säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994)
2 b §:n 1 momentissa luetellaan ne
nestemäiset polttoaineet, joihin sovelletaan valmisteverotuslain 4, 8 ja
9 luvussa säädettyä valvonta- ja siirto-
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järjestelmää. Tämä tarkoittaa, että
näiden tuotteiden verottomissa siirroissa jäsenvaltioiden välillä on käytettävä sähköistä hallinnollista asiakirjaa veropetosten, veron kiertämisen tai väärinkäytösten estämiseksi.
Lisäksi tuotteita voidaan säilyttää
verottomana ainoastaan verottomassa
varastossa, mikä edellyttää valtuutetun varastonpitäjän ja verottoman
varaston lupaa. Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun
lain 2 b §:n 2 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
valvonta- ja siirtojärjestelmän soveltamisesta myös muihin tuotteisiin.
Asetuksella säädetään, että valmisteverotuslain 4, 8 ja 9 luvussa säädettyä valvonta- ja siirtojärjestelmää
sovelletaan tullitariffin nimikkeisiin
3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00
ja 3811 90 00 kuuluviin tuotteisiin,
jos ne on tarkoitettu käytettäviksi
lämmitys- tai moottoripolttoaineina.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013. (VM
ylitarkastaja Krista Sinisalo 0295
530 248)
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Maa- ja metsätalousministeriön organisaatiota uudistetaan siten, että ministeriössä on nykyisten viiden osaston
ja neljän erillisen yksikön sijaan kolme
osastoa: ruokaosasto, luonnonvaraosasto ja hallinto- ja suunnitteluosasto.
Samalla ministeriön tehtäviä koskevaan asetuksen 1 pykälään tehdään
eräitä teknisiä tarkistuksia. Asetus
tulee voimaan 1.1.2013. (MMM
lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 0295 162 456)
Valtioneuvoston asetus timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavasta tilakohtaisesta lisäosasta
ja erityistukioikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan timotein siementuotannon tuen perusteella
laskettavaa viitemäärän kerrointa.
Kertoimella kerrottavan viitemäärän
lopullisen kokonaismäärän perusteella viljelijälle muodostetaan tilakohtainen lisäosa. Kerrointa 1,11
korotetaan, koska vahvistettavien
viitemäärien yhteenlaskettu määrä
johtaisi tuen enimmäismäärän alittumiseen. Uusi kerroin on 1,18. Asetus
tulee voimaan 27.11.2012. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
0295 162 248)
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Valtioneuvoston asetus vuodelta
2012 maksettavista lypsylehmä- ja
nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetuksella
säädetään vuodelta 2012 maksettavien
lypsylehmä- ja nautapalkkioiden
määrät ensimmäisessä maksuerässä
sekä valkuais- ja öljykasvipalkkion
määrä. Koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettavat nykyisen asetuksen mukaiset palkkioiden
määrät alittaisivat maksettavien
palkkioiden enimmäismäärän, palkkioita korotetaan. Asetus tulee voimaan 27.11.2012. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295
162 248)
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta.
Tukea voidaan myöntää ruotsin, saamen ja romanin kielen ohella myös
karjalankielisille sanomalehdille ja
verkkojulkaisuille. Asetus tulee voimaan 1.1.2013. (LVM viestintäneuvos Rainer Salonen 0295
342 395)
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen
maksuprosenteista
vuonna 2013. Valtioneuvoston tulee
ennen 23.11. vahvistaa vakuutetuilta
perittävän sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, palkansaajilta ja
yrittäjiltä perittävän sairausvakuutuksen päivärahamaksun sekä työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti seuraavalle vuodelle.
Sairaanhoitomaksulla
rahoitetaan
noin puolet sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen
vuotuisista
etuuskuluista ja etuuksien toimeenpanokuluista. Sairausvakuutuksen
työtulovakuutuksen kuluista noin 94
prosenttia rahoitetaan päivärahamaksuilla ja työnantajan sairausvakuutusmaksuilla. Työtulovakuutuksen maksut vahvistetaan siten, että maksujen
vuotuiset muutokset ovat yhtä suuret
päivärahamaksussa ja työnantajan
sairausvakuutusmaksussa. Kansaneläkelaitoksen tekemien laskelmien
perusteella vuoden 2013 maksut
ovat: vakuutetun sairaanhoitomaksu
1,30 % (+ 0,08), maksu eläke- ja
etuustulosta 1,47 % (+ 0,08), palkansaajan ja yrittäjän päivärahamaksu
0,74 % (- 0,08), YEL-yrittäjän lisärahoitusosuus 0,14 % (- 0,01), työnantajan sairausvakuutusmaksu 2,04 %
(- 0,08). Asetus tulee voimaan

1.1.2013 ja on voimassa 31.12.2013
saakka. (STM neuvotteleva virkamies Virpi Korhonen 0295 163 192)
Valtioneuvoston asetus vuoden 2013
työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta. Asetuksella säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n mukaisten
työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksettavaksi erääntymisestä.
Asetus tulee voimaan 26.11.2012 ja
on voimassa 31.12.2013 saakka.
(STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 0295 163 195)
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
22.11.2012 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntijat Jari Salokoski
ja Anu Rajamäki valtioneuvoston
esittelijöiksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Päätös määrätä 22.11.2012 lukien
toistaiseksi elinkeinoministeri Jan
Vapaavuori Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Euroopan investointipankin valtuustoon. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)
Päätös määrätä 22.11.2012 lukien
toistaiseksi elinkeinoministeri Jan
Vapaavuori Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Pohjoismaiden Investointipankin neuvostoon. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 0295
530 055)
Päätös peruuttaa Jyri Häkämiehelle
annettu määräys Suomen valtiota
edustavaksi varajäseneksi Euroopan
vakausmekanismin hallintoneuvostossa ja määrätä varajäseneksi
22.11.2012 lukien toistaiseksi alivaltiosihteeri Martti Hetemäki. (VM
hallitussihteeri Jaakko Weuro 0295
530 302)
Päätös alentaa Metsähallituksen
peruspääomaa 9 247 185,72 eurolla.
Maankäytön muutosten ja muiden
muutosten nettovaikutuksena kiinteistövarallisuutta siirretään julkisten
hallintotehtävien taseeseen muuksi
omaksi pääomaksi kirjanpitoarvoltaan yhteensä 9 588 561,72 euron arvosta. Metsähallituksen peruspääoma alenee muutoksen jälkeen
2 538 127 797,15 euroon. Tasesiirrolla ei ole vaikutusta Metsähallituksen euromääräisiin tuloutustavoitteisiin. (MMM ylimetsänhoitaja Matti
Heikurainen 0295 162 408)
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Päätös haja-asutusalueiden laajakaistahankkeen tukimäärärahan jakautumisesta maakunnittain. Valtioneuvoston 15.4.2010 tekemää päätöstä
laajakaistarakentamisen tuen maakunnittaisista kiintiöistä tarkistetaan
niin, että käytettävissä oleva tukimääräraha muodostaa jatkossa yhden,
koko valtakunnan kattavan kiintiön,
josta Viestintävirasto myöntää hankkeille tukea niiden maantieteellisestä
sijainnista riippumatta. (LVM rakennusneuvos Juha Parantainen 0295
342 383)
Periaatepäätös yhteiskuntavastuusta.
Periaatepäätöksellä hallitus päättää
niistä linjauksista ja toimintaohjelmasta, joilla vastuullista toimintaa
tuetaan ja edistetään eri organisaatioissa. Periaatepäätöksen ydinsisältö
muodostuu yhteiskuntavastuun käsitteen avaamisesta, hallituksen vahvasta sitoutumisesta yhteiskuntavastuun edistämiseen sekä erilaisista
edistämistoimenpiteistä. Hallitus edistää yhteiskuntavastuuta yhdessä julkisen sektorin, yritysten, kansalaisjärjestöjen, työmarkkinaosapuolten
sekä muiden organisaatioiden kanssa.
Periaatepäätös
on
osoitteessa
www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TEM hallitusneuvos Antti
Riivari 0295 063 742)
Päätös VLJ-luolan käyttöluvan lupaehtojen muuttamisesta. Teollisuuden
Voima Oyj:lle myönnettiin 9.4.1992
lupa käyttää Eurajoen Olkiluodossa
sijaitsevaa VLJ-luolaa, jonne loppusijoitetaan Olkiluoto 1- ja Olkiluoto
2 -laitosyksiköiden matala- ja keskiaktiivinen jäte. Käyttölupa on voimassa 31.12.2051 asti. Päätöksessä
muutetaan käyttöluvan ehtoja seuraavasti. Lupaehtoon 1 lisätään Olkiluoto
3 -ydinvoimalaitosyksikön matalaja keskiaktiivisten jätteiden, Säteilyturvakeskuksen hallinnassa olevien
radioaktiivisten jätteiden ja Olkiluodon voimalaitokselta peräisin olevien
muiden radioaktiivisten jätteiden
loppusijoittaminen; muutetaan aktiivisuusrajaksi 1100 TBq (tuhatsata terabecquerelia); korvataan siilokohtaiset aktiivisuusrajat edellä mainitulla
kokonaisaktiivisuusrajalla. Lupaehtoa
2 muutetaan siten, että VLJ-luolan
käyttötarkoitus vastaa lupaehdossa 1
tehtyjä lisäyksiä. Lupaehdossa 3 täsmennetään VLJ-luolan luvitusta sen
sulkemis- ja käytöstäpoistovaiheessa.
Lupaehto 4 poistetaan, koska turvallisuusperustelun toimittamisesta, jota
lupaehto koskee, säädellään valtioneuvoston asetuksessa (736/2008).
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(TEM neuvotteleva virkamies Jaana
Avolahti 0295 064 836)
Päätös Euroopan unionin alueellinen
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta
vuosina 2007–2013 toteuttavien toimenpideohjelmien purkautuneiden
ja uudelleen budjetoitujen myöntämisvaltuuksien jaosta. Valtion vuoden
2012 toisen lisätalousarvion momentilta 32.50.64 (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n
rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007–2013) jaetaan päättyneistä hankkeista purkautunutta ja
uudelleen budjetoitua myöntämisvaltuutta yhteensä 72 915 000 euroa
välittäville toimielimille käytettäväksi Euroopan aluekehitysrahaston
(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmien toteutukseen.
Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön
päätöksellä voidaan myöhemmin
jakaa nyt kohdentamatta jäävä
myöntämisvaltuus 136 000 euroa.
(TEM neuvotteleva virkamies Jukka
Ristaniemi 0295 049 067)
Päätös myöntää Pori Energia Sähköverkot Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Porin kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten
(Isosanta-Peittoo). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
22.11.2012 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 65/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi huumausaineiden lähtöaineista
annetun asetuksen (EY) N:o 273/2004
muuttamisesta. Asetuksen muutosehdotuksella pyritään poistamaan
heroiinin laittomassa tuotannossa
keskeisen lähtöaineen etikkahappoanhydridin kulkeutuminen EU:n
sisäisestä kaupasta huumausaineiden
valmistukseen. Tällä hetkellä rekisteröintivaatimus koskee ainoastaan
etikkahappoanhydridiä markkinoille
saattavia toimijoita. Muutosesityksellä laajennettaisiin rekisteröintivaatimusta koskemaan myös loppukäyttäjiä, kuten yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Vahvistamalla ja laajentamalla rekisteröintisäännöksiä säilytetään sisämarkkinoiden toimivuus.
Samalla vahvistetaan jäsenmaiden
yhdenmukaisia toimenpiteitä ja vältetään se, ettei toisistaan poikkeavia
toimenpiteitä hyväksytä kansallisesti.

Ehdotuksella myös perustettaisiin
huumausaineiden lähtöaineiden eurooppalainen tietokanta. Tietokannan
perustamisen tavoitteena on yksinkertaistaa jäsenvaltioiden suorittamaa raportointia takavarikoista ja
pysäytetyistä toimituksista. Samalla
luotaisiin eurooppalainen rekisteri
luvan saaneista ja rekisteröityneistä
toimijoista ja käyttäjistä. Näin luokiteltuihin aineisiin liittyvien toimijoiden laillisuus voitaisiin todentaa
nykyistä helpommin. Tämän lisäksi
toimijat saisivat mahdollisuuden antaa toimivaltaisille viranomaisille
tiedot luokiteltuihin aineisiin liittyvistä laillisista liiketoimistaan. Tietokanta yksinkertaistaisi jäsenmaiden
ja toimivaltaisten viranomaisten
mahdollisuuksia saada tietoa muiden
jäsenmaiden laillisista toimijoista.
(STM sosiaalineuvos Tapani Sarvanti
0295 163 345)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 66/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi yhteisön ja kolmansien
maiden välisen huumausaineiden
lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005
muuttamisesta. EU:n jäsenmaissa on
perinteisesti laillisesti tuotettu kemikaaleja, joita voidaan käyttää myös
huumausaineiden laittomassa valmistuksessa. Näitä aineita viedään myös
laittomasti EU-alueen ulkopuolelle.
Valvonnan tehostamiseksi huumausaineiden lähtöaineiden tuonti- tai
vientiluvan hakemiseen liittyvät
säännökset sekä tällaisen luvan
myöntäminen, hylkääminen, keskeyttäminen ja peruuttaminen on
yhdenmukaistettava EU:n tasolla.
Efedriiniä ja pseudoefedriiniä valvotaan kansainvälisellä ja EU:n tasolla,
mutta niitä sisältäviä lääkevalmisteita ei valvota huumausaineiden lähtöaineasetuksella, kun niitä viedään
unionista tai kun ne kulkevat unionin
tullialueen kautta. Muutoksen tavoitteena on torjua metamfetamiinin laitonta valmistusta valvomalla lääkkeiden sisältämien efedriinin ja pseudoefedriinin tarjontaa unionin ja kolmansien maiden välisessä viennissä,
tuonnissa ja kauttakulussa. Tavoitteena on myös estää aineiden päätyminen huumausaineiden laittomaan
valmistukseen estämättä kuitenkaan
niiden laillista kauppaa. Muutoksella
halutaan myös välttää aiheuttamasta
kohtuutonta hallintotaakkaa kansallisille ja toimivaltaisille viranomaisille,
joita Suomessa ovat tulli, poliisi ja
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terveysviranomaiset sekä teollisuudelle, joka on mukana efedriiniä ja
pseudoefedriiniä sisältävien lääkkeiden kaupassa. Ehdotuksella perustettaisiin myös huumausaineiden lähtöaineiden eurooppalainen tietokanta.
(STM sosiaalineuvos Tapani Sarvanti
0295 163 345)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 67/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista
ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta. Kliiniset lääketutkimukset jaetaan varsinaisiin ”kliinisiin lääketutkimuksiin” ja ”alhaisen interventioasteen kliinisiin lääketutkimuksiin”,
joille ehdotetaan erilaisia käsittelyaikoja. Ehdotuksessa otetaan käyttöön
uusi kliinisten lääketutkimusten
hyväksymismenettely. Tutkimushakemus toimitetaan portaaliin, jota hallinnoi Euroopan komissio. Tutkimuksen toimeksiantajan on ehdotettava
raportoivaksi jäsenvaltioksi yhtä
asianomaista jäsenvaltiota, joka vastaa tutkimuksen valvonnasta. Niissä
tapauksissa, joissa kliiniset lääketutkimukset tosiasiallisesti aiheuttavat
lisäriskin, asetusehdotuksessa velvoitetaan toimeksiantaja kattamaan vastuu joko vakuutuksella tai korvausmekanismilla. Jälkimmäisen osalta asetusehdotuksessa velvoitetaan jäsenvaltiot perustamaan kansallinen voittoa
tavoittelematon korvausmekanismi.
(STM neuvotteleva virkamies Ulla
Närhi 0295 163 391)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 68/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja
tasapuolisesta jaosta unionissa (geenivara-asetus). Asetusehdotuksen tavoitteena on panna täytäntöön biologista
monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvä Nagoyan pöytäkirja geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja
tasapuolisesta jaosta Euroopan unionissa. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa se, että unioni hyväksyy
Nagoyan pöytäkirjan. (YM hallitussihteeri Tuuli Loven 040 194 7591)
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Valtioneuvosto päätti
seuraavat nimitysasiat:

22.11.2012

Ulkoasiainneuvos Pekka Puustinen
ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikön tehtävään 1.3.2013–31.8.2017 ja lähetystöneuvos Satu-Leena Santala ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen
virkaan 1.12.2012 lukien sekä ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen
osaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.12.2012–30.11.2016. (UM
henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
09 160 55401)
Lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden
yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.1.2013 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 0295 150 426)
Opetusneuvos, hallintotieteiden maisteri Jukka Lehtinen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.12.2012–31.10.2017,
kuitenkin
enintään siksi ajaksi, jonka viran
vakituinen haltija Mika Tammilehto
on virkavapaana. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 0295 330 235)
Lääketieteen tohtori Helena Vorma
sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen virkaan 1.12.2012
lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 21.11.2012 seuraavia asioita:
Vuoden 2012 talousarvion momentin
25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset)
42 000 000 euron arviomäärärahan
ylittäminen 5 600 000 eurolla. Määrärahaa saa käyttää oikeusapulain,
yksityishenkilön velkajärjestelystä
annetun lain, oikeudenkäynnistä
rikosasioissa annetun lain sekä konkurssilain soveltamisesta aiheutuvien
menojen maksamiseen. (OM talousjohtaja Harri Mäkinen 0295 150 524)
Karjalan Lennoston ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen
allekirjoittaminen. Karjalan Lennosto
vuokralaisena allekirjoitti 26.10.2012
Senaatti-kiinteistöjen kanssa Rissalan Siilinjärvelle rakennettavan uudisrakennushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöt on

hyväksynyt hanketta koskevan investointiesityksen 12.9.2012. Hanke
liittyy puolustusvoimauudistukseen.
Hanke on arvioitu valmistuvaksi kokonaisuudessaan 19.5.2014. Vuokra-aika
alkaa 20.5.2014 ja kestää 15 vuotta.
Hankkeen tavoitehinta-arvio on
6,1 miljoonaa euroa (sisältäen alv:n
osuuden 1,1 miljoonaa euroa, hintataso 9/2012). Hankkeessa rakennetaan uutta toimitilaa, jonka rakentamisesta aiheutuu pääomavuokrakuluja 440 948 euroa/vuosi (sisältäen
alv:n osuuden 79 515 euroa/vuosi) ja
ylläpitovuokrakuluja 144 034 euroa/
vuosi (sisältäen alv:n osuuden
25 973 euroa/vuosi). Hankkeen valmistuttua tulevat toimitilakustannukset olemaan yhteensä 584 983 euroa/
vuosi (sisältäen alv:n osuuden
105 489 euroa/vuosi), joka tarkoittaa
29,74 euroa/htm2/kuukausi (sisältäen
alv:n osuuden 5,36 euroa/htm2/kuukausi). (PLM erityisasiantuntija Kai
Heng 0295 140 451)
Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen
oikeuttaminen tekemään Senaattikiinteistöjen kanssa vuokrasopimukset Oulussa osoitteissa Veteraanikatu 1
ja Veteraanikatu 5 yhteensä 6 326 m2
tiloista. Sopimuksen kesto on 10
vuotta ja ensimmäinen mahdollinen
irtisanomisaika Veteraanikatu 1:n
osalta on 31.12.2023 ja Veteraanikatu
5:n osalta 31.12.2018. Vuosivuokra
on yhteensä 936 000 euroa (alv 0%).
ELY-keskuksen käyttöön toimitilat
otetaan 1.1.2015. (TEM neuvotteleva
virkamies Päivi Laatikainen 0295
047 979)
Vuoden 2012 talousarvion momentin
33.10.54 (Asumistuki) arviomäärärahan ylittäminen 4 000 000 eurolla.
Ylitystarve aiheutuu loppuvuoden
arvioitua suuremmista menoista johtuen tuensaajien määrän voimakkaasta kasvusta ja keskimääräisen tuen
noususta. (STM neuvotteleva virkamies Mikko Nygård 0295 163 291)
Vuoden 2012 talousarvion momentin
33.10.60 (Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut) arviomäärärahan ylittäminen 1 200 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu loppuvuoden arvioitua suuremmista menoista johtuen
tulkkauksen yleisen kustannustason
kohoamisesta, ulkomaanmatkojen
lisääntyneistä kuluista ja käyttäjämäärän kasvusta. (STM neuvotteleva
virkamies Mikko Nygård 0295
163 291)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
20.11.2012

Hallitus täydentää vuoden 2013
talousarvioesitystä
Hallitus sopi eduskunnan käsittelyssä
olevan talousarvioesityksen täydennyksistä neuvottelussaan 20. marraskuuta. Määrärahoja esitetään lisättäväksi 392 miljoonalla eurolla ja
tuloarvioita alennetaan 48 miljoonalla
eurolla. Täydennysesitys annetaan
eduskunnalle 22.11.2012.
Talvivaarasta aiheutuvia parannustoimia toteutetaan
Hallitus myöntää 1 miljoonan euron
rahoituksen vuonna 2013 vuoden
määräajaksi alueellisen ympäristönsuojelun ja ympäristöviranomaisten
toiminnan turvaamiseksi kaivosten
valvonnan ja luvituksen osalta, kaivosten stressitestien tekemiseen ja
akuutteihin henkilötyövoimatarpeisiin.
Hallitus varautuu korvaamaan Talvivaaran kaivosalueen jätevesipäästöstä
aiheutuvia kustannuksia. Eduskunnan käsittelyssä olevaan ensi vuoden
talousarvioesitykseen esitetään lisättäväksi 50 000 euron avustusmääräraha oikeusministeriölle. Se
myöntäisi avustuksia kustannuksiin,
joita asianosaisille aiheutuu yleisen
edun kannalta merkittävissä ympäristövahinkoasioissa ja ympäristönsuojelua koskevissa hallintoasioissa.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle esitetään 180 000 euroa tutkimuksiin, joilla selvitetään Talvivaaran kaivosalueen vesistöihin
päässeiden jätevesien aiheuttamia
muutoksia kaloissa.
Lisämäärärahoja tieto- ja viestintäteknisen toimialan rakennemuutoksesta aiheutuville toimille
Hallitus esittää, että Tekesin käyttämättömät myöntämisvaltuudet budjetoitaisiin uudelleen ja määrärahaa
lisättäisiin 3,2 miljoonalla eurolla.
Myös kansainvälistymistuen käyttämättömät myöntämisvaltuudet budjetoitaisiin uudelleen ja määrärahaan
esitetään 2,4 miljoonan euron lisäystä.
Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden
myöntämisvaltuuden
maksatusmäärärahoja lisättäisiin 2,8
miljoonalla eurolla.
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FinNode-verkoston toiminta esitetään
integroitavaksi Tekes - teknologian ja
innovaatioiden kehittämiskeskukseen.
Sato- ja tulvavahinkojen korvaamiseen lisämäärärahoja
Hallitus esittää, että satovahinkojen
korvaamiseen varataan vuodelle
2013 yhteensä noin 6,6 miljoonaa
euroa, josta noin 3,2 miljoonaa euroa
on lisäystä talousarvioesitykseen
nähden.
Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen varataan vuodelle 2013 yhteensä noin
10,4 miljoonaa euroa, missä on
lisäystä noin 9,5 miljoonaa euroa
talousarvioesitykseen nähden.
Lisäksi 2 miljoonaa euroa käytetään
tulvasuojelun perusparannustoimenpiteisiin, kuten tulvaluukkujen ajantasaistamiseen ja pengerrystöihin.
Muita määrärahalisäyksiä
Tietojärjestelmien uudistuksiin myönnettäisiin määrärahoja mm. verohallinnolle, tullilaitokselle ja opetushallitukselle sekä kansainvälisen aineiston tietoturvan kehittämiseen Salvehankkeeseen.
Hallitus esittää, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen sekä terveydenhuollon ohjaukseen sekä terveydenhuollon valvontatehtäviin 426 000
euron määrärahaa, joka tarkoittaa
7 henkilötyövuoden
lisäresurssia
edellämainittuihin Valviran tehtäviin.
Euroopan investointipankin peruspääoman korottamisesta aiheutuva
Suomen maksuosuus noin 127,8 miljoonaa euroa on tarkoitus maksaa
yhdessä erässä, minkä vuoksi
määrärahaa edellä mainittuun tarkoitukseen ehdotetaan lisättäväksi
63,9 miljoonalla eurolla.
Pankkivero käyttöön
Hallitus esittää, että talousarvioon
otetaan pankkiveron tuottoarviota
vastaava siirtomääräraha, 170 miljoonaa euroa. Pankkiverolla on tarkoitus
kerätä varoja etukäteen mahdollisten
uusien rahoitusmarkkinaongelmien
varalta ja näin rajata veronmaksajien
vastuita mahdollisissa tulevissa
pankkikriiseissä.
Koska unionin tasolla vakausrahastoratkaisua ei ole vielä olemassa, valtion talousarviossa pankkiveron tuottoa vastaava määrä kirjattaisiin
siirtomäärärahana budjettiin. Hallitus varautuu siihen, että pankkiveron
tuotto lähtökohtaisesti siirrettäisiin

myöhemmin kotimaisiin kriisinratkaisutarkoituksiin. Jos komission
antaman
kriisinhallintadirektiiviehdotuksen osalta päästään unionin
tasolla ratkaisuun, varojen käytöstä
päätettäisiin direktiivin ohjaamalla
tavalla.
Verotuloarvioihin tarkennuksia
Verotuloarviota alennetaan nettomääräisesti 80 miljoonalla eurolla.
Yhteisöveron kertymäarviota muutetaan siten, että siitä poistetaan
talousarvioesityksessä ennakoidut
mutta valmistelun osalta keskeneräiset tai peruuntuvat verolakimuutokset koulutuskuluvähennyksestä ja
korkomenojen vähennysoikeuden
rajoittamisesta. Lisäksi tuottoarviota
tarkistetaan kertymätietoihin perustuvista tuottoennustemuutoksista johtuen. Yhteisöveron tuotto arvioidaan
tästä syystä 25 miljoonaa euroa
talousarvioesityksessä esitettyä suuremmaksi. Arvonlisäveron kerty-mäarviota esitetään alennettavan 105
miljoonaa euroa talousarvioesityksen
jälkeen saatujen ennakoitua heikompien kertymätietojen perusteella.
Lainanottotarve lisääntyy
Täydentävä esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta noin 439 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi tulisi vuonna 2013 siten 7,5
miljardia euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2013 lopussa arvioidaan noin 96 miljardia euroa, mikä
on noin 47 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Lisätietoja: budjettipäällikkö Hannu
Mäkinen, p. 0295 530 330, valtiovarainministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Sisäasiainministeriö
julkisti
21.11.2012 Kasvavan rajaliikenteen hallinta –selvityksen. Selvityksen mukaan rajanylityspaikkojen
tulisi olla tehokkaita ja liikenneväylien sujuvia ja turvallisia. Nykyisen
rajanylityspaikkaverkoston arvioidaan
olevan riittävän tiheä myös kasvavan
rajaliikenteen tarpeisiin ja myös
mahdollisen EU – Venäjä viisumivapauden toteutuessa. Selvityksen
perusteella nykyisten kansainvälisten rajanylityspaikkojen läpäisykyky
tulisi saattaa rajaliikenteen edellyttämälle tasolle, jotta Suomeen ja Suo-
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men kautta kulkeva rajaliikenne
toteutuu turvallisesti ja sujuvasti.
Tämä edellyttäisi nykyisten rajanylityspaikkojen kehittämistä sekä Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstövoimavarojen turvaamista. Selvityksen mukaan rajaliikenteen hallinnan
lähtökohtana voidaan pitää oikeaa,
laajaa ja ajantasaista kokonaistilannekuvaa. Selvitys on osoitteessa http://
www.intermin.fi/julkaisu/422012?
docID=38301. Lisätietoja antavat
everstiluutnantti Jaakko Ritola,
p. 071 872 1191 ja ylitarkastaja Max
Janzon, p. 071 872 1195, sisäasiainministeriö.
Selvityshenkilöt Erno Lehtinen ja Ida
Mielityinen luovuttivat 20.11.2012
loppuraporttinsa henkilökohtaisista koulutustileistä opetusministeri
Jukka Gustafssonille. Selvityshenkilöiden mukaan aikuiskoulutuksen
rahoitusta olisi syytä uudistaa. Selvityshenkilöt ehdottavat, että kysyntälähtöisyyttä vahvistettaisiin luomalla
koulutustilien perustamista vaativa
infrastruktuuri. Ehdotuksen mukaan
jokaisella yli 25-vuotiaalla Suomessa

pysyvästi asuvalla olisi mahdollisuus
avata koulutustili omalla säästöosuudella. Valtio tukisi tätä oman rahan
käyttöä koulutukseen vastinrahoituksella. Koulutustilit toisivat lisää rahaa
koulutukseen ja antaisivat näin vauhtia myös koulutustarjonnan kehittämiseen. Ne mahdollistaisivat myös
työnantajille ja valtiolle kohdentaa
taloudellista tukea koulutukseen juuri
niille yksilölle ja ryhmille, kenelle
halutaan. Selvitys on osoitteessa
http://www.minedu.fi/export/sites/
default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/
tr27.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat
selvityshenkilö Ida Mielityinen,
p. 050 594 0731 ja selvityshenkilö
Erno Lehtinen p. 040 511 7965.
Liikenne ja viestintäministeriö julkisti 21.11.2012 selvityksen tuulivoimaloiden vaikutuksista liikenneturvallisuuteen. Selvityksen mukaan
Suomen tuulivoimaloiden rakentamista koskeva ohjeistus on hyvällä
tasolla eivätkä tuulivoimalat ole jokapäiväiselle liikenteelle turvallisuusriski. Selvityksessä suositellaan maanteiden kohdalla yleiseksi vähimmäis-

etäisyysvaatimukseksi 1 x tuulivoimalan kokonaiskorkeus. Tienpitäjä
voisi perustelluista syistä edellyttää
suurempaa etäisyyttä esimerkiksi
pääteiden vilkkaiden liittymien läheisyydessä. Rautateiden kohdalla yleiseksi etäisyysvaatimukseksi ehdotetaan 1 x tuulivoimalan kokonaiskorkeutta. Merituulivoimaloiden ja -puistojen rakentaminen tulisi edellyttää
riskiarvioinnin tekemistä. Lentoliikenteen osalta suositellaan kansallisesti selkeyttämään ja yksinkertaistamaan lentoestelupien vyöhykkeet
tuulivoimaloiden suunnittelun lähtökohdiksi. Tarkoituksen mukaista olisi
luoda yhtenäinen käytäntö ja prosessi
yhteiskunnallisten vaikutusten ja
riskien selvittämiseksi. Selvitys on
osoitteessa http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=
1986562&name=DLFE-18371.pdf
&title=Julkaisuja%2020-2012. Lisätietoja antaa hallitusneuvos, yksikön
päällikkö Silja Ruokola, p. 0295 342
367, liikenne- ja viestintäministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
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