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Valtioneuvosto antoi 5.12.2012 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien
jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään tarpeelliset muutokset, jotka johtuvat Rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullilaitoksen kesken
sovituista rajatarkastustehtävien siirroista Turun ja Utin lentoasemilla,
Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan rajan10.12.2012/144

ylityspaikoilla sekä Kalajoen, Kaskisten ja Taalintehtaan satamissa. Rajatarkastustehtävien jakamista koskevaa säännöstä selkiytetään myös
muilta osin ja asetukseen tehdään
eräitä teknisluonteisia tarkistuksia.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013. (SM
ylitarkastaja Anne Ihanus 071 872
1607)
Valtioneuvoston asetus Taiteen edistämiskeskuksesta. Taiteen edistämiskeskus aloittaa toimintansa vuoden
2013 alussa. Asetuksessa säädetään
tarkemmin keskuksen toiminnan järjestämisestä, keskuksen ja sen johtajan tehtävistä, henkilöstöstä, virkojen
kelpoisuusvaatimuksista ja virkojen
täyttämisestä, virkavapaudesta ja sijaisuudesta, asioiden ratkaisemisesta,
valtion edustamisesta, taideneuvostosta sekä valtion taidetoimikunnista
ja alueellisista taidetoimikunnista.
Lisäksi säädetään alueellisten taidetoimikuntien toimialueet. Asetus
tulee voimaan 1.1.2013. (OKM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 0295 330 129)
Valtioneuvoston asetus Kilpailu- ja
kuluttajavirastosta. Asetuksessa säädetään tarkemmin viraston tehtävistä.
Lisäksi asetuksessa ovat säännökset
aluehallintoviraston ohjaamisesta, Kilpailu- ja kuluttajaviraston neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta,

viraston henkilöstön nimittämisestä
ja ottamisesta, kelpoisuusvaatimuksista sekä sijaisten määräämisestä.
Asetus tulee voimaan 1.1.2013.
(TEM vanhempi hallitussihteeri
Mikko Holm 0295 064 971)
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
5.12.2012 seuraavat päätökset:
Periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta. Periaatepäätöksessä määritellään kokonaisturvallisuuden käsite ja
siihen liittyvät muut keskeiset käsitteet sekä täsmennetään hallinnonalojen vastuita kokonaisturvallisuuden osa-alueista. Periaatepäätös selkiyttää kokonaisturvallisuuden järjestelyjä ja vastuita etenkin valtioneuvostotasolla. Kokonaisturvallisuuden käsite otetaan käyttöön kuvaamaan yhteiskunnan laaja-alaista varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin ja
poikkeusoloihin. Periaatepäätös on
osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/
periaatepaatokset. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 09 160
22007)
Päätös määrätä elinkeinoministeri
Jan Vapaavuoren talousneuvoston
jäseneksi ajaksi, minkä hän toimii
valtioneuvoston jäsenenä ja myöntää
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ero toimitusjohtaja Mikko Pukkiselle
talousneuvoston jäsenen tehtävästä
sekä määrätä toimitusjohtaja Jyri
Häkämies talousneuvoston jäseneksi.
(VNK hallitussihteeri Heidi Viitala
09 160 22217)
Päätös myöntää Rajavartiolaitokselle
lupa solmia sopimus kahden AB 206
helikopterin sekä niiden varaosien
myynnistä Latvian Rajavartiolaitokselle. (SM Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikkö
Mikko
Kirjavainen
071 872 1101)
Päätös asettaa rahapeliasioiden neuvottelukunta toimikaudeksi 5.12.2012–
4.12.2016. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Päivi Nerg sisäasiainministeriö; varapuheenjohtaja: kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kansanedustaja Outi Mäkelä) Kansallinen Kokoomus; jäsenet: kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio (osastopäällikkö, ylijohtaja Heimo Hanhilahti)
maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö Harri Skog (neuvotteleva virkamies Matti Hietanen)
opetus- ja kulttuuriministeriö, hallitusneuvos Katriina Laitinen (osastopäällikkö, ylijohtaja Kauko Aaltomaa) sisäasiainministeriö, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee (osastopäällikkö, ylijohtaja Raimo Ikonen)
sosiaali- ja terveysministeriö, hallitusneuvos Elise Pekkala (hallitusneuvos Antti Riivari) työ- ja elinkeinoministeriö, budjettineuvos Juha Majanen (neuvotteleva virkamies Kati
Jussila) valtiovarainministeriö, lupahallintojohtaja Anne Aaltonen (poliisiylijohtaja Mikko Paatero) Poliisihallitus, osastojohtaja Pekka Hakkarainen (kehittämispäällikkö Saini Mustalampi) Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, kansanedustaja Ville Vähämäki
(asianajaja Ari Korhonen) Perussuomalaiset, toimitusjohtaja Anna Bertills (pääsihteeri Michael Oksanen)
Ruotsalainen kansanpuolue, kansanedustaja Mika Lintilä (kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila) Suomen
Keskusta, toimitusjohtaja Pertti Järvenpää (toiminnanjohtaja Saara Ruokonen) Suomen Kristillisdemokraatit,
eduskuntaryhmän pääsihteeri Jyrki
Konola (suunnittelupäällikkö Säde
Tahvanainen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, kehitysjohtaja
Jani Moliis (pääsihteeri Aija Salo)
Vihreä liitto ja erityisavustaja Jyri
Kuusela (erikoissairaanhoitaja Outi
Ojala) Vasemmistoliitto. (SM ylitarkastaja Jukka Tukia 071 878 8573)
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Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
hallituksen esityksestä vuoden 2012
kolmannen lisätalousarvioesityksen
(HE 136/2012 vp) täydentämiseksi
pöytäkirjaan. Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden
2012 kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 1.12.2012 lukien. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295
530 330)
Päätös määrätä valtiovarainministeriön vanhempi finanssisihteeri Mikko
Vuorikallio valtioneuvoston esittelijäksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla
Kalsi 0295 530 422)
Päätös määrätä kansanedustajat Esko
Kiviranta, Lenita Toivakka ja Mika
Kari sekä professori, KHT-tilintarkastaja Markku Koskela ja KHT-tilintarkastaja Juha Selänne Valtion vakuusrahaston tilintarkastajiksi kalenterivuodeksi 2013. (VM finanssineuvos
Heikki Solttila 0295 530 113)
Päätös määrätä Fintoto Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja
Timo Seppälä ja jäseniksi valtiosihteeri Pia Pohja, budjettineuvos Seija
Kivinen ja hallitusneuvos Timo Tolvi
tilikaudeksi 1.1.2013–31.12.2013.
(MMM hallitusneuvos Esko Laurila
0295 162 117)
Periaatepäätös tieliikenneturvallisuuden parantamisesta. Periaatepäätöksellä toimeenpannaan valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa
eduskunnalle vuonna 2012 ja tieliikenteen turvallisuussuunnitelmassa
vuoteen 2014 esitetyt keskeisimmät
liikenneturvallisuustoimenpitee. Päätöksessä on myös otettu huomioon
Euroopan parlamentin päätöslauselma
Euroopan tieliikenneturvallisuudesta
vuosille 2011–2020. Liikenne- ja
viestintäministeriön tehtävänä olisi
raportoida valtioneuvostolle tavoitteiden toteutumisesta valtakunnan
tasolla. Periaatepäätös on valmisteltu
liikenne- ja viestintäministeriön johdolla eri ministeriöiden ja virastojen
kesken sekä Liikenneturvallisuusasian neuvottelukunnassa. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (LVM
liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295
342 304)
Päätös asettaa Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtokunta toimikaudeksi 1.1.2013–31.12.2015. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell Normet
Group; varapuheenjohtaja: kaupallinen neuvos Pekka Lindroos työ- ja
elinkeinoministeriö; jäsenet: profes-

sori, vararehtori Kirsimarja Blomqvist Lappeenrannan teknillinen yliopisto, toimitusjohtaja Kjell Forsén
Vaisala, johtaja Petra Lundström
Fortum, johtaja Kaija Pehu-Lehtonen
Metsä Fibre ja toimitusjohtaja Riitta
Varpe Palvelualojen työnantajat Palta.
(TEM neuvotteleva virkamies Pirjo
Kutinlahti 0295 063 548)
Päätös nimittää työsuhdekeksintölautakunta toimikaudeksi 1.1.2013–
31.12.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja, varatuomari Eero Mantere
Patentti- ja rekisterihallitus; puolueettomat jäsenet: pääsihteeri, varatuomari Marja-Leena Mansala IPR University Center (markkinaoikeustuomari Jaakko Ritvala markkinaoikeus),
johtava tutkijainsinööri Mari Komulainen (vanhempi tutkijainsinööri
Pirjo Kauraala) Patentti- ja rekisterihallitus; työnantajien edustajat: asiantuntija Riikka Tähtivuori (asiantuntija Piia Vuoti) Elinkeinoelämän
Keskusliitto EK, lakimies Tiina Aitlahti Lääketeollisuus (lainopillinen
asiamies Tiina Toivonen Suomen
Yrittäjät),
johtava
asiantuntija
Michaela Ramm-Schmidt (asiantuntija Janne Vuorenpää) Teknologiateollisuus; työntekijäin edustajat: lakimies Anu-Tuija Lehto (päälakimies
Timo Koskinen) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, yksikönjohtaja Ralf Forsén AKAVA/Tekniikan Akateemisten Liitto TEK
(yhteiskuntapoliittinen asiantuntija
Jukka Ihanus Toimihenkilökeskusjärjestö STTK) ja toiminnanjohtaja
Maunu Korpela (hallituksen jäsen
Eero Lohikoski) Suomen Keksijäin
Keskusliitto KEKE. (TEM hallitussihteeri Heli Honkapää 0295 063 580)
Päätös nimittää työsuhdekeksintölautakunnan yhteydessä korkeakouluissa tehtäviä keksintöjä koskevia
asioita varten oleva jaosto toimikaudeksi 1.1.2013–31.12.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): työnantajien edustajat: rehtori Jorma Mattinen Suomen yliopistot UNIFI/Åbo
Akademi (rehtori Markku Kivikoski
Suomen yliopistot UNIFI/Tampereen
teknillinen yliopisto), rehtori Paula
Tuovinen Suomen yliopistot UNIFI/
Teatterikorkeakoulu (tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder Suomen
yliopistot UNIFI/Aalto-yliopisto),
lakimies Päivi Ervast Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE/
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
(tutkimusjohtaja Matti K. Hakala
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE/Hämeen ammattikor10.12.2012/144
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keakoulu); työntekijäin edustajat:
toiminnanjohtaja, varatuomari Jorma
Virkkala (professori Tuula Pakkanen)
Professoriliitto, laboratoriopäällikkö
Pirkko Viitala (hallintoamanuenssi
Tero Karjalainen) Tieteentekijöiden
liitto ja yliopistonlehtori Kirsti Vainio
Yliopistojen opetusalan liitto YLL/
Itä-Suomen yliopisto (lehtori Åke
Finne Yliopistojen opetusalan liitto
YLL/Hanken Svenska handelshögskolan). (TEM hallitussihteeri Heli
Honkapää 0295 063 580)
Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön kaivosylitarkastaja Riikka
Aaltonen ja ylitarkastaja Perttu Wasenius valtioneuvoston esittelijöiksi.
(TEM ylitarkastaja Johanna Ylitepsa
0295 064 207)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 132.
hallintoneuvoston kokoukseen Genevessä 21.1.–29.1.2013 ja oikeuttaa
sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat
asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs Päivi
Kairamo-Hella Geneven pysyvästä
edustustosta ja jäsenet ovat pääjohtaja
Pekka Puska Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä,
johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki
sosiaali- ja terveysministeriöstä ja
erityisasiantuntija Eero Lahtinen
Geneven pysyvästä edustustosta.
(STM kansainvälisten asiain johtaja
Liisa Ollila 0295 163 115)
Päätös asettaa rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta toimikaudeksi
1.1.2013–31.12.2015. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): puheenjohtaja:
osastojohtaja Mauri Marttunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen oikeusministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Meri Paavola (hallitussihteeri
Heidi Manns-Haatanen) sosiaali- ja
terveysministeriö, poliisitarkastaja
Heidi Kankainen (poliisitarkastaja
Antti Simanainen) sisäasiainministeriö, erikoissuunnittelija Saija Sambou oikeusministeriö (avdelningschef Gun Andersson Folkhälsan),
käräjätuomari Antti Savela Oulun
käräjäoikeus (käräjätuomari Jaana
Helander Helsingin käräjäoikeus),
yksikön päällikkö Anu Muuri (tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Leena
Kirmanen Etelä-Suomen aluehallintovirasto (johtaja Kirsi Paasikoski
10.12.2012/144

Lounais-Suomen aluehallintovirasto),
kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää
Itä-Suomen syyttäjänvirasto (valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto), johtava lakimies Sami Uotinen (erityisasiantuntija Hannele Häkkinen) Suomen Kuntaliitto, toiminnanjohtaja Petra Kjällman (kehitysjohtaja Jaana Koivukangas) Rikosuhripäivystys, johtava
sovittelunohjaaja Raija Panttila Helsingin kaupungin sovittelutoiminta
(sovittelujohtaja Terttu Mehtonen
Vantaan kaupunki, sovittelutoimisto),
sovittelutoimiston johtaja Helena
Pohjanvirta (sovittelutoimiston johtaja Reetta Ikonen) Sovittelu, sovittelutoimiston johtaja Jarmo Lusa
Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto
(johtava sosiaalityöntekijä Taru Herranen Pirkanmaan sovittelutoimisto),
sovitteluohjaaja Esa Savolainen
(sovittelutoiminnan vastaava Sanna
Toivainen) Lapin sovittelutoimisto,
erikoissuunnittelija Hannu Niemi
(tutkija Leena Mäkipää) Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos; sihteerit:
ylitarkastaja Kalevi Juntunen Länsija Sisä-Suomen aluehallintovirasto
ja sovittelujohtaja Pia Slögs Nuorisopalvelu Yöjalka. (STM neuvotteleva
virkamies Kari Haavisto 0295
163 342)
Päätös määrätä Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi kansanedustaja Hanna Tainio,
1. varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Sampsa Kataja ja jäseniksi kansanedustaja Ville Vähämäki, kansanedustaja Anu Vehviläinen, apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, talousjohtaja Jukka Aalto sekä hallitusneuvos Raine Vairimaa. (STM neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen 0295
163 577)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
5.12.2012 seuraavat Euroopan unionin
säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 70/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja
teollisuustuotteet). Unionin jalostusteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi komissio ehdottaa eräiden
voimassa olevien kiintiöiden korottamista ja kahden uuden tariffikiintiön
avaamista. Lisäksi komissio ehdottaa
yhden tariffikiintiön tuotteen kuvauksen tarkistamista sekä yhden tariffikiintiön lakkauttamista. (VM ylitarkastaja Jere Lumme 0295 530 041)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 71/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (unionin tullisuspensiot; maatalous-, kalastus ja
teollisuustuotteet). Unionin jalostusteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi komissio ehdottaa uusien
tullisuspensioiden lisäämistä. Lisäksi
komissio ehdottaa tullisuspensioiden
poistamista sellaisten tuotteiden
osalta, jotka eivät enää täytä tullisuspension myöntämiselle asetettuja
vaatimuksia. (VM ylitarkastaja Jere
Lumme 0295 530 041)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 5.12.2012 seuraavat nimitysasiat:
Diplomi-insinööri, ulkoasiainneuvos
Marja Katriina Rislakki ministerin
toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 1.1.2013 lukien
toistaiseksi, kuitenkin enintään elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren toimikauden ajaksi. (TEM henkilöstöja hallintojohtaja Mikko Salmenoja
0295 047 986)
Oikeustieteen maisteri Markus Jouni
Ukkola työ- ja elinkeinoministeriön
vanhemman hallitussihteerin virkaan
1.1.2013 lukien. (TEM neuvotteleva
virkamies Tuula Pyykönen 0295
063 554)
Oikeustieteen maisteri, valtiotieteen
maisteri Lotta Hämeen-Anttila sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.1.2013 lukien.
(STM vanhempi hallitussihteeri Arita
Kaario 0295 163 522)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 5.12.2012 seuraavia asioita:
Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden ja
Itä-Suomen syyttäjänviraston Joensuun palvelutoimiston vuokrasopimusten solmiminen. Oikeusministeriö ja Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä vuokrasopimusta PohjoisKarjalan käräjäoikeuden ja Itä-Suomen syyttäjänviraston Joensuun palvelutoimiston toimitiloista. Sopimuksen on määrä tulla voimaan 1.1.2016.
Sopimuksen pituus on 15 vuotta.
Vuokrasopimuksen solmiminen johtuu siitä, että Joensuun oikeus- ja
poliisitalo on ollut vuoden 2009
alusta lukien käyttökiellossa sisäilmaongelmien vuoksi. Käräjäoikeus
ja poliisilaitos toimivat tällä hetkellä
13
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väliaikaisissa väistötiloissa. PohjoisKarjalan käräjäoikeuden ja Itä-Suomen syyttäjäviraston Joensuun palvelutoimiston uudet vuokrasopimukset ovat määrältään 704 542 euroa/
vuosi. Virastojen nykyiset vuokrat
ovat yhteensä 425 000 euroa/vuosi.
(OM ylitarkastaja Jarkko Mannerhovi
0295 150 546)
Sopimuksien tekeminen Senaattikiinteistöjen kanssa koskien PohjoisKarjalan poliisilaitoksen Joensuun
poliisiaseman vuokrasopimusta. Joensuun tulevalle poliisiasemalle vuokrataan noin 8 172 htm2:n toimitiloja
Senaatti-kiinteistöiltä. Tilojen vuokraamisesta tehdään 15 vuoden sopimus. Joensuun poliisiaseman uusien
toimitilojen arvioidut vuokrakustannukset vuoden 2012 tasossa vuokraaikana ovat: vuokra 33 031 470 euroa, käyttömenot (sähkö ja siivous)
2 864 604 euroa, yhteensä enimmillään 35 096 074 euroa. Arvonlisäverollinen kustannus on 40 628 708
euroa (vuokra) ja 3 523 463 euroa
(käyttömenot). Toimitilameno yhteensä arvonlisäverolla enimmillään on
44 152 171 euroa. Uusien tilojen
varustamisen kustannus on kertaluontoinen ja sen arvioidaan 7/2012
tasossa olevan yhteensä noin 670 000
euroa. Toimitilatarve on esitetty
enimmäismääräisenä tämän hetken
tilanteessa. Mikäli Pora III hankeryhmän linjaukset, jossa Joensuuta
esitetty poliisi- ei pääpoliisiasemaksi,
pannaan täytäntöön, toimitilatarve
vähenee poliisilaitoksen johdon ja
hallinnon tilojen osalta sekä Liikkuvan poliisin tarvitsemien erillisten
tilojen osalta. Joensuussa poliisi toimi
vuonna 1982 valmistuneissa, valtion
omistamissa ja Senaatti-kiinteistöiltä
vuokratuissa tiloissa vuoteen 2009
saakka. Samassa kiinteistössä toimi
myös Keskusrikospoliisi, HALTIK
sekä oikeushallinnon virastoja. ItäSuomen työsuojelupiiri asetti rakennuksessa olevat työtilat käyttökieltoon 15.3.2009 lähtien johtuen
rakennuksessa ilmenneistä ilmastointiongelmista. Tällä hetkellä pääosa Joensuun nykyisen pääpoliisiaseman toiminnoista on sijoittunut
Kontiolahdelle tiloihin, jotka Senaattikiinteistöt on vuokrannut. (SM suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo
071 878 8553)
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden
2013 yhteisöveron jako-osuuksien
laskentaperusteista. Verontilityslain
14

13 §:n mukaiset verovuoden 2013
jako-osuudet lasketaan verovuosien
2010 ja 2011 tietojen ja kuntien asukasmäärien perusteella laskettujen
täysipainoisten jako-osuuksien keskiarvona. Asetus tulee voimaan
1.1.2013. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 0295 530 052)
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Vuoden 2011 verotustietojen tultua käyttöön valtiolle,
kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain
5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta
2012 ennen verotuksen päättymistä
maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan.
Lisäksi tarkistetaan ne laskentaperusteet, joita noudatetaan laskettaessa yksittäisten kuntien ja seurakuntien edellä mainittujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia.
Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä
tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2012 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä
käytettävät työnantajasuoritusten
vähimmäismäärät vahvistetaan. Veronsaajaryhmien jako-osuuksien tarkistaminen kasvattaa vuonna 2012 valtiolle tulevaa osuutta noin 126 miljoonalla eurolla ja alentaa kuntien
osuutta noin 83 miljoonalla eurolla,
seurakuntien osuutta noin 25 miljoonalla eurolla ja Kansaneläkelaitoksen
osuutta noin 18 miljoonalla eurolla.
Asetus tulee voimaan 12.12.2012.
(VM neuvotteleva virkamies Merja
Taipalus 0295 530 052)
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus
Valtion taidemuseon suoritteiden
maksullisuudesta. Asetuksella säädetään mitkä Valtion taidemuseon suoritteet ovat maksullisia ja mistä suoritteesta maksu määrätään omakustannusarvon perusteella sekä mitkä
suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Talousarvioesityksessä
on arvioitu Valtion taidemuseon
bruttotuloiksi 2 867 000 ja bruttomenoiksi 22 336 000. Asetus tulee
voimaan 1.1.2013 ja on voimassa
vuoden 2013 loppuun. (OKM hallitussihteeri Janina Lindqvist 0295
330 360)
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus
Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksella säädetään mitkä Suomenlinnan hoito-

kunnan suoritteet ovat maksullisia ja
mistä suoritteesta maksu määrätään
omakustannusarvon perusteella sekä
mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Talousarvioesityksessä on arvioitu Suomenlinnan
hoitokunnan bruttotuloiksi 4 938 000
ja bruttomenoiksi 7 582 000. Asetus
tulee voimaan 1.1.2013 ja on voimassa vuoden 2015 loppuun. (OKM
hallitussihteeri Janina Lindqvist
0295 330 360)
Liikenne- ja viestintäministeriön
asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista. Asetuksella säädetään viraston julkisoikeudellisista suoritteista, niiden maksuperusteista, kiinteinä perittävistä
maksuista sekä muista maksullisista
suoritteista. Maksullisen toiminnan
kokonaistuotot olisivat 90 656 000
euroa (TAE 2013: 91 558 000 euroa)
ja kustannukset 90 414 000 euroa.
Kustannusvastaavuus olisi 100 prosenttia. Asetus tulee voimaan
1.1.2013 ja se on voimassa vuoden
2015 loppuun. (LVM yli-insinööri
Maria Rautavirta 0295 342 564)

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 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
kokouksessaan 30.11.2012 Suomen
osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.
Suomen osallistuminen YK:n Libanonin UNIFIL-operaatioon yhdessä
Irlannin kanssa käynnistyi keväällä.
Tarkoituksena on, että irlantilaissuomalaisen pataljoonan johtovastuu
siirtyy Irlannilta Suomelle syksyllä
2013. Tämän vuoksi varaudutaan
Suomen joukon vahvuuden nostamiseen nykyisestä vajaasta 200 sotilaasta enintään 350 sotilaaseen.
ISAF-operaatiossa Afganistanissa
Suomi jatkaa toistaiseksi 145 sotilaan vahvuudella tiivistäen pohjoismaista yhteistyötä sekä painottaen
neuvonantajatehtäviä. ISAF-operaatio
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päättyy vuoden 2014 lopussa, minkä
jälkeiselle ajalle Nato suunnittelee
Afganistaniin koulutusmissiota. Myös
Suomi kumppanimaana osallistuu
suunnitteluun ja valmistautuu osallistumaan missioon. Suomen panoksesta
päätetään myöhemmin. Keväällä 2013
Suomi valmistautuu lähettämään EU:n
Atalanta-operaatioon Somalian läheisille merialueille noin 25 sotilaan
vahvuisen alussuojausosaston, jonka
tehtävänä on suojata Maailman elintarvikeohjelman (WFP) kuljetuksia.
Suomi valmistautuu myös jatkamaan
osallistumistaan EU:n sotilaalliseen
EUTM Somalia -koulutusoperaatioon.
Tällä hetkellä kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä toimii yhteensä
noin 380 suomalaista sotilasta. Siviilikriisinhallintatehtävissä toimii tällä
hetkellä vajaat 100 suomalaisasiantuntijaa painopisteen ollessa Afganistanissa ja Kosovossa.
Valiokunta käsitteli myös pohjoismaista puolustusyhteistyötä, joka on
syventynyt viime vuosina. Pohjoismaiden maantieteellinen läheisyys ja
jaettu turvallisuusympäristö mahdollistavat hyödyllisen yhteistyön. Suomi
toimii pohjoismaisen puolustusyhteistyön (Nordic Defence Cooperation, NORDEFCO) puheenjohtajana
vuonna 2013.
Lisäksi valiokunnassa keskusteltiin
puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan, jota
jatketaan puolustusvoimien yhteistoiminta- ja kriisinhallintakyvyn
kehittämiseksi.
Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti
Kauppi, ulkoasiainministeriö, p. 09
160 55032, yksikön johtaja Eero
Pyötsiä, puolustusministeriö, p. 09
160 88142, erityisasiantuntija Heidi
Kauppinen, puolustusministeriö, p. 09
160 88272

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Ampuma-aseisiin ja -ratoihin liittyvän lainsäädännön uudistamishankkeen
työryhmä
julkisti
3.12.2012 alustavat linjauksensa.
Työryhmä ehdottaa ampuma-aselakiin useita tarkennuksia ja tiukennuksia. Työryhmä ehdottaa, että jatkossa ampuma-aseen säilyttäminen
ei olisi enää mahdollista siten, että
aseen osa säilytettäisiin muusta
aseesta erillään niin, että osa ei olisi
10.12.2012/144

lukittuna. Lisäksi alustavissa linjauksissa ehdotetaan, että jos luvanhaltijalla on säilytettävänä erityisen vaarallinen ampuma-ase tai enemmän
kuin viisi asetta, aseet olisi säilytettävä hyväksytyssä turvakaapissa tai
poliisilaitoksen hyväksymissä säilytystiloissa. Turvakaapin hankintaan
esitetään usean vuoden siirtymäaikaa. Työryhmä ehdottaa myös
muun muassa, että asetta saisi säilyttää kulkuneuvossa vain väliaikaisesti
ampuma-aseen käyttöön tai kuljetukseen liittyen. Tällöin asetta tulisi säilyttää lukitussa paikassa tai muutoin
lukittuna siten, ettei asetta havaita
kulkuneuvon ulkopuolelta. Linjaukset
ovat osoitteessa http://www.intermin.fi
/download/38589_alustavat_linjaukset_ampuma-aselain_muutta miseksi
_ja_uudeksi_ampumaratalaiksi_031
22012.pdf. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Mika Lehtonen, p. 071 878
8581, sisäasiainministeriö.
Sisäasiainministeriö julkisti 30.11.2012
turvapaikanhakijan asiointikorttia
selvittäneen työryhmän loppuraportin. Työryhmän mukaan turvapaikanhakijoiden raha-asiointiin liittyvät
ongelmat ovat parhaiten ratkaistavissa valmisteilla olevan maksukortin avulla. Sen sijaan sisäministeriön
identiteettiohjelmassa ehdotetulla
asiointikortilla ei pankkiasiointiin
liittyviä ongelmia voitaisi nykytilanteessa ratkaista. Työryhmä kannattaa
vastaanottorahan maksamiseksi suunniteltua maksukorttia koskevaa Maahanmuuttoviraston erillistä hanketta.
Oleskeluluvan saaneiden osalta työryhmä ehdottaa, että ulkomaalaisten
henkilökortin saantiperusteita olisi
muutettava. Kaikilla jatkuvan oleskeluluvan saaneilla ulkomaalaisilla
tulisi olla mahdollisuus saada ulkomaalaisen henkilökortti. Ulkomaalaisen henkilökortin myöntämistä
tulisi harkita ulkomaalaisrekisteriin
merkittyjen henkilöllisyystietojen
perusteella niille oleskeluluvan saaneille henkilöille, joilla ei ole esittää
kansallista, henkilöllisyyden osoittavaa luotettavaa, asiakirjaa. Raportti
on osoitteessa http://www.intermin.fi
/julkaisu/462012?docID=38566.
Lisätietoja antavat poliisitarkastaja
Joni Länsivuori, p. 071 878 8582 ja
ylitarkastaja Elina Setälä, p. 071 878
8586, sisäasiainministeriö.
Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman työryhmä luovutti
3.12.2012 ehdotuksensa koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelmaksi opetusministeri Jukka Gustafssonille. Työryhmä ehdottaa 35 toimen-

pidettä koulutuksellisen tasa-arvon
edistämiseksi kaikilla koulutusasteilla
- varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Perusopetuksen rahoitusta
esitetään kehitettäväksi siten, että
koulujen väliset erot oppimistuloksissa kaventuvat. Huomiota kiinnitetään perusopetuksesta toiselle asteelle
siirtymiseen ja korkeakoulujen opiskelijavalintoihin. Työryhmä ehdottaa
muun muassa tukitoimia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtymiseen.
Toisen asteen palvelukykyä tulisi
vahvistaa ja yhteistyötä tulisi syventää ammatillisen koulutuksen ja lukion
välillä niiden erityispiirteet ja luonne
säilyttäen. Ehdotus on osoitteessa
http://www.minedu.fi/export/sites/
default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/
tr28.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa
neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, p. 0295 330 105, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
4.12.2012 Mikko Alkion selvityksen
"Terveysteknologia- ja lääketutkimus Suomen kasvun tukijalkana".
Alkion mukaan terveysteknologia- ja
lääketutkimusalojen yksityinen tutkimustoiminta olisi kasvatettavissa 2,5
kertaiseksi vuoteen 2020 mennessä.
Tavoitteen saavuttamiseksi kansallisten toimijoiden olisi korjattava
pahasti rikkonainen terveyssektorin
innovaatioekosysteemi. Valtionhallinnon tulisi käynnistää eheyttämistä
tukeva yhteinen toimintaohjelma.
Alkio ehdottaa myös syöpäkeskuksen
ja 2–4 muun keskeisen terapia-alan
tutkimus- ja innovaatiokeskittymän
nopeaa perustamista. Nämä vastaisivat alan tutkimustoiminnan kokoamisesta sekä koordinoinnista sekä yksityisen sektorin kumppanuuksista.
Selvitys on osoitteessa http://www.
tem.fi/files/35115/terveysteknologia
_ja_laaketutkimus_suomen_kasvun
_tukijalkana.pdf. Lisätietoja teollisuusneuvos Petri Lehto, p. 0295 063
218, työ- ja elinkeinoministeriö ja
partner Mikko Alkio, p. 050 413
5502, Avance Attorneys.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
30.11.2012 tilintarkastajajärjestelmän uudistamista selvittäneen työryhmän raportin. Työryhmän mukaan
kaikilla tilintarkastajilla tulisi olla
yhteinen perustutkinto. Perustutkinnon suorittanut tilintarkastaja voisi
toimia tilintarkastajana yksityisellä
sektorilla valtaosassa yhteisöjä, säätiöitä ja pk-yrityksiä, joten yksityisen
sektorin tilintarkastajien määrä kasvaisi. Erikoistumistutkinnot suorittamalla tilintarkastaja voisi laajentaa
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toimintakenttänsä myös isoihin yrityksiin ja julkiselle sektorille. Työryhmä ehdottaa myös, että kaikkien
tilintarkastajien valvonta keskitettäisiin yhdelle itsenäiselle viranomaisyksikölle. Valvonta ehdotetaan sijoitettavaksi Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/35086/
TEMjul_48_2012_web.pdf. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies
Marja Hanski, p. 050 396 2726 ja
hallitussihteeri Sari Koivisto, p. 050
396 1828, työ- ja elinkeinoministeriö.
Lastensuojelun toimivuutta selvittänyt ryhmä luovutti 5.12.2012
väliraporttinsa peruspalveluministeri

Maria Guzenina-Richardsonille. Selvityshenkilöryhmän mukaan toimiva
lastensuojelu tarvitsee asiakkaiden ja
lastensuojelun työntekijöiden aitoa
kohtaamista ja riittävästi aikaa. Laadukasta lastensuojelutyötä ei voida
tehdä ilman asiakkaiden kokemusta
omasta osallisuudesta ja kuulluksi
tulemisesta. Selvitysryhmä katsoo,
että kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa on kiinnitettävä huomiota
lasten, nuorten ja lapsiperheiden tuen
ja palvelujen järjestämiseen kokonaisuutena. Rakenteellisia ja toimintakäytäntöjen muutoksia tarvitaan kunnan kaikilla sektoreilla. Selvitysryhmän mukaan laadukkaan lastensuojelutyön tekemistä ja kehittämistä

vaikeuttaa osaavan ja pysyvän henkilöstön puute. Selvitysryhmä ehdottaa
pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista
uudistamisohjelmaa, jonka lähtökohtana on lapsiperheiden ja lasten tuen
tarve. Väliraportti on osoitteessa
http://www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=5065240&name=
DLFE-24702.pdf. Lisätietoja antaa
ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja,
p. 0400 289 796, sosiaali- ja terveysministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. (09) 1602 2056, (09) 1602 2025.
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