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

Valtioneuvosto antoi 24.1.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 203/2012 vp)
eduskunnalle laiksi vuosilomalain
muuttamisesta. Kuukausipalkkaisia
työntekijöitä ja virkamiehiä koskevan
lomapalkan laskentasääntöä ehdotetaan muutettavaksi tilanteissa, joissa
henkilön työaika ja vastaavasti palkka
muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana. Näissä tilanteissa vuosilomapalkka laskettaisiin prosenttiperusteista lomapalkan laskentasääntöä
käyttäen. Jos työaika ja vastaavasti
palkka muuttuvat vasta lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen
mutta ennen vuosiloman tai sen osan
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alkamista, vuosilomapalkka laskettaisiin lomanmääräytymisvuoden
aikaisen työajan perusteella määräytyvän palkan mukaan. Säännöstä
työntekijän oikeudesta saada vuosilomansa tai sen osa siirretyksi vuosiloman aikaan sijoittuvan työkyvyttömyysjakson vuoksi ehdotetaan muutettavaksi siten, että siirto-oikeus koskisi jo ensimmäistä sairauspäivää.
Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi
säännös viikko- ja kuukausipalkan
jakajista, joita käytettäisiin työsuhteen päättyessä maksettavan lomakorvauksen laskennassa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2013.
(TEM hallitusneuvos Tarja Kröger
0295 048 937)
Hallituksen esitys (HE 204/2012 vp)
eduskunnalle eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta.
Eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annettua lakia
ehdotetaan muutettavaksi siten, että
lakiin otettaisiin valtuutussäännös.
Ehdotuksen mukaan valtioneuvoston
asetuksella voitaisiin säätää teknisen
laitteen markkinoille saattamisen
kieltämisestä, rajoittamisesta tai erityisten ehtojen asettamisesta laitteelle
sen mukaan kuin koneita koskevassa
Euroopan unionin lainsäädännössä
edellytetään. Ehdotuksen tavoitteena
on varmistaa koneita koskevan direk-

tiivin mukaisten komission päätösten
aukoton täytäntöönpano Suomessa.
Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi
yksi viittaussäännös. (STM hallitussihteeri Anu Kangasjärvi 0295 163
516)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 24.1.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Suomen ja
Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin
liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta sekä hallinnollisen järjestelyn
ja tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta. Tietoturvallisuussopimus on ollut voimassa 22.9.1994
lukien niin kuin siitä on sovittu. Hallinnollinen järjestely, laki (945/2012)
ja asetus tulevat voimaan 1.2.2013.
(UM lainsäädäntöneuvos Kaija
Suvanto 09 160 55711)
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa
annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen eräiden säännös13
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ten kumoamisesta. Euroopan unionin
neuvoston puitepäätös jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä on
saatettu kansallisesti täytäntöön säätämällä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen
ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettu laki sekä
muuttamalla rikosrekisterilain ja
kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain säännöksiä.
Asetuksiin tehdään mainittujen lakien
voimaantuloon liittyvät muutokset.
Asetukset tulevat voimaan 1.2.2013.
(OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 0295 150 338)
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä
oikeusavusta rikosasioissa Euroopan
unionin jäsenvaltioiden välillä 29
päivänä toukokuuta 2000 tehdyn
yleissopimuksen ja siihen vuonna
2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen
määräysten soveltamisesta Euroopan
unionin sekä Islannin tasavallan ja
Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta ja valtioneuvoston asetus vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta annetun
lain voimaantulosta. Sopimus on
voimassa 1.1.2013 lukien niin kuin
siitä on sovittu. Laki (1050/2007),
laki (1051/2007) ja asetukset tulevat
voimaan 1.2.2013. (OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 0295
150 338)
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 24 ja
34 §:n kumoamisesta. Asetustasoinen
sääntely poliisimiesten eroamisiästä
kumotaan. Asiasta on säädetty
1.2.2013 voimaantulevassa poliisin
hallinnosta annetun lain 15 §:ssä ja
sen siirtymäsäännöksissä. Asetus tulee
voimaan 1.2.2013. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 071 878
8569)
Valtioneuvoston asetus Turvallisuuskomiteasta. Asetuksella säädetään
kokonaisturvallisuuteen liittyvän
ennakoivan varautumisen pysyväksi
yhteistoimintaelimeksi Turvallisuuskomitea. Asetuksessa säädetään komitean tehtävistä, kokoonpanosta ja
toiminnan järjestämisestä. Asetus
tulee voimaan 1.2.2013. (PLM hallitusneuvos Matti Piispanen 0295
140 701)
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Valtioneuvoston asetus opetus- ja
kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetus muutetaan toimialan
nykyisen rakenteen mukaiseksi. Asetus tulee voimaan 1.2.2013. (OKM
kansliapäällikkö Harri Skog 0295
330 293)
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun asetuksen 6 §:n
muuttamisesta. Asetuksella muutetaan maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskuksen
ylijohtajan
kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus. Asetus
tulee voimaan 1.3.2013. (MMM
lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola 0295 162 448)
Valtioneuvoston asetus talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa
19.1.2013 lukien niin kuin siitä on
sovittu. Laki (691/2012) ja asetus tulevat voimaan 30.1.2013. (LVM yliinsinööri Jari Gröhn 0295 342 501)
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksesta annetun
asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta.
Asetuksesta poistetaan strategiajohtajan virka. Asetus tulee voimaan
1.2.2013. (STM hallitusneuvos Liisa
Katajamäki 0295 163 329)
Valtioneuvoston asetus maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä
tehdyn yleissopimuksen 25 ja 26 artiklaan tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta. Muutos ja asetus tulevat
voimaan 6.2.2013. (YM hallitussihteeri Taru Kuosmanen 0400 399 089)
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
24.1.2013 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa EU-asioiden komitea
toimikaudeksi 24.1.2013–23.1.2016.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
puheenjohtaja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen (EU-asioiden
alivaltiosihteeri Jori Arvonen) valtioneuvoston kanslia; jäsenet : valtiosihteeri Pertti Torstila (osastopäällikkö
Jukka Salovaara) ulkoasiainministeriö, kansliapäällikkö Tiina Astola

(yksikön johtaja Jaana Jääskeläinen)
oikeusministeriö, kansliapäällikkö
Päivi Nerg (ylijohtaja Kalle Kekomäki) sisäasiainministeriö, kansliapäällikkö Arto Räty (neuvotteleva
virkamies Pete Piirainen) puolustusministeriö, alivaltiosihteeri Martti
Hetemäki (finanssineuvos Martti
Salmi) valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Harri Skog (hallitusneuvos Satu Paasilehto) opetus- ja
kulttuuriministeriö, kansliapäällikkö
Jaana Husu-Kallio (ylitarkastaja Hannele Timonen) maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö Harri
Pursiainen (kansainvälisten asioiden
neuvos Antti Paasilehto) liikenne- ja
viestintäministeriö, kansliapäällikkö
Erkki Virtanen (neuvotteleva virkamies Anna Bruun) työ- ja elinkeinoministeriö, kansliapäällikkö Päivi
Sillanaukee (kansainvälisten asioiden johtaja Liisa Ollila) sosiaali- ja
terveysministeriö, kansliapäällikkö
Hannele Pokka (kansainvälisten
asiain neuvos Liisi Klobut) ympäristöministeriö, kansliapäällikkö Kimmo
Hakonen (neuvotteleva virkamies
Johanna Koivisto) oikeuskanslerinvirasto, kansliapäällikkö Teemu Tanner (oikeudellinen neuvonantaja
Minna Hulkkonen) tasavallan presidentin kanslia, hallinto- ja kehityspäällikkö Dan E Eriksson (yksikön
päällikkö Michaela Slotte) Ahvenanmaan maakunta ja johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen
(toimistopäällikkö Olli-Pekka Lehmussaari) Suomen Pankki. (VNK
neuvotteleva virkamies Kirsi Pimiä
09 160 22184)
Päätös määrätä toimialajohtaja Jari
Järvi ja lakimies Juho Kasanen sivutoimisiksi jäseniksi vakuutusoikeuteen 1.2.2013 lukien 31.12.2014 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295
150 458)
Periaatepäätös Suomen kyberturvallisuusstrategiasta. Strategiassa määritellään keskeiset tavoitteet ja toimintalinjat, joiden avulla vastataan
kybertoimintaympäristöön kohdistuviin haasteisiin ja varmistetaan sen
toimivuus. Kyberturvallisuusstrategialla luodaan yhteinen ymmärrys
kyberturvallisuudesta ja vahvistetaan
yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.
Strategiassa kuvataan kyberturvallisuuden visio, toimintamalli ja strategiset linjaukset. Periaatepäätös on
osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/
periaatepaatokset. (PLM kansliapäällikkö Arto Räty 0295 140 101)
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Päätös myöntää lakimies Hannele
Vettaiselle ero tekijänoikeusneuvoston jäsenyydestä ja määrätä hänen
tilalleen 24.1.2013 lukien lakimies
Mirkka Kivilehto toimitusjohtaja Ilmo
Laevuon henkilökohtaiseksi varajäseneksi neuvoston 14.10.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM hallitusneuvos Jorma Waldén 0295
330 338)

käyttää
varuskuntapaikkakuntien
äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseen. Päätöksellä jaetaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksille
talousarvion momentin 32.30.45 valtuutta 14 678 000 euroa sekä vuodelta
2012 vuodelle 2013 siirtynyttä jakamatonta momentin valtuutta 122 000
euroa. (TEM ylitarkastaja Sirpa Hautala 0295 063 684)

Päätös vapauttaa johtaja Matti Hepola
Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission jäsenyydestä 1.2.2013 lukien
ja nimittää johtaja Timo Jokelainen
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta komission puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
toimivaksi jäseneksi ajalle 1.2.2013–
31.12.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen 0295
162 456)

Päätös yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelurahoitusavustuksiin käytettävissä olevan määrärahan alueellisesta jaosta vuonna
2013. Vuoden 2013 talousarvion
momentilla 32.20.45 (Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu) on käytettävissä määrärahaa
4 000 000 euroa yritysten tutkimusja kehittämishankkeiden valmistelurahoitusavustuksiin. Päätöksellä jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 2 800 000 euroa ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö
päättämään 1 200 000 euron käytöstä.
(TEM ylitarkastaja Sirpa Hautala
0295 063 684)

Päätös ehdottaa Euroopan unionin
neuvostolle, että se nimeäisi Suomen
varaedustajaksi Tornion kaupunginvaltuuston jäsenen Katri Kulmunin
alueiden komitean 2015 päättyväksi
toimikaudeksi. (TEM hallitusneuvos
Tuula Manelius 0295 064 909)
Päätös julkisten työvoimapalvelujen
määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jaosta
vuonna 2013. Päätöksellä jaetaan
valtion vuoden 2013 talousarvion
momentilta 32.30.51 (Julkiset työvoimapalvelut) määrärahaa elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksille
499 905 000 euroa ja valtuutetaan
työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 46 559 000 euron käytöstä.
Lisäksi jaetaan työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuutta ELY -keskuksille 86 000 000 euroa ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö
päättämään 6 000 000 euron käytöstä. (TEM työmarkkinaneuvos
Raija Saastamoinen 0295 048 942)
Päätös valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun
lain mukaisiin avustuksiin käytettävissä olevan myöntämisvaltuuden
alueellisesta jaosta vuonna 2013.
Vuoden 2013 talousarvion momentilla 32.30.45 (Yritysten investointija kehittämishankkeiden tukeminen)
on valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain
(1336/2006) mukaisiin avustuksiin
käytettävissä
myöntämisvaltuutta
24 678 000 euroa. Valtuudesta enintään 10 000 000 euroa on momentin
selvitysosan mukaan tarkoitus
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Päätös työllisyysperusteisten investointien myöntämisvaltuuden jaosta
vuonna 2013. Päätöksellä jaetaan
valtion vuoden 2013 talousarvion
momentin 32.30.64 (Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin)
4 000 000 euron myöntämisvaltuudesta Kaakkois-Suomen ja EteläPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille 830 000 euroa
ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 3 170 000 euron
käytöstä. (TEM ylitarkastaja Natalia
Härkin 0295 049 016)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
24.1.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 78/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanoasetuksen
muuttaminen). Ehdotuksen tarkoituksena on selventää erityisesti muille
kuin verovelvollisille suoritettavia
televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetyspalveluja sekä sähköisiä
palveluja koskevia verotuspaikkasääntöjä. Toimenpiteet ovat tarpeen,
jotta voidaan varmistaa, että sääntöjä
sovelletaan yhdenmukaisesti. (VM
neuvotteleva virkamies Marja Niiranen 0295 530 238)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 79/2012
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (poikkeama-asetus). Asetuksella korvattaisiin siviili-ilmailun
turvallisuuspoikkeamien raportointia
koskevat nykyiset Euroopan unionin
säädökset. Ehdotuksen tarkoituksena
on vähentää lento-onnettomuuksien
riskiä siirtymällä reaktiivisesta lentoturvallisuusjärjestelmästä kohti ennakoivaa järjestelmää. Asetuksella tehostettaisiin ja yhdenmukaistettaisiin
poikkeamatietojen keräystä, tallennusta ja analysointia jäsenvaltioissa.
(LVM hallitusneuvos Silja Ruokola
0295 342 367)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 80/2012
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi laivavarusteista ja direktiivin 96/98/EY kumoamisesta. Laivavarusteita koskeva
sääntely saatetaan ajan tasalle muun
tavaroiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseen pyrkivän Euroopan unionin lainsäädännön kanssa (erityisesti
markkinavalvonta) sekä tehostetaan
toimeenpanon valvontaa. Yksinkertaistetaan menettelyä laivavarusteita
koskevien kansainvälisten teknisten
määräysten toimeenpanemiseksi unionissa. (LVM hallitusneuvos Anna
Sotaniemi 0295 342 491)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 24.1.2013 seuraavat nimitysasiat:
Lääketieteen lisensiaatti Sari Raassina ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan
4.2.2013 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen toimikauden
ajaksi. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)
Neuvotteleva virkamies, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari HannaMari Pekuri opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen virkaan
4.2.2013 lukien. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 0295 330 235)
Oikeustieteen kandidaatti Laura Sylvia Holkko työ- ja elinkeinoministeriön vanhemman hallitussihteerin
virkaan 1.2.2013 lukien. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen
0295 063 554)
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Hallintotieteiden tohtori, oikeustieteen kandidaatti Raimo Ikonen sosiaali- ja terveysministeriön hallintoja suunnitteluosaston osastopäällikön virkaan 1.3.2013–31.7.2017.
Valtioneuvosto myönsi Ikoselle vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen apulaisosastopäällikön
virastaan. (STM hallintoylijohtaja
Jaana Koski 0295 163 519)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.1.2013
seuraavia asioita:
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Metsähallituksen liiketoiminnan
palvelu- ja muista toimintatavoit-

teista sekä tulostavoitteesta vuodelle
2013. Maa- ja metsätalousministeriö
päättää eduskunnan hyväksymissä
rajoissa Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2013 palvelu- ja
muista toimintatavoitteista sekä 110
miljoonan euron tulostavoitteesta,
josta on alustavasti tarkoitus tulouttaa valtiolle vuoden 2014 aikana 120
miljoonaa euroa. Valtioneuvosto
päättää lopullisesti voiton tuloutuksesta vuoden 2013 tilinpäätöksen
vahvistamisen yhteydessä. Tulosta
suurempi tuloutus merkitsee voitonjakokelpoisen pääoman vähentämistä 10 miljoonalla eurolla. (MMM
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen
0295 162 408)

Työterveyslaitoksen vuoden 2013
talousarvion hyväksyminen. Sosiaalija terveysministeriö hyväksyy Työterveyslaitoksen talousarvion. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaalija terveysministeriön vahvistamiin
menoihin valtionapua 80 prosenttia
kustannuksista. Talousarviossa vahvistetaan valtionapuun oikeuttaviksi
kustannuksiksi 47 455 000 euroa.
Valtionapu on 37 964 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään
350 000 euroa työterveyshuollon
koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien
menojen maksamiseen. (STM lääkintöneuvos Kristiina Mukala 0295
163 325)

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. (09) 1602 2056, (09) 1602 2025.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2013
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