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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
31.1.2013 seuraavat lait:
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen
hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta ja laki hallintolainkäyttölain
muuttamisesta (HE 85/2012 vp).
Oikeudenkäynnin
viivästymisen
hyvittämisestä annetun lain soveltamisalaa laajennetaan koskemaan
myös yleisiä hallintotuomioistuimia,
erityistuomioistuimia ja muutoksen4.2.2013/15

hakulautakuntia. Asianosaisella on
hallintoasiaa koskevan oikeudenkäynnin viivästyessä oikeus saada
valtion varoista kohtuullinen hyvitys.
Lisäksi hallintolainkäyttölakiin lisätään säännös siitä, että hallintotuomioistuimen on asianosaisen pyynnöstä
ilmoitettava hänelle arvio asian käsittelyajasta. Lait tulevat voimaan
1.6.2013. (OM lainsäädäntöneuvos
Arja Manner 0295 150 450)
Laki konkurssilain muuttamisesta ja
laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 86/2012 vp). Konkurssilakiin lisätään säännös velallisen itsekriminointisuojasta. Velallinen, joka
on rikoksesta epäiltynä esitutkinnassa
tai syytteessä, ei ole konkurssimenettelyssä velvollinen antamaan pesänhoitajalle konkurssilain edellyttämiä
tietoja niistä seikoista, joihin rikosepäily tai syyte perustuu. Konkurssilakiin otetaan säännös siitä, että pesänhoitajan tulee tarvittaessa tehdä tietyistä pesänselvityksessä ilmenneistä
rikosepäilyistä ilmoitus poliisille.
Velallisselvitystä ei enää automaattisesti toimiteta syyttäjälle eikä syyttäjä
osallistu konkurssiasian istuntoon.
Valtion varoista pesänhoitajalle maksettavan palkkion ja kulukorvauksen
enimmäismäärää varojen puutteeseen
raukeavissa konkursseissa korotetaan. Rikosilmoituksen tekemisestä
maksetaan erillinen palkkio. Lait

tulevat voimaan 1.3.2013. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen
0295 150 276)
Laki markkinaoikeudesta, laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa,
laki patenttilain muuttamisesta, laki
oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun
lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta, laki
maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 1 §:n
muuttamisesta, laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain
muuttamisesta, laki tavaramerkkilain
muuttamisesta, laki yhteismerkkilain
muuttamisesta, laki mallioikeuslain
muuttamisesta, laki toiminimilain
muuttamisesta, laki kaupparekisterilain 29 §:n muuttamisesta, laki
patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta, laki patenttija rekisterihallituksen valitusasioiden
käsittelystä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, laki patenttija rekisterihallituksen valitusasioiden
käsittelystä annetun lain kumoamisesta, laki kasvinjalostajanoikeudesta
annetun lain muuttamisesta, laki
verkkotunnuslain 18 §:n muuttamisesta, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun
lain muuttamisesta, laki tekijänoikeus29
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lain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 ja 12 §:n
muuttamisesta, laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun
lain muuttamisesta, laki tuomareiden
nimittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki valtion virkamieslain
46 a §:n muuttamisesta, laki kilpailulain 43 §:n muuttamisesta, laki sähkömarkkinalain 51 §:n muuttamisesta,
laki maakaasumarkkinalain 9 luvun
4 §:n muuttamisesta, laki lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun
lain 13 §:n muuttamisesta, laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki viestintämarkkinalain
muuttamisesta, laki televisio- ja
radiotoiminnasta annetun lain 36 ja
36 a §:n muuttamisesta, laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä
annetun lain 21 §:n muuttamisesta,
laki julkisista hankinnoista annetun
lain 91 ja 105 §:n muuttamisesta, laki
julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 93 ja
106 §:n muuttamisesta, laki kuluttajansuojalain 2 luvun 20 §:n ja 3 luvun
4 §:n muuttamisesta, laki arpajaislain
62 c ja 66 a §:n muuttamisesta, laki
rajat ylittävästä kieltomenettelystä
annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki
alkoholilain 53 §:n muuttamisesta,
laki eurooppalaisesta alueellisen
yhteistyön yhtymästä annetun lain
9 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain 44 §:n
muuttamisesta (HE 124/2012 vp).
Nykyinen markkinaoikeuslaki ja
eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annettu laki kumotaan. Markkinaoikeuteen keskitetään
muutoksenhaku
teollisoikeuksia
myöntävien rekisteriviranomaisten
päätöksistä sekä lisäksi kaikkien
teollis- ja tekijänoikeudellisten riitaja hakemusasioiden sekä turvaamistoimiasioiden käsittely. Lisäksi
markkinaoikeuteen ohjataan valitukset Viestintäviraston verkkotunnuslain nojalla tekemistä päätöksistä.
Muiden tällä hetkellä Patentti- ja
rekisterihallituksen valituslautakunnan käsiteltäväksi kuuluvien valitusten osalta muutoksenhaku ohjataan
Helsingin hallinto-oikeuteen. Patenttija rekisterihallituksen valituslautakunta lakkautetaan. Lait tulevat voimaan 1.9.2013 lukuun ottamatta lakia
patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain
kumoamisesta, joka tulee voimaan
myöhemmin lailla säädettävänä
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ajankohtana. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta ja laki korkeimman hallintooikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE
162/2012 vp). Korkeimmasta hallintooikeudesta annettua lakia muutetaan
siten, että kolmijäsenisen kokoonpanon käyttömahdollisuuksia laajennetaan nykyisestä. Korkein hallintooikeus on toimivaltainen ratkaisemaan kolmen jäsenen kokoonpanossa
myös asiat, joissa valitus on alemmassa asteessa jo kertaalleen jätetty
tutkimatta. Tämän lisäksi kolmen
jäsenen kokoonpanossa voidaan ratkaista mielenterveyslaissa tarkoitetut
valitusasiat, jotka koskevat henkilön
määräämistä hoitoon tai hoidon jatkamista hänen tahdostaan riippumatta
tai potilaan omaisuuden haltuunottoa
taikka yhteydenpidon rajoittamista.
Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden koko jaoston istuntoa koskevaa
sääntelyä muutetaan nykyistä joustavammaksi ja lainkäyttötoiminnan
vaatimuksia paremmin vastaavaksi.
Korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annettuun lakiin tehdään uuden vesilain voimaantulon
sekä vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä annetun lain nimikkeen muuttumisen edellyttämät lakitekniset muutokset. Lait tulevat voimaan 1.2.2013. (OM kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta 0295 150
546)
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 158/2012 vp). Lain
muutokset koskevat merenkulkijoiden pätevyys- ja koulutusvaatimuksia. Lakiin tehdään lisäksi eräitä teknisiä muutoksia ja tarkennuksia sekä
lis ätään valtuutussäännöksiä, joiden
mukaan valtioneuvosto ja Liikenteen
turvallisuusvirasto voivat antaa tarkempia säännöksiä yleissopimuksen
määräysten täytäntöön panemiseksi.
Laki tulee voimaan 1.3.2013. (LVM
hallitusneuvos Anna Sotaniemi 0295
342 491)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 31.1.2013
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja
Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen
lainsäädännön

alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan
voimaan laki Tanskan, Suomen,
Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä
tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja
kumotaan sopimuksen ja lain väliaikaisesta soveltamisesta annettu
tasavallan presidentin asetus. Laki
(1083/2010) ja asetus tulevat voimaan 9.2.2013. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
päätti
31.1.2013 seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavan maakuntalain osalta: maakuntalaki luonnonsuojelusta annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 0295
150 160)
Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien
kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys
eduskunnalle veroasioita koskevista
tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 178/2012 vp) ja hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Tadzikistanin kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 189/2012 vp).
(OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 0295 150 160)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
31.1.2013 seuraavat nimitysasiat:
Brysselissä Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön,
ulkoasiainneuvos Jan Storen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2013, Dublinin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pertti
Majasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2013 sekä
Wienissä olevan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Marjatta
Rasin edustuston päällikön tehtävän
päättyminen 31.8.2013. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 09 160
55401).
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Pariisin suurlähetystön päällikkö,
ulkoasiainneuvos Pilvi-Sisko VierrosVilleneuve Brysselissä Euroopan
unionissa olevan pysyvän edustuston
päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Hilkka Nenonen Dublinissa
olevan suurlähetystön päällikön
tehtävään ja ulkoasiainministeriön
poliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Anu Laamanen Wienissä olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään 1.9.2013 sekä
ulkoasiainneuvos Aapo Pölhö New
Delhissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.5.2013. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 09 160
55401)
Ottawan suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Kaarlo Murron sivuakkreditointi Bahamaan sekä Nairobin
suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Sofie From-Emmesbergerin sivuakkreditointi Somaliaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 09 160
55401)
Hovioikeudenlaamanni Mika Kalervo
Huovila korkeimman oikeuden
oikeusneuvoksen virkaan 1.4.2013.
(OM kansliapäällikkö Tiina Astola
0295 150 168)
Filosofian tohtori, professori Mikael
Philip Hildén 1.2.2013–31.1.2017,
tekniikan tohtori, professori, tutkimusjohtaja Juha Kalervo Kaila
1.8.2013–31.8.2016, filosofian tohtori, professori Timo Antero Kairesalo
1.8.2013–31.7.2017, tekniikan tohtori, teemajohtaja, dosentti Rauno
Johannes Pääkkönen 1.8.2013–
31.7.2017, maa- ja metsätaloustieteiden tohtori, johtaja Seppo Juhani
Rekolainen 1.2.2013–31.1.2017 sekä
filosofian tohtori, erikoistutkija,
määräaikainen
yksikönpäällikkö
Taina Hannele Nystén 1.8.2013–
31.7.2017 korkeimman hallintooikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi. (OM kansliapäällikkö Tiina
Astola 0295 150 168)
Tekniikan tohtori, tutkimusprofessori,
dosentti Kenneth Gösta Holmberg
1.9.2013–31.5.2017, tekniikan tohtori, professori, dosentti Raimo Erik
Sepponen 1.2.2013–31.1.2017 sekä
tekniikan tohtori, professori Petri
Olavi Kuosmanen 1.2.2013–31.1.2017
korkeimman hallinto-oikeuden yliinsinöörineuvoksiksi. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295
150 168)
Käräjätuomari Marja Katriina Kekäläinen Helsingin käräjäoikeuden

4.2.2013/15

ensiksi täytettävään käräjätuomarin
virkaan, käräjätuomari Markku Juhani
Saarikoski Helsingin käräjäoikeuden
toiseksi täytettävään virkaan ja käräjätuomari Ari Kalevi Juhani Passila
Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan 1.2.2013
lukien sekä määräaikainen käräjätuomari, viskaali Outi Katriina Kekkonen Espoon käräjäoikeuden ensiksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan
ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Mia-Maija Vuorinen Espoon
käräjäoikeuden toiseksi täytettävään
virkaan 1.2.2013 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295
150 458)

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

Valtioneuvosto antoi 31.1.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 205/2012 vp)
eduskunnalle laeiksi merilain sekä
alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
merilakia ja alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia alusten
omistajien vakuutuksesta merioikeudellisia vaateita varten koskevan
direktiivin täytäntöönpanemiseksi.
Merilakiin tehtäisiin myös merten
matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksissa koskevasta asetuksesta ja merimatkustajien oikeuksia koskevasta asetuksesta
johtuvat Liikenteen turvallisuusviraston toimivaltaa koskevat muutokset. (LVM neuvotteleva virkamies
Mari Kallinen 0295 342 556)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

dyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa
19.10.2012 lukien niin kuin siitä on
sovittu. Laki (891/2006) ja asetus
tulevat voimaan 8.2.2013. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden
hintaselvityksiin
liittyvistä ilmoituksista. Asetuksella
säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/
2012) 6 luvussa tarkoitettuihin hintaselvityksiin liittyvistä ilmoitettavista
tiedoista ja tietojen ilmoittamiseen
velvollisista toimijoista sekä ilmoittamisen määräajoista. Asetus tulee
voimaan 6.2.2013. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Jukka Ränkimies
0295 162 488)
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin
polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta. Asetuksella säädetään uusien
ja olemassa olevien polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöraja-arvoista sekä
muista päästöjen rajoittamista koskevista velvoitteista. Asetus sisältää
tietyille olemassa oleville laitoksille
mahdollisuuden määräaikaisesti olla
noudattamatta asetuksen päästörajaarvoja. Uusissa polttolaitoksissa asetusta on noudatettava asetuksen voimaantulon jälkeen ja olemassa olevissa polttolaitoksissa 1.1.2016 lukien.
Asetuksella pannaan täytäntöön teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2010/75/EU) luvun III ja liitteen V suuria polttolaitoksia koskevat velvoitteet. Asetus tulee voimaan
20.2.2013. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 050 362
2057)

Valtioneuvosto antoi 31.1.2013 seuraavat asetukset:

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

Valtioneuvoston asetus Tanskan,
Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin
välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus ja asetus tulevat voimaan
9.2.2013. (UM lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto 09 160 55711)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
31.1.2013 seuraavat päätökset:

Valtioneuvoston asetus tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Marokon kanssa teh-

Päätös asettaa Turvallisuuskomitean
puheenjohtajaksi puolustusministeriön
kansliapäällikkö Arto Räty, varapuheenjohtajaksi valtiosihteeri OlliPekka Heinonen ja pääsihteeriksi
vanhempi osastoesiupseeri Aapo
Cederberg 1.2.2013 lukien. (PLM
hallintojohtaja Hannu Antikainen
0295 140 500)
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Päätös myöntää Mika Perholle ero
Matkailun edistämiskeskuksen johtokunnan jäsenyydestä ja nimittää hänen
tilalleen johtaja Jarkko Konttinen
31.8.2014 päättyväksi toimikaudeksi.
(TEM teollisuusneuvos Severi Keinälä 0295 064 006)
Päätös
raha-automaattiavustusten
jaosta 2013. Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta jaetaan avustuksina
301 000 000 euroa ja jätetään
jakamatta vuoden 2012 tuotosta
59 088 012,32 euroa. Avustukset jaetaan julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja täydentävien yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan
tukemiseen ja kehittämiseen sekä
investointeihin. Avustuksilla muun
muassa rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja
pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen. Raha-automaattiyhdistyksen 8.1.2013 antamaa jakoehdotusta, jossa ehdotetaan avustuksia jaettavaksi 301 000 000 euroa,
muutetaan tietyin osin. (STM talousjohtaja Mikko Staff 0295 163 214)
Päätös myöntää varatuomari Heikki
Hämäläiselle ero työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja määrätä
hänen tilalleen oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri sekä määrätä
Mika Mänttärin tilalle työeläkeasioihin perehtyneeksi jäseneksi oikeustieteen kandidaatti Tiina Muinonen
1.2.2013
lukien
lautakunnan
31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka
Hassinen 0295 163 187)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
31.1.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 81/2012
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston määräaikaiseksi direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja
siihen liittyvistä toimenpiteistä (Listayhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiö
-direktiivi). Komissio antoi 14.11.2012
ehdotuksen direktiiviksi, joka olisi
voimassa 31.12.2028 asti. Direktiivillä pyritään edistämään sukupuolten välistä tasapainoa talouselämän
päätöksenteossa ja hyödyntämään
täysimääräisesti tarjolla olevien
ehdokkaiden
lahjakkuusvarantoa
sukupuolten edustuksen tasapainot-
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tamiseksi yritysten hallituksissa ja
hallintoneuvostoissa. Tarkoitus on,
että kiintiötavoite saavutetaan vuoteen 2020 mennessä kaikissa listayhtiöissä ja listatuissa valtionyhtiössä
vuoteen 2018 mennessä. (OM apulaisosastopäällikkö Antti Leinonen 0295
150 264)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 82/2012
vp) eduskunnalle Eurojustin ja
Liechtensteinin välisestä yhteistyösopimuksesta. Yhteistyösopimuksen
tarkoituksena on edistää yhteistyötä
Liechtensteinin viranomaisten ja
Eurojustin välillä vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa.
Sopimus sisältää määräyksiä yhteistyötavoista ja erityisesti osapuolten
välisestä tietojenvaihdosta ja sen
edellytyksistä. (OM hallitussihteeri
Juho Martikainen 0295 150 520)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 31.1.2013 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Petteri Vuorimäelle virkavapautta
1.6.2013–31.5.2015 Euroopan ulkosuhdehallinnossa työskentelyä varten.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
09 160 55401)
Projektipäällikkö, maatalous- ja
metsätieteiden tohtori Esko Hyvärinen ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2013–31.12.2017, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan
Petri Ahlrothin virkavapauden ajaksi.
(YM ylitarkastaja Kaisa-Juulia Raita
040 580 8710)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 31.1.2013
seuraavia asioita:
Vuoden 2012 talousarvion momentin
24.01.29 (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) ylittäminen 4 000 000 eurolla. Ylitys johtuu kansainvälisen aineiston tietoturvahankkeen käynnistämisestä, lähialueyhteistyöhankkeiden päättämisestä ja kehitysyhteistyöhankkeiden
arvioitua suuremmasta arvonlisäverollisten maksujen osuudesta.
(UM talousjohtaja Risto Hakoila
09 160 55870)
Vuoden 2012 talousarvion momentin
25.01.29 (Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 1 400 000 eurolla.

Ylitys johtuu verollisten toimitilavuokrien, yksityisille oikeusavustajille maksettavien korvausten ja palvelujen ostojen arvioitua suuremmasta kasvusta. (OM hallitusneuvos
Mirja Kurkinen 0295 150 304)
Valtiontakuurahaston talousarvion
vahvistaminen vuodelle 2013. Työja elinkeinoministeriö vahvistaa valtiontakuurahaston talousarvion vuodelle 2013. Talousarvion mukaan
valtiontakuurahaston vuoden 2013
tuloksen ennakoidaan olevan 3,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kassaperusteisesti tarkasteltuna rahaston
tuloksen ennakoidaan olevan 20 miljoonaa euroa ylijäämäinen. (TEM
neuvotteleva virkamies Tiina Ingman
0295 063 656)
Yhteensä 23 740 000 euron myöntäminen FinnHEMS Oy:lle valtionavustuslain mukaisena yleisavustuksena käytettäväksi lääkärihelikopteritoimintaan. Avustusta saa käyttää
lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan lentotoiminnan, maayksiköiden,
tukikohtien ja hallinnon kustannuksiin Suomessa ajalla 1.1.2013–
31.1.2014. (STM kansliapäällikkö
Päivi Sillanaukee 0295 163 356)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Parlamentaarinen Ahvenanmaatyöryhmä luovutti 24.1.2013 mietintönsä oikeusministeri Anna-Maja
Henrikssonille. Työryhmä arvioi, että
Ahvenanmaan itsehallintolaki tulisi
uudistaa nykyaikaisemmaksi ja joustavammaksi. Uudistamisessa tulisi
harkita lain kehittämistä toimivaltakysymysten osalta nykyistä yleisluontoisemmaksi. Yksityiskohdista
voitaisiin työryhmän mukaan säätää
tavallisella lailla ja maakuntapäivien
suostumuksella. Poliittista vuoropuhelua tulee työryhmän mukaan
lisätä valtakunnan ja maakunnan
välillä. Itsehallinnon kehittäminen
merkitsee maakunnan vastuun lisäämistä omien, etenkin talouteen liittyvien asioiden hoidossa. Suomen EUjäsenyys rajoittaa kuitenkin liikkumavaraa. Työryhmä painottaa, että
Ahvenanmaan vaikutusmahdollisuudet sitä koskevissa EU-asioissa on
turvattava. Työryhmä toteaa, että itsehallintolain nykyaikaistaminen edellyttää perusteellista jatkovalmistelua.
Mietintö on osoitteessa http://
www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Mie-
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tintojajalausuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkisto/Mietintojajalausuntoja2013/1347274050169. Lisätietoja
antavat lainsäädäntöneuvos Sten
Palmgren, p. 0295 150 160 ja neuvotteleva virkamies Janina GroopBondestam, p. 0295 150 334, oikeusministeriö.
Suomen maahanmuuttostrategiaa
pohtinut työryhmä luovutti esityksensä 30.1.2013 sisäasiainministeri
Päivi Räsäselle. Työryhmän ehdotuksessa Maahanmuuton tulevaisuus
2020 -strategiaksi linjataan Suomen
maahanmuuttopolitiikan
kehityssuunnat ja tavoitteet. Asettaessaan
suuntaviivat tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikalle strategiaehdotus
pyrkii nostamaan maahanmuuttokysymykset asemaan, joka niille
yhteiskuntapolitiikassamme kuuluu.
Työryhmä ehdottaa Suomen maahanmuuttopolitiikalle seuraavia suuntaviivoja: 1) Suomi on turvallisesti
avoin, 2) Jokainen löytää paikkansa
ja 3) Moninaisuus on arkea. Työryhmä
ehdottaa, että strategian toimeenpanon seurantaa ja raportointia koor-

dinoisi sisäasiainministeriö, ja että
strategiaehdotuksen valmistellut työryhmä osallistuisi sen toimeenpanon
seurantaan. Strategian tueksi valmistellaan toimenpideohjelma, jossa
määritetään asetettujen tavoitteiden
edellyttämät toimenpiteet, niiden toimeenpanosta pääasiallisessa vastuussa olevat tahot ja toimeenpanon
aikataulu. Esitys on osoitteessa http:/
/www.intermin.fi/download/39676_
Tyoryhman_ehdotus_30.1.pdf. Lisätietoja antaa osastopäällikkö Pentti
Visanen, p. 071 878 8600, sisäasiainministeriö.
Selvityshenkilö Tarja Filatov luovutti
28.1.2013 raporttinsa välityömarkkinoiden
työllistämismahdollisuuksista työministeri Lauri Ihalaiselle. Selvityshenkilön mukaan pitkäaikaistyöttömien palveluvastuu olisi
siirrettävä kokonaan valtiolta kunnille.
Toiminnalla olisi tällöin selkeämmin
yksi johtamisjärjestelmä, yksi rahapussi. Tämä helpottaisi nykyisten
valtion rahoittamien työvoimapoliittisten toimien ja kunnan rahoittamien
sosiaali- ja terveystoimien yhteen-

sovittamista. Selvityshenkilö Filatov
korostaa raportissaan vahvaa yhteistyötä työvoimapalvelujen, välityömarkkinatoimijoiden ja yritysten
kesken. Nämä organisoisivat vaikeasti työllistyvien ihmisten palvelut
ja työllisyystoimet. Filatov lisäisi
satunnaisten töiden tekemisen kannustavuutta rakentamalla työttömyyspäivärahaan ja työmarkkinatukeen
300 euron kuukausittaisen suojaosuuden. Lisäksi hän ehdottaa muun
muassa erikoistoimenpiteitä yli 58vuotiaille
pitkäaikaistyöttömille.
Raportti on osoitteessa http://
www.tem.fi/files/35574/TEMrap_7_
2013.pdf. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Päivi Kerminen, p. 0295
049 011, työ- ja elinkeinoministeriö
ja kansanedustaja Tarja Filatov,
p. 050 511 3112.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
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