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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
vahvisti
18.1.2013 seuraavat lait:
Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laki saatavien perinnästä
annetun lain muuttamisesta, laki
korkolain muuttamisesta, laki vakuutussopimuslain 44 §:n muuttamisesta,
laki maanvuokralain 8 §:n muuttamisesta, laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta, laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta, laki elinkeinonharjoittajien
välisten sopimusehtojen sääntelystä
annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki
21.1.2013/9

verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, laki
eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 3 §:n
muuttamisesta, laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain
38 §:n muuttamisesta, laki työntekijän
eläkelain 164 §:n muuttamisesta, laki
maatalousyrittäjän eläkelain 25 §:n
muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain 123 §:n muuttamisesta ja laki
merimieseläkelain 146 §:n muuttamisesta (HE 57/2012 vp). Lailla kaupallisten sopimusten maksuehdoista
pannaan täytäntöön kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten
torjumisesta annettu direktiivi. Laki
koskee maksuja, jotka suoritetaan vastikkeena tavarasta tai palvelusta, kun
tavaran tai palvelun toimittaa elinkeinonharjoittaja ja hankkii toinen
elinkeinonharjoittaja tai hankintayksikkö. Laki sisältää säännöksiä
muun muassa maksuajan enimmäiskestosta ja tietynlaisten maksuehtojen
tehottomuudesta. Lisäksi tehdään
muutoksia perintälakiin ja korkolakiin. Muihin 13 lakiin tehdyt muutokset ovat vähäisiä. Lait tulevat voimaan 16.3.2013. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 0295 150 264)
Laki poliisin hallinnosta annetun lain
15 §:n muuttamisesta, laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n
muuttamisesta ja laki valtion virka-

mieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 64/2012 vp). Poliisimiesvirkojen
eroamisikäsääntely
muuttuu siten, että siirtymäajan jälkeen poliisimiehiin sovelletaan yleistä
68 vuoden eroamisikää. Ennen vuotta
1960 syntyneet poliisimiehet voivat
jäädä eläkkeelle nykyisessä eroamisiässään tai jatkaa virkauraansa
68 vuoden eroamisikään saakka. Lait
tulevat voimaan 1.2.2013. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää,
että hallitus seuraa tarkkaan poliisin
erityisestä eroamisikäsääntelystä luopumisen vaikutuksia ja muutosprosessin toteuttamista sekä ryhtyy tarvittaessa seurantatulosten vaatimiin
lainvalmistelu- ja muihin toimenpiteisiin. (SM lainsäädäntöneuvos
Riitta Aulanko 071 878 8569)
Laki rakennuksen energiatodistuksesta, laki Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksesta annetun lain
1 §:n muuttamisesta ja laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta
(HE 161/2012 vp). Laki rakennuksen
energiatodistuksesta sisältää uusia
säännöksiä rakennusten energiatodistuksista ja todistusmenettelystä.
Energiatodistusten sisältöön ja käyttöön tehdään muutoksia ja luodaan
valvontamenettely sekä säädetään
seuraamuksista. Lait tulevat voimaan
1.6.2013. Eduskunnan lausuma;
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Eduskunta edellyttää, että ympäristöministeriö seuraa lain täytäntöönpanoa ja energiatodistuksen hintatason määräytymistä markkinoilla
sekä hintatason kohtuullisuutta suhteessa siitä saatavaan hyötyyn ja
antaa valiokunnalle selvityksen tilanteesta sekä laatijoiden pätevyydestä
ja todistusten laadusta sopivan ajan
kuluessa lain voimaantulosta ottaen
erityisesti huomioon mahdollisuuden
tarkastella pientaloja koskevia käytäntöjä. (YM lainsäädäntöneuvos
Riitta Kimari 0400 143 866)
Tasavallan presidentti hyväksyi
kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä
koskevan sopimuksen muuttamisesta
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan
välillä tehdyn sopimuksen ja vahvisti
lain kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä
koskevan sopimuksen muuttamisesta
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan
välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta (HE 50/2012
vp). Sopimuksella muutetaan taloudellista yhteistyötä, kehitysyhteistyötä ja yhteistyötä muilla aloilla
koskevia sopimusmääräyksiä. Suurin
muutos on tiettyjen poliittista yhteistyötä koskevien uusien sopimusmääräysten lisääminen alkuperäiseen
sopimukseen. Lain voimaantulosta
säädetään valtioneuvoston asetuksella.
(UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto
09 160 56235)
Tasavallan presidentti hyväksyi lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn
sopimuksen ja vahvisti lain lentoliikenteestä Kuwaitin kanssa tehdyn
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 169/2012 vp). Sopimuksessa määrätään, miten ja millä
edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoliikenteen harjoittajia käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään lisäksi lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa
liikennettä. Sopimuksen määräykset
tarjoavat molempien maiden liikenteen harjoittajille vastavuoroisen
vapauden lentoliikenteen harjoittamiseen maiden välillä ja niiden kautta
sekä niistä kolmanteen maahan. Lain
voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 0295
342 311)
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Tasavallan
presidentti
päätti
18.1.2013 seuraavat nimitysasiat:
Astanan suurlähetystön päällikön,
ulkoasiainneuvos Mikko Kinnusen
edustuston päällikön tehtävän, Haagin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Klaus Korhosen edustuston päällikön tehtävän sekä Pariisissa olevan OECD-edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Antti Kuosmasen edustuston päällikön tehtävän
päättyminen 31.8.2013. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 09 160
55401)
Ulkoasiainneuvos Ilkka Räisänen
Astanassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos
Okko Pekka Salmimies Pariisissa
olevan OECD-edustuston päällikön
tehtävään sekä ulkoasiainministeriön
Eurooppa-osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Liisa Talonpoika Haagissa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään 1.9.2013 lukien.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
09 160 55401)
Addis Abeban suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Leo Olasvirran
sivuakkreditointi
Etelä-Sudaniin.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
09 160 55401)

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

Valtioneuvosto antoi 17.1.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 202/2012 vp)
eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annettua lakia. Ehdotetut muutokset koskevat Patentti- ja rekisterihallituksen oikeutta periä maksuja
määrätyistä suoritteista. Esityksen
tarkoituksena on selkeyttää Patenttija rekisterihallituksen suoritteiden
perustana olevien säännösten asemaa
suhteessa viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annettuun lakiin. Ehdotuksen mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittäisiin
liiketaloudellisin perustein määräytyvä maksu silloinkin, kun julkinen

sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse.
Lisäksi lakiin ehdotetaan eräitä teknisluonteisia muutoksia. (TEM ylitarkastaja Mika Kotala 0295 047 033)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 17.1.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (412/2012) ja asetus tulevat voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 19.1.2013. (SM
neuvotteleva virkamies Henri Helo
071 878 8415)
Valtioneuvoston asetus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron
kiertämisen estämiseksi Uruguayn
kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja pöytäkirja tulevat
voimaan 6.2.2013. Laki (488/2012)
ja asetus tulevat voimaan 25.1.2013.
(VM neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 0295 530 289)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013
maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta. Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan kasvintuotannolle kotieläintilan hehtaaritukena
ja Etelä-Suomen erikoiskasvitukena
(tärkkelysperuna ja avomaanvihannekset). Sika- ja siipikarjataloudelle
maksetaan tuotannosta irrotettua
tukea. Muut kotieläintalouden tuet
maksetaan tuotantosidonnaisina. Puutarhataloudelle tukea maksetaan
kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden
varastointitukena.
Tukeen arvioidaan tarvittavan 62,54
miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 23.1.2013. (MMM neuvotteleva
virkamies Martti Patjas 0295
162 474)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013
maksettavasta pohjoisesta tuesta.
Pohjoista tukea maksetaan kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden
tuotantosidonnaisena tukena, sika- ja
siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena ja kasvihuone-tuotannon
tukena ja varastointitukena. Tukeen
arvioidaan tarvittavan 317,73 mil-
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joonaa euroa. Asetus tulee voimaan
23.1.2013. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)

voimaan 1.2.2013. (STM neuvotteleva virkamies Virpi Korhonen 0295
163 192)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013
maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta. Sokerijuurikkaan
kansallista tukea maksetaan enintään
350 euroa hehtaarilta. Tukeen arvioidaan tarvittavan 4,38 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 23.1.2013.
(MMM neuvotteleva virkamies
Martti Patjas 0295 162 474)

Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden
lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 65 tai 100
prosenttia. Sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momenttia muutettiin
vuoden 2013 helmikuun alusta voimaan tulevalla lailla (622/2012),
siten että sairausvakuutuslain 5 luvun
5 §:n 2 momentissa tarkoitettu alemman erityskorvausluokan korvausprosentti muuttui 72 prosentista 65
prosenttiin. Uusi asetus korjataan
vastaamaan teknisesti uutta lainsäädäntöä, niin että asetuksessa mainittu
alemman erityskorvausluokan korvausprosentti vastaa muuttunutta
lainsäädäntöä. Sisällöltään asetus
vastaa voimassa olevaa valtioneuvoston asetusta (198/2009). Asetus
tulee voimaan 1.2.2013. (STM neuvotteleva virkamies Virpi Korhonen
0295 163 192)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013
maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta. Asetuksella säädetään luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan tukiperusteista ja tukitasoista. Lisäosaa
maksetaan perusosana kaikelle osarahoitettua luonnonhaittakorvausta
saavalle alalle sekä kotieläintilan
korotuksena kotieläintiloille. Osarahoitetun luonnonhaittakorvauksen
ja kansallisen lisäosan yhteismäärä
voi olla Manner-Suomessa keskimäärin enintään 250 euroa hehtaarilta.
Lisäosaan arvioidaan tarvittavan
119,35 miljoonaa euroa. Asetus tulee
voimaan 23.1.2013. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
0295 162 248)

VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvoston asetus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon (NEFAB) kansallisten
valvontaviranomaisten välisen yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta. Yhteistyösopimus ja asetus tulevat voimaan 23.1.2013. (LVM hallitusneuvos Maija-Liisa Ahokas 0295
342 390)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
17.1.2013 seuraavat päätökset:

Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista
sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden
kustannuksista sairausvakuutuslain
perusteella korvataan 65 tai 35 prosenttia. Sairausvakuutuslain 5 luvun
7 § momenttia muutettiin vuoden
2013 helmikuun alusta voimaan tulevalla lailla (622/2012), siten että
sairausvakuutuslain 5 luvun 7 §:ssä
tarkoitettu kliinisten ravintovalmisteiden korvausprosentit muuttuivat
72 prosentista 65 prosenttiin ja
42 prosentista 35 prosenttiin. Uusi
asetus tarkistetaan vastaamaan teknisesti uutta lainsäädäntöä, niin että
asetuksessa mainitut korvausprosentit vastaavat muuttunutta lainsäädäntöä. Muutoin asetus vastaa sisällöltään voimassa olevaa valtioneuvoston asetusta (197/2009). Asetus tulee

Päätös vahvistaa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakkeiden merkitsemiseen käytettyjen varojen käyttökohteen muutos. Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle on valtion vuoden
2009 lisätalousarviossa momentille
32.30.88 (Pääomasijoitus Suomen
Teollisuussijoitus Oy:lle) myönnetty
lisäystä 100 miljoonaa euroa. Suomen
Teollisuussijoitus Oy:lle vuonna 2009
toteutetun osakeannin käyttökohdetta
muutetaan siten, että 100 miljoonan
euron erikseen hallinnoitavasta rahoitusohjelmasta vuosille 2009–2012
(Vakautusrahoitusohjelma) käyttämättä jäävästä osuudesta, noin 20 miljoonaa euroa, kohdennetaan sijoituksina kasvupotentiaalia omaaviin kohteisiin meriteollisuuden verkostoyrityksissä sekä biotalous- ja cleantechaloilla. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)
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Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
Valtiontalouden
tarkastusviraston
vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville pöytäkirjaan. (VM budjettineuvos Kirsti Vallinheimo 0295 530 076)

Päätös asettaa työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta
toimikaudeksi 1.2.2013–31.12.2015.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
puheenjohtaja: johtaja Pertti Siiki
(neuvotteleva virkamies Hanna-Mari
Pekuri) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva
virkamies Antti Janas (ylitarkastaja
Kari Seppänen) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: ylitarkastaja
Marja-Leena Hiltunen (neuvotteleva
virkamies Marilla Lahtinen) sosiaalija terveysministeriö, työsuojeluinsinööri Tuula Haavasoja (työsuojeluinsinööri Satu Auno) työsuojelun
aluehallinto, työympäristöasiantuntija
Raili Perimäki (päälakimies Timo
Koskinen) Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK, työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen (sosiaalija terveyspoliittinen asiantuntija Riitta
Työläjärvi) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, asiantuntija Tarja Arkio
(alueasiamies Timo Ruoko) Akava,
asiantuntija Katja Leppänen (asiantuntija Rauno Toivonen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, neuvotteleva
virkamies Päivi Lanttola (neuvotteleva virkamies Mika Happonen)
valtiovarainministeriö, työmarkkinaasiamies Markku Roiha (tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen)
Kunnallinen työmarkkinalaitos, lainopillinen asiamies Harri Hellstén
Suomen Yrittäjät (asiamies Ilpo Mattila Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK), tiimipäällikkö
Markku Aaltonen (erityisasiantuntija
Pirkko-Liisa Rasa) Työterveyslaitos
ja johtaja Heikki Ojanperä (johtaja
Lauri Mäki) Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys. (STM neuvotteleva
virkamies Antti Posio 0295 163 503)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 17.1.2013 seuraavat nimitysasiat:
Kauppatieteiden maisteri, diplomiinsinööri Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian osastopäällikön
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.3.2013–31.12.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 09 160 22007)
Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Seija Torolle palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 1.2.2013–
4.10.2014. (UM henkilöstöjohtaja
Vesa Lehtonen 09 160 55401)
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Lähetystöneuvokset Ilkka Räisäsen
ja Okko Pekka Salmimies ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkoihin 1.9.2013 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 09 160
55401)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.1.2013
seuraavia asioita:
Vuoden 2013 talousarvion momentille 30.20.60 (Siirto interventiorahastoon) myönnetyn 1 000 000 euron kiinteän määrärahan siirtäminen
kokonaisuudessaan
Maatalouden
interventiorahastoon (MIRA). Määrärahaa saa käyttää niiden rahaston
menojen maksamiseen, joita ei rahoiteta EU:n maataloustukirahastosta.
(MMM maatalousneuvos Esa Hiiva
0295 162 265)
Vuoden 2012 talousarvion momentin
33.10.55 (Elatustuki) arviomäärärahan ylittäminen 980 221 eurolla.
Ylitystarve aiheutuu Kelan perimien
elatustuen takautumissaatavien arvioitua pienemmästä kertymästä loppuvuonna 2012. (STM finanssisihteeri
Mikko Nygård 0295 163 291)
Vuoden 2012 talousarvion momentin
33.10.60 (Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut) arviomäärärahan ylittäminen 1 000 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu loppuvuoden arvioitua suuremmista menoista johtuen
palvelun ennustetta vilkkaammasta
käytöstä ja palveluntuottajien laskujen kohdistumisesta loppuvuoteen.
(STM finanssisihteeri Mikko Nygård
0295 163 291)
LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Kuntien tehtävien kartoituksen
selvityshenkilö, ylijohtaja Silja Hiironniemi luovutti 17.1.2013 raporttinsa hallinto- ja kuntaministeri Henna
Virkkuselle. Raportti on laadittu
Kuntien tehtävien arviointi -työryhmän varsinaisen arviointityön pohjaksi. Raportissa on ensimmäistä
kertaa kartoitettu kokonaisuutena
kuntien lakisääteiset tehtävät ja niiden
hoitoa koskevat velvoitteet. Raportissa kuvataan tehtävien lukumäärää
ja tehtäväperustan kehittymistä, tehtävien sisältöä ja luonnetta, tehtävien
velvoittavuutta ja valtion kuntiin
antamaa ohjausta, kuntien ja valtion
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työnjakoa, tehtävien kehitysmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia luopua
tehtävistä tai keventää niitä. Lisäksi
raportissa kuvataan tehtäviin säädöksissä liitettyjä velvoitteita siitä, miten
tehtäviä toteutetaan. Raportissa on
myös kuvattu aineistosta esiin nousevia tehtäväjaon muutosten selvitystarpeita ja kehittämiskohteita. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/
vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_
julkaisut/03_kunnat/20130117Kuntie/Kuntien_tehtaevien_kartoitus_finaali_NETTI.pdf. Lisätietoja antaa
ylijohtaja Silja Hiironniemi, p. 0295
530 220, valtiovarainministeriö.
Valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö tiedottivat 11.1.2013 metropolialueen esiselvityksen alustavien ehdotusten valmistumisesta.
Selvityshenkilöt ehdottavat väliraportissaan alueen hallinnon rakenteiden
kehittämiseksi alustavasti kolmea
vaihtoehtoista mallia: 1) vähäisten
kuntarakennemuutosten ja vahvan
metropolihallinnon malli, 2) merkittävien kuntarakennemuutosten ja
metropolikuntayhtymän malli ja
3) suurten kuntarakennemuutosten
malli, jossa seudun yhteistyö perustuisi kuntien välisiin sopimuksiin.
Väliraportissa tarkastellaan metropolialueen keskeisiä muutospaineita,
jotka selvityshenkilöiden esitysten
mukaan edellyttävät hallintorakenteiden merkittävää uudistamista.
Ehdotukset kehittämisvaihtoehdoiksi
pohjautuvat niin kutsuttuihin metropolikriteereihin eli alueen tulevan
kehityksen kannalta oleellisiin tekijöihin sekä sen erityispiirteisiin. Niitä
ovat kansainvälinen kilpailukyky,
maankäyttö ja kaavoitus sekä työssäkäynti, asiointi ja liikkuminen sekä
asuminen ja asuntomarkkinat ja
lisäksi muuttoliike sekä sosiaalinen
eheys ja segregaation ehkäisy. Esiselvitys on osoitteessa http://
www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_
puheet/01_tiedotteet/20130110Valtio/Metropoliraportti110113.pdf.
Lisätietoja antaa metropoliesiselvityksen projektipäällikkö Jarmo Asikainen p. 050 409 7080, valtiovarainministeriö.
ICT 2015 -työryhmä luovutti
17.1.2013 raporttinsa elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle ja työministeri Lauri Ihalaiselle. ICT 2015
-työryhmä ehdottaa Suomelle yhtenäistä IT-palveluarkkitehtuuria, alan
tutkimusvoimien yhdistämistä, laajan rahoitusohjelman käynnistämistä
ja pitkäjänteisen 10 vuoden kehitys-

ohjelman aloittamista. Digitaalisen
talouden tulevaisuutta pohtinut työryhmä ehdottaa merkittäviä uudistuksia, jotka yhdistävät infrastruktuurin,
tutkimuksen, rahoituksen ja toimintatavat uuden kasvun rakentamiseen.
Suomen rakenteellinen kilpailukyky
on hyvä. Työryhmä on kuitenkin tunnistanut monia tärkeitä osaamisalueita, joilla Suomi ei ole edennyt riittävän nopeasti. Työryhmän raportti
"21 polkua Kitkattomaan Suomeen"
kuvaa, että digitaaliset palvelut ovat
mahdollisuus parempaan kaikilla
toimialoilla julkinen sektori mukaan
lukien. Käänne tietotekniikan soveltamisen kärkimaaksi vaatii kuitenkin
pitkäjänteisyyttä. Siksi työryhmä
ehdottaa 10 vuoden ohjelmaa, joka
sisältää 21 rinnakkaista polkua.
Raportti on osoitteessa http://
www.tem.fi/files/35440/ICT2015_
raportti_final.pdf. Lisätietoja antaa
ylijohtaja Petri Peltonen, p. 050 626
63, työ- ja elinkeinoministeriö.
Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti
11.1.2013 loppuraporttinsa elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle. Työryhmän 36 esitystä jatkotoimiksi ja pilottihankkeiksi alueella perustuvat sen
kesällä 2012 tekemiin linjauksiin.
Koko maan tulevalle kehitykselle on
tärkeää, että Itä- ja Pohjois-Suomessa
panostetaan alueen erityispiirteisiin
perustuviin olosuhteisiin ja osaamiseen. Arktisen osaamisen hyödyntämiseksi työryhmä esittää käynnistettäväksi laaja-alaista Arctic Innovation -ohjelmaa yhteistyössä alueen yliopistojen ja muiden toimijoiden
kanssa. Venäjän merkitystä elinkeinotoiminnassa työryhmä hyödyntäisi
nykyistä paremmin. Sekä matkailun
että muun yritystoiminnan kehittämiseksi pitäisi panostaa venäjän kielen ja kulttuurin osaamiseen sekä liiketoimintaosaamisen nykyistä kattavampaan hallintaan. Lisäksi muun
muassa matkailun asemaa maan elinkeinopolitiikassa olisi työryhmän
mukaan vahvistettava. Raportti on
osoitteessa http://www.tem.fi/files/
35404/Katse_Pohjoiseen_-_toimenpide-ehdotukset. pdf. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Marikki
Järvinen, p. 0295 064 933 ja kansanedustaja Jouni Backman, p. 09 432
3010.
Palvelurakennetyöryhmä luovutti
11.1.2013 loppuraporttinsa sosiaalija terveysministeriölle. Työryhmän
mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuus turvattaisiin parhai-
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ten luomalla maahan kantokyvyltään
riittävän vahvat peruskunnat, jotka
vastaisivat laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Sosiaalija terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena ovat yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
Lisäksi halutaan vahvistaa nykyisin
riittämättömästi toimivia peruspalveluja ja lähipalvelujen saatavuutta.
Uudessa palvelurakenteessa muun

muassa yhdistettäisiin nykyistä laajemmin sosiaali- ja terveyspalvelut,
sillä ihmiset tarvitsevat usein monenlaisia palveluja samanaikaisesti. Esimerkiksi vanhukset voivat tarvita
kotihoidon lisäksi terveyspalveluja
ja päihdehoidon asiakkaat mielenterveyspalveluja. Lisäksi kuntien tai
vaihtoehtoisesti sote-alueiden vastuulle siirtyisi laajasti erikoissairaanhoidon palveluja. Raportti on osoit-

teessa http://www.stm.fi/c/document_
library/get_file?folderId= 5065240&
name=DLFE-25302.pdf. Lisätietoja
antavat valtiosihteeri Sinikka Näätsaari, p. 040 731 2384, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 040 532
8249 ja osastopäällikkö Eija Koivuranta, p. 050 574 1775, 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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