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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
30.11.2012 seuraavat lait:

vahvisti

Laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 ja 12 §:n muuttamisesta ja
laki Rikosseuraamusalan koulutus3.12.2012/141

keskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 62/2012 vp). Rikosseuraamusalan koulutuskeskus siirretään
osaksi Rikosseuraamuslaitosta. Koulutuskeskuksen aseman muuttumisen
vuoksi tarkastetaan samalla myös
eräitä päätösvaltaa koskevia säännöksiä. Koulutuskeskuksesta annettuun lakiin tehdään tutkinnon uudistamiseen liittyviä muutoksia. Rikosseuraamuslaitoksesta annettuun lakiin
otetaan säännökset toimivallasta
antaa tarkempia määräyksiä virkapukujen ja suojavaatetuksen käytöstä.
Lait tulevat voimaan 1.1.2013. (OM
hallitussihteeri Juho Martikainen
0295 150 520)
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 93/2012 vp). Veroasteikkoihin lisätään porras 1 000 000 euroa
ylittävän perintöosuuden tai lahjan
osalta. Ensimmäisen veroluokan ylimmän portaan veroprosentti on 19.
Toisen veroluokan ylimmän portaan
veroprosentti on 35. Vakuutuksesta
edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saadun vakuutuksen lahjaverovapaudesta 8 500 euron määrään
asti luovutaan. Lisäksi kuolinpesän
varoista tehtäviä vähennyksiä koskevia säännöksiä tarkennetaan siten,
että veron määrä ei riipu siitä, missä
maassa perinnönjättäjä ja perillinen
tai testamentinsaaja on asunut. Laki

tulee voimaan 1.1.2013. Lain 14 ja
19 a § ovat voimassa 31.12.2015
saakka. (VM lainsäädäntöneuvos
Jukka Vanhanen 0295 530 239)
Laki tuotannollisten investointien
korotetuista poistoista verovuosina
2013–2015 ja laki tuotannollisten
investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta (HE 94/2012 vp). Uusien
tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa
ja työpajoissa käytettävien uusien
koneiden ja laitteiden hankintamenoista saa verotuksessa tehdä
enintään kahtena verovuotena kaksinkertaiset poistot säännönmukaisiin poistoihin verrattuna. Enimmäismäärän korotus koskee uusia vuosina
2013–2015 hankittuja ja käyttöönotettuja hyödykkeitä. Verovuosina
2009 ja 2010 sovellettu laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti
korotetuista poistoista kumotaan.
Lait tulevat voimaan 1.1.2013. (VM
erityisasiantuntija Ann-Mari Kemell
0295 530 080)
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta,
laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisäveroja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta ja laki
eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n
muuttamisesta (HE 89/2012 vp).
Arvonlisäverolakia ja Ahvenanmaan
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maakuntaa koskevista poikkeuksista
arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia muutetaan
siten, että kaikkia arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Eräistä vakuutusmaksuista
suoritettavasta verosta annettua lakia
muutetaan siten, että vakuutusmaksuverokantaa korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Lait tulevat voimaan
1.1.2013. (VM osastopäällikkö Risto
Sakki 0295 530 294)
Laki valtiokonttorista annetun lain
2 a §:n muuttamisesta (HE 126/2012
vp). Lakiin lisätään säännös, jonka
perusteella Valtiokonttori perii valtion virastoilta työsuojelumaksua.
Laki tulee voimaan 1.1.2013. (VM
työmarkkinalakimies Katja Viertävä
0295 530 280)
Laki Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi (HE
100/2012 vp). Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kirjasto eriytetään
säätiöstä Espoon kaupunginkirjaston
alaisuuteen opetus- ja kulttuuriministeriön määräämänä erityistehtävänä. Muutoin säätiö jatkaa instituutin toimintaa. Laki tulee voimaan
1.1.2013. (OKM johtaja Tuula
Lybeck 0295 330 201)
Laki Taiteen edistämiskeskusta, laki
valtion taiteilija-apurahoista annetun
lain muuttamisesta ja laki alueiden
kehittämisestä annetun lain 10 §:n
muuttamisesta (HE 52/2012 vp). Taiteen edistämistä varten perustetaan
opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto Taiteen edistämiskeskus,
jolla on aluetoimipisteitä. Keskuksen
yhteydessä on taideneuvosto, valtion
taidetoimikuntia, alueellisia taidetoimikuntia sekä erillislautakuntia.
Lisäksi muutetaan valtion taiteilijaapurahoista annettua lakia ja alueiden kehittämisestä annettua lakia.
Lait tulevat voimaan 1.1.2013.
(OKM johtaja Tuula Lybeck 0295
330 201)
Laki yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 98/2012 vp).
Vuonna 2013 yliopistoille osoitettavaan talousarvion määrärahaan ei
tehdä yliopistoindeksin mukaista vuotuista korotusta. Laki koskee vain
vuoden 2013 kustannustason muutosta. Laki ei koske vuonna 2013
maksettavaa vuoden 2011 toteutuneen ja ennustetun kustannustason
muutoksen välisen eron mukaista tarkistusta. Laki tulee voimaan 1.1.2013.
Laki on voimassa 31.12.2013 saakka.
(OKM hallitusneuvos Eerikki Nurmi
0295 330 234)
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Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain
19 §:n muuttamisesta ja laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain
12 §:n muuttamisesta (HE 59/2012
vp). Ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain
voimaantuloa siirretään vuoden 2015
alkuun ja yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun
lain voimassa oloa jatketaan vuoden
2014 loppuun. Lait tulevat voimaan
1.1.2013. (LVM liikenneneuvos Kari
Saari 0295 342 557)
Laki viestintämarkkinalain 15 a §:n
muuttamisesta (HE 106/2012 vp). Viestintämarkkinamaksun maksuyksikön
suuruus korotetaan 430 euroon siten,
että viestintämarkkinamaksun suuruus vastaa viestintämarkkinoiden ja
erityisesti yleispalvelun valvonnasta
Viestintävirastolle aiheutuvia kustannuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2013.
(LVM viestintäneuvos Rainer Salonen 0295 342 395)
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun
lain muuttamisesta (HE 107/2012 vp).
Metsähakkeen hintakilpailukyky suhteessa turpeeseen säilytetään ennallaan ottamalla huomioon metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettavassa tuotantotuessa turpeen veron
korotusten vaikutukset metsähakkeen
hintakilpailukykyyn. Päästöoikeuden
hinnan muutokset vaikuttavat maksettavan tuen tasoon. Jos metsähaketta
kaasutetaan kaasuttimessa pölypolttokattilan polttoaineeksi, maksetaan täydentävää tukea kaasutinyksikön kilpailukyvyn turvaamiseksi voimalaitoskokonaisuudessa. Kaasutinpreemion
maksamisen edellytyksenä on, että
Euroopan unionin komissio on arvioinut sähkön tuottajan saamien tukien
soveltuvan yhteismarkkinoille. Laki
tulee voimaan 1.1.2013. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)
Laki siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta (HE 128/2012 vp). Siviilipalvelusaika lyhenee 347 päivään.
Laki tulee voimaan 1.2.2013. (TEM
neuvotteleva virkamies Sari Alho
0295 049 007)
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta,
laki kilpailulain muuttamisesta, laki
postilain 12 §:n muuttamisesta, laki
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta
ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 44 §:n muuttamisesta, laki
eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain 17 §:n muuttamisesta, laki viestintämarkkinalain

12 ja 113 §:n muuttamisesta, laki
televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
lain muuttamisesta, laki sähkömarkkinalain 41 §:n muuttamisesta, laki
vakuutuskassalain 135 §:n muuttamisesta, laki eläkesäätiölain 102 §:n
muuttamisesta, laki valmiuslain 29 §:n
muuttamisesta, laki maksupalvelulain 85 §:n muuttamisesta, laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain
muuttamisesta, laki valmismatkaliikkeistä annetun lain muuttamisesta,
laki kuluttajaneuvonnasta annetun
lain 2 §:n muuttamisesta, laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta, laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta, laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun
lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta, laki
talous- ja velkaneuvonnasta annetun
lain muuttamisesta, laki saatavien
perinnästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki asuntokauppalain 2 ja
7 luvun muuttamisesta, laki rikoslain
30 luvun 3 a §:n muuttamisesta ja
laki kuluttajansuojalain muuttamisesta (HE 108/2012 vp). Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta säädetään.
Lisäksi muutetaan ne lait, joissa on
mainittu Kilpailuviraston tai Kuluttajaviraston tehtävistä. Kilpailuviraston
tai Kuluttajaviraston taikka kuluttajaasiamiehen tehtäviin ei tehdä muutoksia. Lait tulevat voimaan
1.1.2013. (TEM ylitarkastaja Mikko
Holm 0295 064 971)
Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta (HE 60/2012 vp). Raakaöljyn ja öljytuotteiden maahantuojien
velvoitevarastoja voidaan laskea liikkeelle työ- ja elinkeinoministeriön
päätöksellä tilanteessa, jossa on tehty
kansainvälinen Suomea velvoittava
päätös osallistua öljyn varmuusvarastojen liikkeelle laskuun kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi
öljymarkkinoilla. Varastointivelvoitteen korvaamista laissa tarkoitetun
vastaavan varmuuden periaatteen
mukaisesti täsmennetään vastaamaan Euroopan unionin lainasäännön säännöksiä. Laki tulee voimaan
1.1.2013. (TEM ylitarkastaja Mauri
Valtonen 0295 064 814)
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta (HE 110/
2012 vp). Lomituspalvelujen järjestämistä ja kustannusten korvaamista
koskevia säännöksiä täsmennetään
niin, että paikallisyksiköt joutuvat
3.12.2012/141
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kiinnittämään entistä enemmän huomiota palvelujen taloudelliseen järjestämiseen ja lomittajien työajan tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi samalla
tilalla työskentelevien maatalousyrittäjien velvollisuus pitää vuosilomaa
samanaikaisesti muutetaan koskemaan pääsääntöisesti sellaisia tiloja,
joilla kotieläinten määrä on enintään
20 yksikköä. Velvollisuus koskee
lisäksi eläinmäärästä riippumatta
niitä tiloja, joilla yrityksen hoitoon
kuuluviin välttämättömiin tehtäviin
kuluva, yrittäjien yhteenlaskettu työaika on arvioitu enintään yhdeksäksi
tunniksi. Samanaikaisesti pidettävien
vuosilomapäivien määrää korotetaan
kahteenkymmeneen. Tuntimaksu on
3 euroa lomitustunnilta lisättynä määrällä, joka saadaan jakamalla sijaisavun saajan maatalousyrittäjän eläkelain 14 §:n mukainen työtulo euroina
6 000:lla. Lisäksi säännöstä aikuiskoulutusta varten annettavasta sijaisavusta täsmennetään. Laki tulee voimaan 1.1.2013. (STM hallitusneuvos
Riitta Kuusisto 0295 163 401)
Biopankkilaki, laki ihmisen elimien,
kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta ja laki potilaan asemasta ja
oikeuksista annetun lain muuttamisesta (HE 86/2011 vp). Biopankkilain tarkoituksena on tukea tutkimusta,
jossa hyödynnetään ihmisperäisiä
näytteitä, edistää näytteiden käytön
avoimuutta sekä turvata yksityisyyden suoja ja itsemääräämisoikeus näytteitä käsiteltäessä. Potilaan asemasta
ja oikeuksista annettua lakia täydennetään ihmisperäisen materiaalin käyttöä koskevalla säännöksellä. Lait tulevat voimaan 1.9.2013. Eduskunnan
lausuma; Eduskunta edellyttää, että
hallitus seuraa ja arvioi biopankkilainsäädännön toimivuutta ja ryhtyy
tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön tarkistamiseksi. (STM neuvotteleva virkamies Riitta Burrell
0295 163 588)
Laki eräiden kansaneläkeindeksiin
sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013
(HE 117/2012 vp). Eräitä kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 0,7 prosentilla vuoden 2013
indeksikorotuksen lisäksi. Korotus
tehdään kansaneläkkeisiin, toimeentulotukeen ja eräisiin muihin kansaneläkeindeksin kehitykseen sidottui-
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hin perusturvaetuuksiin. Laki tulee
voimaan 1.1.2013. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295
163 183)
Laki vammaisetuuksista annetun lain
muuttamisesta (HE 114/2012 vp).
Lakia muutetaan siten, että leskeneläkkeenä maksettava perhe-eläke
oikeuttaa vammaistuen sijasta eläkettä
saavan hoitotukeen sen jälkeen, kun
henkilö täyttää 65 vuotta. Lisäksi veteraanilisän määrään tehdään 50 euron
tasokorotus ja ruokavaliokorvauksen
määrä korotetaan 23,60 euroon kuukaudessa. Laki tulee voimaan 1.1.2013.
Lain 9 §:n 1 momentin 4 b kohta ja
33 §:n 3 momentti tulevat kuitenkin
voimaan 1.1.2014. (STM hallitussihteeri Pia Nissinen 0295 163 186)
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
(HE 116/2012 vp). Lapsilisälain
indeksisidonnaisuutta koskevaa säännöstä muutetaan väliaikaisesti siten,
että seuraava indeksitarkistus tehdään
vasta vuoden 2016 alussa. Lapsilisiä
tarkistetaan tällöin vain vuosien
2015 ja 2016 kansaneläkeindeksin
pisteluvun muutoksen verran. Lapsilisien rahamäärät muutetaan vastaamaan vuodelle 2012 indeksillä tarkistettuja rahamääriä. Edelleen niiden
säädetään katsottavan vastaavan vuodelle 2015 vahvistettavaa kansaneläkeindeksistä annetussa laissa tarkoitettua pistelukua. Laki tulee voimaan
1.1.2013. Lain 21 §:n 2 momentti on
voimassa 31.12.2015 saakka. (STM
neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen
0295 163 409)
Laki vakuutusyhtiölain 31 luvun
muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
ja laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun
muuttamisesta (HE 55/2012 vp).
Lakeja muutetaan siten, että kuluttajille myönnettävissä vakuutuksissa ei
saa käyttää sukupuolta vakuutusmaksujen tai vakuutuksesta saatavien
etuuksien laskennassa eikä tehdä
sukupuoleen perustuvia eroja maksuissa tai etuuksissa. Laeista kumotaan säännökset sukupuoleen perustuvaa riskinarviointia koskevien tietojen toimittamis- ja julkaisuvelvollisuudesta. Lait tulevat voimaan
21.12.2012. (STM ylitarkastaja Terhi
Valtonen 0295 163 431)

Tasavallan presidentti hyväksyi talvimerenkulun palvelujen yhteisestä
järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen ja
vahvisti lain talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja
yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 70/2012 vp) Sopimus vahvistaa Liikenneviraston ja Ruotsin Sjöfartsverketin yhteistyötä. Sen tavoitteena on parantaa jäänmurtajien saatavuutta, vähentää odotusaikoja ja
kustannuksia sekä käyttää optimaalisesti nykyistä jäänmurtajalaivastoa.
Sopimuksen nojalla on mahdollista
valmistella entistä tiiviimpää yhteistyötä jäänmurtoresurssien hallinnassa.
Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM yliinsinööri Jari Gröhn 0295 342 501)
TA S AVA L L A N
PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
30.11.2012 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus aluksenmittauksesta annettujen asetusten
kumoamisesta. Aluksenmittauksesta
annetut asetukset kumotaan tarpeettomina, koska aluksenmittauksesta
säädetään kattavasti aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta
käytöstä annetun lain (1686/2009)
lisäksi Liikenteen turvallisuusviraston antamassa määräyksessä. Asetus
tulee voimaan 1.1.2013. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
30.11.2012 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suurlähettiläs Per-Mikael Engbergin
tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Mikael Långströmin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Jamaikan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista. Suomen ja Jamaikan välillä ei ole tällä hetkellä sopimusta tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tai verotustietojen vaihtamiseksi.
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Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen
järjestön (OECD) laatimille mallisopimuksille. Sopimus mahdollistaa
verotusta koskevien tietojen vaihdon,
jota voidaan tehokkaasti hyödyntää
taistelussa kansainvälistä veropakoa
vastaan. Sopimus veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa on
tarkoitus allekirjoittaa samanaikaisesti muiden Pohjoismaiden kanssa
Brysselissä 4.12.2012. Sopimus edellyttää eduskunnan hyväksymistä ja
voimaansaattamislakia. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi 0295
530 105)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
30.11.2012 seuraavat asiat:

päätti

Tasavallan presidentti myönsi 102
arvonimeä. (VNK valtiosihteeri OlliPekka Heinonen 09 160 22006)
Tasavallan presidentti myönsi valtion virka-ansiomerkin 1 210 virkamiehelle sekä hylkäsi 151 esitystä
riittämättömän palvelusajan perusteella. (VM finanssineuvos Asko
Lindqvist 0295 530 415)

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

Valtioneuvosto antoi 29.11.2012
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 172/2012 vp)
eduskunnalle laiksi nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä
annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta.
Nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen
selvittämisestä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että nuoren
rikosta koskevan ilmoitusvelvollisuuden määräaika alkaisi kulua esitutkinnan valmistumisesta. Muutoksella
kyettäisiin välttämään tarpeettomien
seuraamusselvitysten laadinta sekä
välittämään syyttäjälle ja Rikosseuraamuslaitokselle esitutkinnassa
selvitettyä tietoa nuoren rikoksesta
nykyistä enemmän. Muutoksen avulla
kyettäisiin välttämään myös salaisten pakkokeinojen ilmituloa esitutkinnan ollessa kesken. Lakiin lisättäisiin myös säännös, jonka mukaan

68

sotilaskurinpitomenettelyssä käsiteltävistä nuoren rikoksista ei tarvitsisi
tehdä esitutkintaviranomaisen ilmoitusta. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan syyttäjän ei tarvitsisi tehdä seuraamusselvityspyyntöä, jos nuori rikoksesta
epäilty ei ole Suomen kansalainen
eikä hänen vakinainen asuntonsa ole
Suomessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2013. (OM hallitussihteeri Anna Hartoneva 0295 150
344)
Hallituksen esitys (HE 173/2012 vp)
eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
Kyproksen kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan
hyväksyttäväksi annetaan Kyproksen
kanssa Nikosiassa 15.11.2012 tehty
tuloverosopimus ja sen pöytäkirja.
Niiden tarkoituksena on maiden välisen kansainvälisen kaksinkertaisen
tuloverotuksen poistaminen. Sopimus
ja pöytäkirja rakentuvat Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) laatimalle malliverosopimukselle. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies
Anders Colliander 0295 530 289)
Hallituksen esitys (HE 174/2012 vp)
eduskunnalle laiksi tieliikennelain
muuttamisesta. Tieliikennelakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi luku tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien
käyttöönotosta. Muutoksella pantaisiin täytäntöön tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista
annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi (ITS-direktiivi).
Tieliikennelain uusi 1 a luku sisältäisi
keskeiset tieliikenteen älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevat määritelmät ja pykälän järjestelmien käyttöönotossa sovellettavista periaatteista.
(LVM neuvotteleva virkamies Kaisa
Männistö 0295 342 030)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 29.11.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Afrikan
Unionin kanssa Suomen tuesta
AU Mediation Support Capacity

2012–2014-hankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 19.12.2012. Asetus tulee voimaan 5.12.2012. (UM
lähetystöneuvos Jorma Suvanto
09 160 56235)
Valtioneuvoston asetus edunvalvojan
palkkion suuruudesta. Holhoustoimilain muutoksen (122/2011) johdosta
palkkion suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella oikeusministeriön ohjeen sijasta. Asetuksen tavoitteena on yksinkertaistaa palkkiorakennetta ja yhtenäistää perimiskäytäntöjä. Asetus tulee voimaan
1.1.2013. (OM hallitusneuvos Merja
Muilu 0295 150 200)
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2012
verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Tuottoperusteilla porotalouden puhtaaksi tuotoksi koko
poronhoitoalueella saadaan noin 5 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan
1.1.2013. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 0295 530 052)
Valtioneuvoston asetus ihmishengen
turvallisuudesta merellä vuonna 1974
tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen III lukuun sekä yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön
tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 89.
istunnossaan päätöslauselmat 317 ja
320, joilla muutettiin ihmishengen
turvallisuudesta merellä vuonna 1974
tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus) liitteen
III luvun ja yleissopimukseen liittyvän
pakollisen kansainvälisen hengenpelastuslaitesäännöstön (ns. LSA-säännöstö) pelastusveneitä koskevia määräyksiä. Muutokset ja asetus tulevat
voimaan 1.1.2013. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)
Valtioneuvoston asetus eräiden alusturvallisuudesta annettujen asetusten
kumoamisesta. Kumotun merilain
(167/1939) 8 §:n nojalla annetut asetukset kumotaan, koska voimassa
olevan merilain (674/1994) 24 luvun
1 §:n mukaan ne ovat edelleen voimassa, jollei asetuksella toisin määrätä. Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettu
laki (1686/2009) sisältää valtuutussäännöksiä, joiden nojalla Liikenteen
turvallisuusvirasto voi antaa alustur-
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vallisuutta koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä. Liikenteen turvallisuusvirasto on lain nojalla valmistellut määräyksiä, joilla tullaan korvaamaan kumottavat asetukset. Asetus
tulee voimaan 1.1.2013 samanaikaisesti Liikenteen turvallisuusviraston
määräysten kanssa. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
asetuksen 3 e §:n muuttamisesta.
Asetuksen 3 e pykälään lisätään uusi
2 momentti, jonka nojalla Suomessa
laillistettavaan ammattiin valmistuneella, jolla välittömästi ennen valmistumistaan on ollut 3, 3 a ja 3 c–3 d pykälässä tarkoitettu oikeus, on 30 päivän
ajan valmistumisestaan lukien tai kunnes Valvira myöntää hänelle laillistuksen opiskelijaan verrattava oikeus
toimia terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävässä laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. 3 momentin nojalla ulkomailla
koulutuksen suorittaneiden kohdalla
edellytyksenä on, että hänet on ennen
valmistumistaan merkitty ammattihenkilölain 24 a §:n 2 momentin
5 kohdan nojalla lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian opiskelijana Terhikki-rekisteriin. Valmistuneeseen sovelletaan kaikkia opiskelijaan sovellettavia säännöksiä,
mukaan lukien ammattihenkilöasetuksen 3 f §:ssä säädettyä velvollisuutta nimetä henkilölle kirjallisesti
ohjaaja. Valmistuneen henkilön ohjaajalla on niin ikään samat velvollisuudet kuin opiskelijankin ohjaajalla.
Asetus tulee voimaan 1.12.2012.
(STM hallitusneuvos Anne Koskela
0295 163 384)
Valtioneuvoston asetus työvälineiden
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 c §: n muuttamisesta. Pykälää
muutetaan eräiden nostureiden henkilönostokorin kiinnitysvaatimusten
osalta. Asetus tulee voimaan 1.1.2013.
(STM neuvotteleva virkamies Antti
Posio 0295 163 503)
Valtioneuvoston asetus asumistuen
määräytymisperusteista vuodelle
2013. Talousarvioesityksessä asumistukeen on vuodelle 2013 varattu
633 800 000 euron suuruinen määräraha. Tuensaajien määrä on kasvanut
vuonna 2012 aikaisemmin arvioitua
enemmän erityisesti vuoden loppupuolella. Tuensaajia arvioidaan olevan
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vuoden lopussa yli 10 000 enemmän
kuin vuosi sitten. Eduskunnalle on
tämän vuoksi annettu esitys vuoden
2013 talousarvioesityksen täydentämisestä 22 miljoonalla eurolla. Asumistukimäärärahan suuruus olisi siten
655, 8 miljoonaa euroa vuonna 2013.
Asumistuen määräytymisperusteet
vuonna 2013 pidetään talousarvioesityksen mukaisesti reaalisesti
samalla tasolla kuin vuonna 2012
ottamalla huomioon yleisessä kustannustasossa ja tuensaajien asumismenoissa tapahtunut nousu. Asumismenojen perusomavastuuosuudet tarkistetaan yleistä kustannustasoa vastaavasti siten, että perusomavastuuosuustaulukoiden tulorajoihin tehdään työmarkkinatuen nousua vastaava, 25 euron suuruinen korotus.
Enimmäisasumismenot tarkistetaan
tuensaajien vuokrissa tapahtunutta
keskimääräistä nousua vastaavasti
0,40 eurolla neliömetriä kohden kuukaudessa ja hoitomenoarvot tapahtunutta kustannuskehitystä vastaavasti.
Tuensaajien määrän arvioidaan
vuonna 2013 kasvavan työllisyystilanteen heikentymisen vuoksi noin
3 000:lla vuoden 2012 lopun 178 000
tuensaajasta ja olevan noin 181 000
vuoden 2013 lopussa. Keskimääräisen asumistuen arvioidaan nousevan
lähinnä vuokrien arvioidun nousun
vuoksi vuoden 2012 lopun 280 eurosta
noin 288 euroon vuoden 2013 loppuun mennessä. Asumistukiesityksen arvioidaan vastaavan kustannusvaikutukseltaan tukiperusteiden tarkistaminen ja tuensaajien lukumäärän kasvu huomioon ottaen talousarvioon ehdotettua määrärahaa, noin
654–656 miljoonaa euroa. Asetus
tulee voimaan 1.1.2013. (STM erikoistutkija Keijo Tanner 0295 163 304)
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
29.11.2012 seuraavat päätökset:
Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren sidonnaisuuksista. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka
Heinonen 09 160 22006)
Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan ja ympäristöministeri Ville Niinistön ilmoittamista
muutoksista sidonnaisuuksiin. (VNK

valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen
09 160 22006)
Päätös määrätä valtioneuvoston
kanslian kielistrategian pääsihteeri
Paulina Tallroth valtioneuvoston
esittelijäksi. (VNK hallitusneuvos
Kari Peltonen 09 160 22294)
Päätös myöntää kaupunginjohtaja
Esko Lotvoselle ero Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä pohjoismaisesta
saamelaissopimuksesta käytäviin
neuvotteluihin asetetun valtuuskunnan
jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen
tilalleen apulaisosastopäällikkö Liisa
Saarenmaa 30.11.2012 lukien. (OM
hallitusneuvos Mirja Kurkinen 0295
150 304)
Päätös määrätä Turun hallinto-oikeuden sivutoimiseksi asiantuntijajäseneksi psykiatrian erikoislääkäri
Helena Rasi-Hakala 1.12.2012–
31.10.2013. (OM hallitusneuvos
Anne Hallavainio 0295 150 458)
Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt
myymään Helsingin kaupungin Viikin
kaupunginosan korttelissa 191 sijaitsevat tontit 1, 2, 4 ja 5 (91-36-191-1,
91-36-191-2, 91-36-191-4, 91-36191-5) Helsingin yliopiston rahastoille 5 028 000 euron kauppahinnasta
ja muutoin määräämillään ehdoilla.
Myytävillä alueilla ei sijaitse rakennuksia eikä valtiolla ole tonteille
omaa käyttöä. Valtion kiinteistöstrategian mukaisesti valtiolle tarpeettomista ei-strategisista omistuksista
luovutaan omaisuuteen sidotun pääoman vapauttamiseksi valtion muihin tarpeisiin. (VM neuvotteleva virkamies Ilkka Koponen 0295 530 142)
Päätös kuntien harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotuksesta. Päätöksellä jaetaan 27 kunnalle yhteensä
20 000 000 euroa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain 30 §:n mukaisena harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena. (VM neuvotteleva virkamies
Vesa Lappalainen 0295 530 389)
Päätös vahvistaa valtion televisioja radiorahaston muutettu käyttösuunnitelma varainhoitovuodelle
1.1.–31.12.2012. Valtion televisio- ja
radiorahastoon arvioidaan kertyvän
televisiomaksuja 370 miljoonaa euroa.
Varoja käytetään Yleisradio Oy:n
julkisen palvelun rahoittamiseen
noin 353,8 miljoonaa euroa. Viestintävirastolle arvioidaan aiheutuvan kus-
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tannuksia televisiomaksujen keräämisestä ja tarkastuksista 10,7 miljoonaa
euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön varataan 0,2 miljoonaa
euroa ja rahaston tilintarkastukseen
14 000 euroa. (LVM viestintäneuvos
Elina Normo 0295 342 463)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
29.11.2012 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 69/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta direktiiviksi radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (radiopäätelaitedirektiivi). Ehdotuksen tarkoituksena on uudistaa 9.3.1999 annettua
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviä radio- ja telepäätelaitteista
ja niiden vaatimustenmukaisuuden
vastavuoroisesta
tunnustamisesta
(radio- ja telepäätelaitedirektiivi
1999/5/EY). Ehdotetun uudistuksen
tavoitteena on parantaa direktiivin vaatimusten noudattamista ja lisätä kaikkien sidosryhmien luottamusta sääntelykehykseen sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa direktiiviä. Ehdotuksen
avulla pyritään helpottamaan laitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen ja markkinoille saattamiseen liittyviä hallinnollisia menettelyitä sekä yritysten että viranomaisten kannalta siten, että taataan
radiolaitteiden vapaa liikkuvuus ja
vältetään tarpeettomat radiolaitteiden kaupan esteet unionin sisämarkkinoilla. (LVM lainsäädäntöneuvos
Maaret Suomi 0295 342 150)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti
seuraavat nimitysasiat:

29.11.2012

Lainsäädäntöneuvos Leo Forss oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.1.2013 lukien. (OM
apulaisosastopäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)
Terveydenhuollon maisteri, terveydenhoitaja Margita Margaretha Alice
Klemetti työ- ja elinkeinoministeriön
hankejohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2013–30.9.2015, kuitenkin enintään työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen toimikauden
ajaksi. (TEM neuvotteleva virkamies
Tuula Pyykönen 0295 063 554)
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Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 28.11.2012 seuraavia asioita:
Yhteensä 34 000 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen
Tansanian yleiselle budjettituelle vuosille 2013–2015. Yleinen budjettituki rahoittaa Tansanian kansallisen
kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategian toimeenpanoa. Budjettituki on
yksi keskeisimpiä instrumentteja Suomen ja Tansanian kehitysyhteistyötä
koskevassa maaohjelmassa. (UM
lähetystöneuvos Helena Airaksinen
09 160 56260)
Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Laosin kestävän metsätalouden
kehittämishankkeelle (SUFORD-SF)
vuosille 2013–2016. Hankkeen budjetti on 12,9 miljoonaa euroa, josta
Suomen rahoitusosuus on 10,94 miljoonaa euroa. Maailmapankin suunniteltu rahoitusosuus Suomen hankkeen kanssa yhteistyössä toimivalle
metsäohjelmalle on noin 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Hankkeessa tuetaan Laosin metsähallintoa,
jotta se pystyisi kanavoimaan kestävästi taloudellisia resursseja kestävään metsätalouteen ja kehittää metsätaloutta edistämään inhimillistä, ekologista ja taloudellista kehitystä.
Hankkeen tavoitteena on parantunut
metsähallinto ja maankäytönkaavoitus, joilla pyritään vähentämään köyhyyttä hyötyjenjaon oikeudenmukaisuutta, maanomistusoikeutta ja parempaa institutionaalista kapasiteettia
korostaen. (UM lähetystöneuvos
Johan Schalin 09 160 56308)
Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Afganistanin poliisirahaston
(LOTFA; LAW AND ORDER
TRUST FUND) tukemiseen vuosina
2013–2015. LOTFA:n vuotuinen budjetti on noin 270 miljoonaa dollaria,
josta Suomen osuus on 11,35 miljoonaa euroa. LOTFA on UNDP:n hallinnoima rahasto, joka huolehtii
Afganistanin poliisien palkkojen maksamisesta. Suomi on tukenut LOTFAa
vuodesta 2003 lähtien. LOTFA tulee
olemaan Suomen Afganistaniin suunnattavan kehitysyhteistyön toiseksi
tärkein rahoituskanava, jonka kautta
suunnataan noin neljännes Suomen
tuesta. (UM lähetystöneuvos Johan
Schalin 09 160 56308)
Yhteensä 18,1 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Sambian yleiselle budjettituelle

vuosille 2013–2015. Budjettituki on
Sambiassa Suomen kehitysyhteistyön
tärkeä osa, jolla tuetaan Sambian kansallisen kehityssuunnitelman köyhyyden vähentämisen tavoitteita ja kansallisten järjestelmien vahvistumista
yhteistyössä muiden avunantajien
kanssa. Paikallisten järjestelmien vahvistuminen, mukaan lukien taloudenhallinnon ja oman varainkeruun järjestelmät, on erittäin tärkeää Sambian
valmistuessa avun tason laskuun tulevaisuudessa. (UM lähetystöneuvos
Harri Sallinen 09 160 56361)
Yhteensä 21 miljoonan euron myöntäminen Aasian kehitysrahaston 10. lisärahoitukseen (AsDF XI) vuosina 2013–
2016. Aasian kehityspankkiryhmään
(AsDB) kuuluva Aasian kehitysrahasto (Asian Development Fund,
AsDF) täydentää pankin toimintaa
myöntämällä erittäin pehmeäehtoista
lainarahoitusta sekä lahja-apua alueen
köyhimmille jäsenvaltioille. Rahaston toimintaa ohjaa AsDB:n pitkän
aikavälin strategia (Strategy 2020),
jonka keskeisenä tavoitteena on köyhyyden vähentäminen sekä elintason
ja elämänlaadun parantaminen Aasian
ja Tyynenmeren alueella. Toiminnan
viisi pääsektoria ovat infrastruktuurin
kehittäminen, ympäristö ja ilmastonmuutos, alueellinen yhteistyö, finanssisektorin kehittäminen ja opetus.
(UM lähetystöneuvos Satu Santala
09 160 56323)
Suomen ja Venäjän väliseen velkakonversiosopimukseen liittyvä määrärahan siirtäminen valtiontakuurahastoon. Työ- ja elinkeinoministeriö siirtää valtiontakuurahastoon vuoden 2011
kolmannen lisätalousarvion momentille 32.30.63 (Velkakonversiosta
aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen) merkitystä määrärahasta
3 313 800 Yhdysvaltain dollarin vastaarvon euroissa. Valuuttakurssina käytetään siirtopäivänä vallitsevaa valuuttakurssia. Suomen ja Venäjän välillä
vuonna 2006 tehdyn velkakonversiosopimuksen mukaisesti Venäjä kuittaa Suomen entiseltä Neuvostoliitolta
olevia saatavia noin 30 miljoonan
(v. 2006 konversio) Yhdysvaltain dollarin arvosta Suomeen suuntautuvilla
tavara- ja palvelutoimituksilla. Toimitusten maksu hoidetaan kuittaamalla
Suomen entiseltä Neuvostoliitolta olevaa saatavaa. Saatava on ollut valtiontakuurahaston taseessa saamisena
Venäjältä, mutta velkakonversiosopimuksen johdosta takuurahaston saaminen on muuttunut saamiseksi Suomen valtiolta. Valtio maksaa takuu3.12.2012/141
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rahaston saamista toteutuneiden
tavara- ja palvelutoimitusten arvoa
vastaavilla siirroilla talousarviosta
valtiontakuurahastoon. Nyt tehtävällä siirrolla katetaan vuoden 2006
velkakonversiosopimuksen osalta
9.12.2011–12.11.2012 kirjanpitoon
kirjattuja toimituksia vastaava summa
3 313 800 Yhdysvaltain dollaria.
Määrärahasiirto valtiontakuurahastoon
on tarkoitus suorittaa 28.11.2012 kyseisenä päivänä vallitsevalla valuuttakurssilla. Siirto on tehtävä kuluvan
vuoden loppuun mennessä. (TEM
neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)
Vuoden 2013 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistaminen. Keskimääräinen työntekijän eläkelain mukainen
työeläkevakuutusmaksu on 22,8 prosenttia palkoista. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla 5,15 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 6,50 prosenttia. Työnantajan maksu on keskimäärin 17,35 prosenttia. Kaikki edellä
mainitut prosenttimäärät ovat samoja
kuin vuonna 2012. (STM ylimatemaatikko Mikko Kuusela 0295 163 182)
Vuoden 2012 talousarvion momentin
33.10.52 (Eräät valtion korvattavat
perhe-etuudet) arviomäärärahan ylittäminen 200 000 eurolla. Ylitystarve
aiheutuu loppuvuoden arvioitua suuremmista menoista momentille sisältyvän lasten kotihoidon ja yksityisen
hoidon tuen osalta. (STM finanssisihteeri Mikko Nygård 0295 163 291)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 2 8 . 1 1 . 2 0 1 2

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokous 28.11.2012
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat kokouksessaan keskiviikkona 28.
marraskuuta Suomen suhtautumisesta
Palestiinan tarkkailijavaltioasemaan
YK:ssa. Asiaa koskeva päätöslauselmaehdotus jätettäneen YK:n yleiskokoukselle torstaina 29.11.
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Suomi pitää tärkeänä kahden valtion
mallin edistämistä ja niihin tähtäävien,
Israelin ja palestiinalaisten välisten
neuvottelujen aloittamista. Rauhanprosessin pysähtyneisyys ja viimeaikaiset kehityskulut ovat tehneet
tarpeelliseksi, että kansainvälinen
yhteisö vahvistaa Palestiinan valtioperspektiiviä ja osoittaa tukea maltillisille, kahden valtion malliin ja neuvotteluihin sitoutuneille tahoille.
Suomi pyrkii äänestyksessä ensisijaisesti EU:n yhteiseen kantaan. Suomen
arvion mukaan EU:n yhteinen kanta
saattaisi olla mahdollinen vain pidättäytymisestä, johon Suomi olisi valmis. Toissijaisesti Suomi pyrkii luomaan yhteisen kannan Pohjoismaiden kanssa, puolesta äänestämisen
pohjalta.
Jos EU:n tai Pohjoismaiden yhteistä
kantaa ei saavuteta, Suomi äänestää
päätöslauselman puolesta edellyttäen,
että päätöslauselma säilyy keskeisiltä
osiltaan nykyisen kaltaisena.
Suomi korostaa, että Suomi ei tarkoita
mahdollisella tarkkailijavaltion aseman puolesta äänestämisellä Palestiinan valtion tunnustamista. Valtion
tunnustaminen edellyttää Suomessa
erillistä kansallista päätöstä, joka
tehdään tasavallan presidentin esittelyssä.
Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti
Kauppi, ulkoasiainministeriö, p. 09 160
55032
TA L O U S P O L I I T T I N E N
M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
26.11.2012

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi valtion ICT-konsernipolitiikkaa
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
puolsi kokouksessaan 26.11. valtiovarainministeriön esitystä valtionhallinnon toimialariippumattomista
tieto- ja viestintäteknisistä (ICT)
peruspalveluista vastaavan palvelukeskuksen perustamisesta. Palveluiden kokoaminen aloitetaan vuoden
2013 aikana. Palvelukeskuksen organisaatiomuodosta päätetään erikseen.
Lisäksi nykyisiä olemassa olevia yhteisiä palveluita otetaan käyttöön tiivistetyllä tahdilla. Toimilla pyritään
merkittäviin säästöihin valtion tieto-

hallintokuluissa palvelutason vaarantumatta. Turvallisuusverkon ja sen palveluiden käyttöönotto etenee suunnitelmien mukaisesti.
Valtiovarainministeriö laatii periaatteet julkisen hallinnon tietojärjestelmien ja ICT-hankkeiden omistajuudesta, ylläpitokustannusten jakautumisesta ja muista vastuista. Periaatteilla pyritään luomaan koko julkiselle hallinnolle kustannustehokkaat
käytännöt.
Valtionhallinnon tietojärjestelmähankkeiden seurantaa ja ohjausta kehitetään
ottamalla käyttöön koko valtionhallinnon yhteinen hankesalkku.
ICT-peruspalvelut järjestetään uudelleen
Valtion toimialariippumattomilla ICTpalveluilla tarkoitetaan palveluita,
joiden tuottaminen tai järjestäminen
ei vaadi merkittävää toimialakohtaista
osaamista, ja jotka perustuvat yleisesti käytettyihin laite- ja ohjelmistoratkaisuihin ja teknologioihin.
Kaikki valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut kootaan
yhteen palvelukeskukseen liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen.
Palvelujen kokoamisessa varmistetaan palvelutoiminnan häiriötön jatkuvuus sekä huomioidaan siirtyvien
palvelukeskusten ja virastojen muut
tehtävät. Palveluiden kustannukset
katetaan asiakkailta perittävillä palvelumaksuilla. Toimialariippumattomien ICT-tehtävien yhteen kokoamisessa noudatetaan valtionhallinnon
henkilöstöpoliittisia periaatteita. Kansallisen turvallisuuden kannalta kriittiset ICT-tehtävät pidetään valtion
hallinnassa ja toteutetaan pääosin
omana toimintana.
Palvelukeskus perustetaan keväällä
2013, jolloin myös valmistellaan varsinainen toimintojen kokoaminen.
Palvelukeskuksen toiminta käynnistetään kesällä 2013, ja ensimmäiset
siirrot toteutetaan syksyllä 2013.
Siirroissa huomioidaan valtionhallinnon turvallisuusverkkohankkeen
valmistuminen.
Aikaisempien päätösten mukaisesti
hallinnon turvallisuusverkkohankkeen
verkkopalvelut siirretään Suomen
Erillisverkot Oy:öön. Hallituksen esitys julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoimintaa koskevaksi laiksi
annetaan eduskunnalle kevätistunto-
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kaudella 2013 ja sen ehdotetaan tulevan voimaan 1.7.2013. Lailla vahvistetaan turvallisuusverkkotoiminnan
ohjaus-, hallinto- ja palvelutuotantomalli, turvallisuusverkon käyttövelvoite sekä palvelutuotantomallin käyttöönottoon liittyvät toimintojen siirrot. Turvallisuusverkkotoiminnan kustannukset katetaan asiakkailta heidän
tilaamiensa palveluiden mukaisesti
perittävillä käyttömaksuilla.
Hallitusohjelman mukaiset säästöt
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
puolsi valtiovarainministeriön esittämiä 110 miljoonan euron säästötoimenpiteitä. Valtiovarainministeriö
valmistelee säännökset valmiiden

yhteisten palvelujen käytön velvoittavuudesta huomioiden hallinnonalojen
erityistarpeet. Konesalien määrää
vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden nostaminen. Toimialariippumattomien ICT-palvelujen kokoamisella arvioidaan saavutettavan noin
miljoonan euron menosäästö vuonna
2014 ja noin 12 miljoonan euron menosäästö vuonna 2015. Kustannussäästöjen saavuttaminen edellyttää sitä,
että hallinto ottaa toimialariippumattomat yhteiset palvelut laajasti käyttöön ja lopettaa päällekkäisten toimiala-, virasto- tai kuntakohtaisten erillisratkaisujen käytön.

Valtionhallinnon ICT-hankkeiden seurantaa tehostetaan ottamalla käyttöön
yhteinen menettely ja tietojärjestelmä
(hankesalkku) vuonna 2013. Valtiovarainministeriö luo yhteisen mallin
hankkeiden kustannus-hyötyanalyysien laatimiselle. Valtio toteuttaa vain
sellaisia ICT-kehittämishankkeita,
jotka ovat kokonaisarkkitehtuurin
mukaisia, ja jotka uudistavat toimintatapoja tai lisäävät muulla tavoin kustannustehokkuutta.
Lisätietoja: ICT-johtaja Timo Valli,
p. 040 502 0393
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