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

Valtioneuvosto antoi 10.1.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 201/2012 vp)
eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta. Työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä ja
arviointia koskevaa pykälää ehdotetaan muutettavaksi. Lakia täsmennettäisiin siten, että työajat nimenomaisesti mainittaisiin yhtenä seikkana, josta aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät työnantajan on selvitettävä ja
arvioitava. Esityksen tavoitteena on,
että työajoista johtuviin haitta- ja
vaaratekijöihin kiinnitettäisiin vaaro14.1.2013/6

jen selvittämisessä ja arvioinnissa
nykyistä enemmän huomiota. Lisäksi
ehdotetaan muutettavaksi kahta viittaussäännöstä. (STM neuvotteleva
virkamies Antti Janas 0295 163 501)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 10.1.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus elintarvikeapua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta. Yleissopimus on
voimassa 1.1.2013 lukien niin kuin
siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan
15.1.2013. (UM lähetystöneuvos
Anna Gebremedhin 09 160 56286)
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavilta vaadittavasta kielitaidosta. Asetuksella säädetään rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain nojalla rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden kielitaitovaatimuksista. Rautatiejärjestelmän kielenä on perinteisesti ollut suomen kieli, jonka riittävää taitoa asetuksessa edellytetään ao. liikenneturvallisuushenkilöstöltä mukaan lukien
veturinkuljettajat. Asetus tulee voimaan 15.1.2013. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)
Valtioneuvoston asetus rautateiden
liikenneturvallisuuskoulutusta anta-

via oppilaitoksia koskevista vaatimuksista sekä eräistä kelpoisuuksista
ja luetteloinneista. Asetuksella säädetään rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (kelpoisuuslaki) nojalla uuden EU-sääntelyn pohjalta rautateiden liikenneturvallisuuskoulutusta antavia oppilaitoksia koskevista vaatimuksista ja
niiden luetteloinnista sekä oppilaitosten henkilöstöltä ja liikkuvan kaluston kuljettajan tutkinnon vastaanottajilta vaadittavasta osaamisesta.
Asetus liittyy kelpoisuuslain muutokseen, joka on tullut voimaan
1.1.2013. Asetus tulee voimaan
15.1.2013. (LVM hallitusneuvos
Hannu Pennanen 0295 342 470)
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän kelpoisuusrekisteriin ja lisätodistusrekisteriin tallennettavista tiedoista. Asetuksella säädetään rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (kelpoisuuslaki) nojalla uuden EU-sääntelyn pohjalta laissa tarkoitettuun Liikenteen
turvallisuusviraston ylläpitämään kelpoisuusrekisteriin ja toiminnanharjoittajien ylläpitämiin lisätodistusrekisteriin tallennettavista tiedoista.
Asetus liittyy kelpoisuuslain muutokseen, joka on tullut voimaan
1.1.2013. Asetus tulee voimaan
15.1.2013. (LVM hallitusneuvos
Hannu Pennanen 0295 342 470)
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Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/
71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten eräitä säännöksiä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännökset pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen (SopS 136/2004) 7 artiklan mukaisen kotimatkan lisäkustannusten valtion korvauksen hakemisessa noudatettavasta menettelystä.
Lisäksi asetukseen lisätään viittaussäännökset sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 883/2004 ja pohjoismaiseen sosiaaliturvasopimukseen.
Asetus tulee voimaan 14.1.2013.
(STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 0295 163 196)
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Vanhusten ja vammaisten
asuntojen korjaamiseen myönnettävien avustusten ja tarveharkintaisesti
pientalojen energiakorjauksiin myönnettävien avustusten myöntämisessä
sovellettavia enimmäistulorajoja korotetaan KELA-indeksin nousua vastaavasti. Lisäksi tiukennetaan eräiltä
osin energiansäästötoimenpiteisiin
lähinnä rivi- ja kerrostaloille myönnettävien energia-avustusten myöntämisen teknisiä perusteita. Asetus
tulee voimaan 15.1.2013. (YM lainsäädäntöneuvos
Riitta
Kimari
040 014 3866)
Valtioneuvoston asetus rakennuksissa
käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista. Asetuksella annetaan rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvot
sellaisina kuin ne ovat ympäristöministeriön asetuksella (2/11) annettu.
Rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimia on sovellettu
1.7.2012 jälkeen vireille tulleissa rakennushankkeissa. Koska maankäyttöja rakennuslain muutoksella säädöstaso asetuksenantovaltuudessa annettaessa asetusta energiamuotojen kertoimista on nostettu valtioneuvoston
asetuksen tasolle, on tarpeen antaa
nyt ympäristöministeriön asetuksella
säädetyt energiamuotojen kertoimien
lukuarvot uudestaan valtioneuvoston
asetuksella. Asetus tulee voimaan
15.1.2013. (YM yli-insinööri Pekka
Kalliomäki 050 572 6359)
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Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
10.1.2013 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
hallituksen esityksestä vuoden 2013
talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2013 talousarvion (95/2012 vp)
täydentämisestä pöytäkirjaan (HE 95/
2012 vp ja HE 166/2012 vp). Eduskunta on päättänyt, että vuotta 2013
koskevaa talousarviota sovelletaan
1.1.2013 alkaen. Eduskunnan lausumat; 1) Yleisperustelut: Eduskunta
edellyttää, että hallitus seuraa nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista
sekä resurssien riittävyyttä ja antaa
asiasta selvityksen valtiovarainvaliokunnalle kevätistuntokauden 2014
aikana. 2) Momentti 29.01.01: Eduskunta edellyttää, että varhaiskasvatuslainsäädännön jatkovalmistelussa
hallitus selvittää kaikkien varhaiskasvatukseen liittyvien tehtävien siirtämisen opetus- ja kulttuuriministeriön
hallinnonalalle ja huolehtii siitä, että
varhaiskasvatuksen perusteiden laatiminen määritellään selkeästi Opetushallituksen tehtäväksi. Lisäksi Opetushallitukselle on turvattava riittävät
resurssit sille siirtyvien tehtävien
hoitamiseen. 3) Momentti 29.01.02:
Eduskunta edellyttää, että hallitus
osoittaa kehyspäätöksessään riittävät
resurssit Opetushallituksen vastaaman
oppijan verkkopalvelukokonaisuuden
kehittämiseen ja ylläpitoon. Palvelu
on olennainen osa nuorten koulutustakuun toteutumista. 4) Momentti
29.01.22: Eduskunta edellyttää, että
lainauskorvauksiin varattu määräraha korotetaan asteittain sellaiselle
tasolle, että tekijät saavat kohtuullisen
korvauksen teostensa lainaamisesta.
5) Momentti 29.10.34: Eduskunta
edellyttää, että hallitus turvaa koulurakennusten kasvavan korjausvelan
ja homehaittojen poistamiseen tähtäävän kokonaisohjelman puitteissa
riittävän valtion rahoitusosuuden ja
edistää alan koulutuksen kehittämistä
ja pätevyysvaatimusten määrittelyä.
6) Luku 30.20: Eduskunta edellyttää,
että budjettivuonna 2013 maa- ja metsätalousministeriön hallinnon-alalla
pääluokassa 30 mahdollisesti säästyvät määrärahat käytetään kyseisenä
vuonna lisätalousarviomenettelyllä
pääluokan 30 menoihin. 7) Momentti
31.10.77: Eduskunta edellyttää, että
hallitus antaa kevään 2013 kehyspäätöksen jälkeen valtiovarainvaliokunnalle selvityksen liikennepoliittiseen
selontekoon (VNS 2/2012 vp) sisäl-

tyvän liikenneverkon kehittämisohjelman toteuttamisesta ja rahoituksen
turvaamisesta. 8) Momentti 31.10.77:
Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet Hanko-Hyvinkää-radan sähköistystä koskevan hankkeen käynnistämiseen. 9) Momentti
33.50.57: Eduskunta edellyttää, että
hallitus varaa vuosien 2014–2017
kehyspäätökseen riittävän määrärahan veteraanien vuosittaiseen kuntoutukseen. 10) Luku 33.60: Eduskunta edellyttää, että Helsingin Meilahteen rakennettavan uuden lastensairaalan tarvitsema valtion rahoitusosuus otetaan huomioon seuraavassa,
vuosia 2014–2017 koskevassa kehyspäätöksessä. 11) Luku 35.20: Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää lisätoimia kohtuuhintaisen
valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi valtion talousarvion valtuuttamaan täyteen määrään
saakka. (VM budjettipäällikkö Hannu
Mäkinen 0295 530 330)
Päätös nimittää yhteisen suomalaisvenäläisen rajavesistöjen käyttökomission suomalaisen osapuolen muut
kuin puheenjohtajana toimivat jäsenet
ja varajäsenet 10.1.2013 lukien seuraavasti: jäsenet: neuvotteleva virkamies Martti Poutanen ympäristöministeriö ja ylijohtaja Leena Gunnar Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus; varajäsenet: vesihallintojohtaja Kai Kaatra maa- ja
metsätalousministeriö, majuri Matti
Pitkäniitty Rajavartiolaitos ja johtaja
Seppo Rekolainen Suomen ympäristökeskus. (MMM vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen 0295
162 456)
Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriöstä neuvotteleva virkamies
Merja Söderholm jäseneksi varajäsenenään hallitussihteeri Tiina Muinonen
sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä
opetusneuvos Jukka Lehtinen jäseneksi varajäsenenään kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi Liikenneturvan hallitukseen vuosiksi 2013 ja
2014. (LVM yli-insinööri Marcus
Merin 0295 342 374)
Päätös asettaa valtuuskunta YK:n
sosiaalisen kehityksen toimikunnan
kokoukseen 6.–15.2.2013 ja oikeuttaa
sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat
asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs Jarmo
Viinanen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat ministerineuvos Nina Nordström Suomen
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pysyvästä edustustosta YK:ssa, neuvotteleva virkamies Ralf Ekebom
sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvonantaja Timo Voipio ulkoasiainministeriöstä, kehittämispäällikkö
Ronald Wiman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, ylitarkastaja Mari
Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä erityisasiantuntija Marja
Tuomi Suomen sosiaali ja terveys
ry:stä. (STM neuvotteleva virkamies
Outi Kuivasniemi 0295 163 117)
Päätös vahvistaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2013. Suunnitelma sisältää korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut perusteet. Vuonna 2013
valtion tukemasta tuotannosta pääosa suunnataan edelleen tarpeiden
mukaisesti suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle.
Jakoa tehtäessä on painotettu vuokraasuntotuotantoa, jonka osuus korkotukilainoista on 80 prosenttia. Valtuus kohdennetaan ensisijaisesti ns.
normaaleihin vuokra-asuntoihin, joihin osoitetaan 43 prosentin valtuus.
Erityisryhmille (vanhukset, opiskelijat, muut erityisryhmät) tarkoitettuihin asuntoihin kohdennetaan 37 prosentin osuus lainoista. Asumisoikeusasuntoihin kohdennetaan 16 prosenttia lainoista kuten viime vuonnakin.
Myös asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainoituksen (3 %), osaomistusasuntojen (1 %) ja matalaenergisten omakotitalojen (1 %) osuudet säilyvät ennallaan. (YM ylitarkastaja
Jorma Pietiläinen 040 014 3870)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
10.1.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 75/2012
vp) eduskunnalle Euroopan unionin
ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian maiden välisen EU-LAC -säätiön
perustamisesta tehtävän sopimuksen
neuvottelemisesta (EU-LAC -säätiön
perustamissopimus). EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian maiden (LAC) Madridin huippukokouksessa 2010 tehtiin päätös EU-LAC
-säätiön perustamisesta ja hyväksyttiin säätiön peruslinjat (terms of reference). Virkamiestaso sai tehtäväkseen luoda säännöt ja organisaatio.
Säätiön tarkoituksena on edistää keskinäistä tietoa EU- ja LAC-alueiden
ja kansojen kesken. Säätiön oikeudellisesta asemasta vallitsi eriäviä
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näkemyksiä. Ratkaisuksi tuli, että
säätiö aloittaisi toimintansa Saksan
lain mukaisena yksityisenä säätiönä.
Säätiön peruskirjan hyväksymisen
yhteydessä lokakuussa 2011 päätettiin samalla, että säätiön tilalle perustetaan kansainvälinen järjestö ja neuvoteltaisiin sitä koskeva kansainvälinen sopimus. Kun sopimus on tullut
voimaan, säätiö puretaan ja sen varat
siirretään uudelle kansainväliselle
järjestölle. Sopimuksen osapuoliksi
tulee sekä EU että sen jäsenvaltiot.
(UM lähetystöneuvos Roy Eriksson
09 160 56360)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 76/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (biopolttoaineiden epäsuorat
maankäytön muutokset). Ehdotuksen tarkoituksena on ehkäistä biopolttoaineiden käytön lisääntymisestä
seuraavien epäsuorien maankäytön
muutosten aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä rajoittamalla perinteisten ruokakasveihin perustuvien
biopolttoaineiden käyttö nykytasolle.
(TEM yli-insinööri Jukka Saarinen
0295 064 806)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 77/2012
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (valtuutus työturvallisuutta kemikaaleja
käytettäessä koskevan yleissopimuksen ratifiointiin). Euroopan komissio
antoi 20.11.2012 ehdotuksen neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden
valtuuttamiseksi ratifioimaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskeva yleissopimus vuodelta
1990. Yleissopimuksen tarkoituksena
on työntekijöiden suojaaminen kemikaalien haitallisilta vaikutuksilta.
(STM ylitarkastaja Reetta Orsila
0295 163 505)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 10.1.2013 seuraavat nimitysasiat:
Varatuomari, hallintotieteiden maisteri Marianne Kivistö sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 18.2.2013 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)
Oikeustieteen kandidaatti Mika
Mänttäri sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen virkaan
11.2.2013 lukien. (STM vanhempi
hallitussihteeri Arita Kaario 0295
163 522)

Ylitarkastaja, oikeustieteen kandidaatti Maija Neva 1.2.2013 lukien ja
hallitussihteeri, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Erja Werdi
1.3.2013 lukien ympäristöministeriön
hallitussihteerin virkoihin. (YM ylitarkastaja Kaisa-Juulia Raita 040 580
8710)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
H A L L I T U K S E N I LTA K O U L U 9 . 1 . 2 0 1 3

Hallitus antoi iltakoulussa tukensa
"Luomu 20" -tavoitteelle
Hallitus linjasi keskiviikkona 9. tammikuuta iltakoulussaan lähi- ja luomuruuan edistämistä ja keskusteli maatalouden kannattavuudesta. Hallitus
antoi tukensa maa- ja metsätalousministeriön esittämälle tavoitteelle
kasvattaa luomuviljelyala 20 prosenttiin Suomen peltoalasta. Hallitusohjelmassa maatalouspolitiikan
strategiseksi tavoitteeksi nostettiin
lähi- ja luomuruuan osuuden kääntäminen vahvaan kasvuun.
Koska monista yhteneväisyyksistä
huolimatta luomu- ja lähiruualla on
erilaisia tavoitteita ja edistämistoimia,
hallitus valmistelee tämän kevään
aikana kummallekin sektorille omat
kehittämisohjelmansa. Luomualan
kehittämisohjelman tavoitteena on
monipuolistaa kotimaisten luomuelintarvikkeiden tarjontaa, lisätä luomutuotannon määrää ja kannustaa
luomuruuan kuluttamiseen.
Lähiruokaohjelman tavoitteena on
monipuolistaa lähiruuan tuotantoa ja
lisätä sitä kysyntää vastaavaksi sekä
nostaa lähiruuan jalostusastetta sekä
parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön ja neuvonnan
keinoin. Lisäksi tavoite on kasvattaa
lähiruuan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä. Alkutuotannon mahdollisuuksien parantaminen, lähiruokasektorilla toimivien
yhteistyön tiivistäminen sekä ruuan
ja ruokaketjun toimijoiden arvostuksen lisääminen ovat myös ohjelman
tavoitteita.
Lähi- ja luomuruoan kehittämisohjelmien valmistelun pohjana on
hallitusohjelma ja työssä otetaan eri-
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tyisesti huomioon sen poikkihallinnolliset tavoitteet kestävästä kehityksestä ja terveyden edistämisestä.
Tavoitteidensa saavuttamista tukemaan ja luomu- ja lähiruoka-alojen
pitkäjänteisen kehittämisen suunnannäyttäjäksi hallitus antaa luomu- ja
lähiruoan kehittämisestä valtioneuvoston tarkemmat linjaukset myöhemmin keväällä.
Hallitus kuuli iltakoulussa myös
maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen ajankohtaiskatsauksen maatalouspolitiikasta. Hallitus piti tärkeänä turvata Suomen maatalouden
edut käynnissä olevassa EU:n rahoituskehysneuvotteluissa ja maatalouspolitiikan reformissa sekä jatkaa
kansallisia toimia elintarvikemarkkinoiden toimivuuden ja maatalouden
kannattavuuden parantamiseksi.
Lisätietoja: valtiosihteeri Risto Artjoki, p. 0295 162 254 ja osastopäällikkö Heimo Hanhilahti, p. 0295 162
286, maa- ja metsätalousministeriö
Hallitus kävi läpi Norjan tapahtumien opit
Hallitus keskusteli iltakoulussaan
keskiviikkona 9. tammikuuta Norjan
vuoden 2011 joukkosurmista ja niistä
tehdystä analyysistä. Analyysissä
tunnistettiin useita suomalaisen toimintajärjestelmän vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Keskeisenä vahvuutena
tunnistettiin kunnallisten ja valtiollisten viranomaisten yhteistoimintaa
tukevat viesti- ja tietojärjestelmät
sekä viranomaisten hyvä toimintakyky.
Suomalaiset viranomaiset ovat tottuneet toimimaan yhdessä ja käyttämään yhteisiä järjestelmiä. Lainsäädäntö tukee hyvin yhteistoimintaa.
Myös Suomen hätäkeskusjärjestelmä
on vahvuus. Norjassa eri viranomaisilla on omat hätäkeskuksensa, mistä
syystä tieto ei välittynyt viranomaisten välillä. Vahvuutena analysoinnissa
pidettiin myös sitä, että poliisi, pelastustoimi ja Rajavartiolaitos toimivat
alueellisesti laajemmissa ja vahvemmissa organisaatioyksiköissä kuin
Norjassa vastaavat organisaatiot.
Kehittämistarpeita on viranomaisten
yhteisen turvallisuusverkon kehittämisessä ja viranomaisten viestiverkon toimintakyvyn varmistamisessa
sekä poliisin erityisvarustuksessa.
Valtioneuvostotason turvallisuusjärjestelyiden ja -toimintamenetelmien
kehittämistä jatketaan edelleen valtioneuvoston kanslian johdolla yhteis14.1.2013/6

työssä ministeriöiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on yhtenäistää turvallisuusohjeet ja parantaa hallintorakennusten turvallisuutta.
Lisäksi sosiaali- ja terveysviranomaisten rooli turvallisuusviranomaisena selkeytetään siten, että hallinnonala huomioidaan yhtenä keskeisistä turvallisuutta edistävistä toimijoista yhteiskunnassa.
Hallitus sai myös kokonaisselvityksen nuorten tekemistä suunnitelmallisista henkirikoksista, sekä koosteen
sen pohjalta tehtävistä johtopäätöksistä ja suosituksista, jotka on käsitelty sisäisen turvallisuuden ministeriryhmässä.
Lisätietoja: kansliapäällikkö Päivi
Nerg, p. 071 878 8203, poliisiylitarkastaja Stefan Gerkman (Norjan
raportti), p. 050 557 6004 ja sisäisen
turvallisuuden sihteeristön päällikkö
Tarja Mankkinen (nuorten tekemät
surmat), p. 040 595 5760, sisäministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö tiedotti 9.1.2013
terrorismityöryhmän mietinnöstä.
Työryhmä ehdottaa, että koulutuksen
ottaminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi.
Myös terrorismin rahoittaminen olisi
entistä useammin rangaistava teko.
Ehdotuksilla pyritään ehkäisemään
terroristisessa tarkoituksessa tehtäviä
rikoksia ja niiden tekemistä edistäviä
rikoksia. Ehdotukset ovat osa kansallisen terrorismin torjunnan strategian
toimeenpanoa. Lisäksi työryhmä
ehdottaa, että salaisia pakkokeinoja
ja salaisia tiedonhankintakeinoja voitaisiin käyttää myös selvitettäessä,
paljastettaessa ja estettäessä koulutuksen ottamista terrorismirikoksen
tekemistä varten. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkisto/Mietintoja
jalausuntoja2013/1347273872284.
Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. 0295 150 340
ja lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala,
p. 0295 150 486, oikeusministeriö.
Ydinvoimayhtiöiden ydinjätehuoltoyhteistyötä pohtinut työryhmä luovutti 10.1.2013 loppuraporttinsa elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle.
Raportin keskeinen suositus on, että
loppusijoituksessa on tarkoituksen-

mukaista ja kustannustehokasta pyrkiä optimoituun ratkaisuun ja hyödyntää alalle Posiva Oy:n hankkeen
myötä kehittynyttä osaamista ja kokemuksia. Kokonaisuuden kannalta ratkaisevaa ei ole onko loppusijoitustiloja yksi vai kaksi. Työryhmä suosittaa, että yhtiöt jatkavat neuvotteluja ratkaisun löytämiseksi Fennovoima Oy:n
loppusijoitushankkeen osalta ja toteaa,
että kaupalliset neuvottelut eivät kuulu
työryhmän työn piiriin. Loppuraportti
on osoitteessa http://www.tem.fi/files/
35334/TEMrap_1_2013.pdf. Lisätietoja antavat teollisuusneuvos
Herkko Plit, p. 050 462 0788 ja neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti,
p. 050 592 2763, työ- ja elinkeinoministeriö.
Vapaa-ajan palveluiden turvallisuuden valvontaa kartoittanut selvitysmies Matti Karuvaara luovutti
9.1.2013 selvityksensä työ- ja elinkeinoministeriölle. Selvitysmiehen
mukaan vapaa-ajan palveluiden eli
esimerkiksi huvipuistojen, kuntosalien
ja leikkikenttien turvallisuuden valvonta on syytä säilyttää kuntien vastuulla. Valvontaa on suunniteltava
entistä paremmin, valvojat on nimettävä ja heille tarjottavaa koulutusta
on kehitettävä. Selvityksessä esitetään, että jos aiempaa suuremmat
valvontayksiköt osoittautuvat toimivaksi malliksi, kuluttajapalveluiden
turvallisuusvalvonnan ohjaus tulisi
siirtää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan. Tällöin kunnan ympäristöterveydenhuollon ohjaajina toimisivat
jatkossa Valvira ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Tämä selkiyttäisi
tilannetta valtakunnallisesti, kun
kunnallisia valvontayksiköitä ohjaisi
nykyisen kolmen keskusviraston
sijasta vain kaksi. Jos myönteistä
kehitystä valvonnassa ei tapahdu,
tulisi selvitysmiehen mukaan kuluttajaturvallisuusvalvonta valtiollistaa
ja keskittää aluehallintovirastoihin
tai Tukesiin. Selvitys on osoitteessa
http://www.tem.fi/files/35385/TEM
rap_3_2013.pdf. Lisätietoja antavat
kaupallinen neuvos Tomi Lounema,
p. 0295 062 697, työ- ja elinkeinoministeriö ja selvitysmies Matti Karuvaara, p. 050 586 3433.
Lääkekorvaustyöryhmä luovutti
10.1.2013 ehdotuksensa lääkekorvausjärjestelmän uudistamisesta sosiaalija terveysministeri Paula Risikolle.
Lääkekorvaustyöryhmä ehdottaa lääkekorvausjärjestelmän kehittämistä
nykyisen sairausperusteisen järjes16
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telmän pohjalta ottamalla käyttöön
korkeintaan 50 euron vuotuinen alkuomavastuu ja alentamalla lääkeostojen vuotuista omavastuukattoa (lääkekatto) noin 140 eurolla. Työryhmä
pitää tavoitteena siirtymistä nykyisestä kolmesta korvausluokasta kahteen. Kahden korvausluokan mallissa
korvausluokat voisivat olla esimerkiksi 50 prosenttia ja 100 prosenttia.
Korvausluokkien vähentäminen yksinkertaistaisi lääkekorvausjärjestelmää
ja keventäisi hallinnollista työtä. Työryhmän mukaan korvausluokkien selvittäminen edellyttää kuitenkin vielä
jatkotyötä. Loppuraportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_

library/get_file?folderId=5065240&
name=DLFE-25233.pdf. Lisätietoja
antavat ylijohtaja Outi Antila, p. 0295
163 164 ja neuvotteleva virkamies
Virpi Korhonen, p. 0295 163 192,
sosiaali- ja terveysministeriö.
Indeksityöryhmä luovutti 9.1.2013
loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle. Indeksityöryhmä ei esitä muutoksia nykyiseen
menettelyyn, jossa maksussa olevia
eläkkeitä tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen
osuus on 20 prosenttia ja hintojen
muutoksen 80 prosenttia (nk. taitettu
indeksi). Indeksityöryhmä ei pidä

oikeudenmukaisena indeksiturvan
parantamista nostamalla ansiotason
muutoksen vaikutusta. Muutoksesta
hyötyisivät nyt eläkkeellä olevat ja
pian eläkkeelle jäävät ikäluokat,
joiden eläke suhteessa palkkaan ja
maksettuihin eläkemaksuihin on
muutenkin nuorempia sukupolvia
korkeampi. Loppuraportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_
library/get_file?folderId=5065240&
name=DLFE-25229.pdf. Lisätietoja
antavat toimitusjohtaja Jukka Rantala,
p. 040 585 0021, Eläketurvakeskus ja
hallitusneuvos Erik Strömberg, p. 0295
163 190, sosiaali- ja terveysministeriö.
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