9.–15.2.2013/7
Liite Virallisen lehden numeroon 21/18.2.2013

VALTIONEUVOSTON
VIIKKO
T o i m i t t a n u t Va l t i o n e u v o s t o n v i e s t i n t ä o s a s t o

SISÄLLYSLU ETTELO
TASAVALLAN PRESIDENTTI
Eduskunnan vastaukset . . . . . . .
Kansainväliset asiat . . . . . . . . .
Muuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .
VALTIONEUVOSTO . . . . . . . .
Hallituksen esitykset . . . . . . . . .
Valtioneuvoston asetukset . . . . .
Valtioneuvoston päätökset . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .
Raha-asiat . . . . . . . . . . . . . . . . .
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT . . . . . . . . . . .
Talouspoliittinen ministerivaliokunta 13.2.2013 . . . . . . . .
LUOVUTETUT MIETINNÖT

9
9
9
10
10
10
10
11
12
13
13
13
13
13

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
15.2.2013 seuraavat lait:

vahvisti

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
18.2.2013/21

(HE 142/2012 vp). Eräiden lain edellyttämien tietojärjestelmämuutosten
toteuttamiselle säädettyä kolmen
vuoden määräaikaa jatketaan yhdellä
vuodella. Lisäksi lakiin tehdään eräitä
väestötietojärjestelmään talletettavia
tietoja koskevia muutoksia. Toimitilahuoneistoa koskevina tietoina talletetaan ainoastaan tieto siitä, onko
huoneisto tarkoitettu toimitilakäyttöön. Turvakielto voidaan tallettaa
erityisestä syystä myös toistaiseksi
voimassa olevana. Väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa henkilön
omaan pyyntöön perustuen perustiedot myös Suomessa toimivien ulkomaan edustustojen henkilökuntaan
kuuluvista sekä heidän perheenjäsenistään ja yksityisessä palveluksessaan olevista ulkomaan kansalaisista.
Lisäksi tehdään täsmennyksiä eräitä
väestötietojärjestelmään talletettavia
tietoja koskevien säännösten sanamuotoon. Laki tulee voimaan
1.3.2013. (VM lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen 0295 530 173)

kulttuuriperinnön merkityksestä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja vahvistaa siten myös
keskinäistä yhteisymmärrystä sekä
tarjota kansainvälistä yhteistyötä ja
apua. Sopimuksella on perustettu
Unescon yhteyteen aineetonta kulttuuriperintöä
edistävä
rahasto.
(OKM kulttuuriasiainneuvos Leena
Laaksonen 0295 330 175)

Tasavallan presidentti hyväksyi
aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen
(HE 101/2012 vp). Sopimuksen tavoitteena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelua, taata eri yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden aineettoman kulttuuriperinnön kunnioittaminen, lisätä tietoisuutta aineettoman

Suurlähettiläs Pilvi-Sisko VierrosVilleneuven tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Jouko Leinosen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen
ja Botswanan tasavallan hallituksen
välillä veroasioita koskevista tiedonvaihdosta. Suomen ja Botswanan
välillä ei ole tällä hetkellä sopimusta

K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
15.2.2013 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon
EUNAVFOR Atalantaan Somalian rannikolla ja sen läheisillä merialueilla
noin 25 sotilaan vahvuisella itsenäisellä alussuojausosastolla. Osallistumisen kesto on enintään kuusi kuukautta. (UM lähetystöneuvos Outi
Holopainen 09 160 55480)
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tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi tai verotustietojen vaihtamiseksi. Sopimus veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa on tarkoitus allekirjoittaa
samanaikaisesti muiden Pohjoismaiden kanssa Pariisissa 20.2.2013. Sopimus muodostaisi tärkeän askeleen
eteenpäin maailmanlaajuisessa ponnistelussa luoda kansainvälinen talousjärjestelmä, joka perustuu läpinäkyvyyteen ja tehokkaaseen tietojen
vaihtamiseen veroasioissa. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi
0295 530 105)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
15.2.2013 seuraavat asiat:

päätti

Tasavallan presidentti ratkaisi 19
armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva
virkamies Eva Tams 0295 150 556)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
15.2.2013 seuraavat nimitysasiat:
Lissabonin suurlähetystön päällikön,
ulkoasiainneuvos Asko Nummisen
edustuston päällikön tehtävän ja
Madridin suurlähetystön päällikön,
ulkoasiainneuvos Markku Keinäsen
edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2013. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 09 160
55401)
Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävä suurlähettiläs, ulkoasiainneuvos
Tuula Yrjölä Kairossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Outi Holopainen Lissabonissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, Kairossa olevan suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Roberto Tanzi-Albi Madridissa
olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2013 lukien sekä ulkoasiainneuvos Christer Michelsson ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän
suurlähettilään tehtävään 20.2.2013
lukien toimialueenaan Georgia. (UM
henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
09 160 55401)
Määräaikainen käräjätuomari Kari
Tapani Puukka Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan,
määräaikainen käräjätuomari, viskaali Pasi Petri Lilja Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, määräaikainen
viskaali Marko Antero Lepistö Hel-
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singin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan,
määräaikainen käräjätuomari, viskaali Anna-Maija Ruohoniemi Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan,
määräaikainen käräjätuomari, viskaali Petri Johannes Voima Helsingin käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja
määräaikainen käräjätuomari, oikeussihteeri Nina Julia Henriksdotter
Immonen Helsingin käräjäoikeuden
viidenneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2013 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, oikeussihteeri Minna Mari Ihonen Helsingin
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari,
viskaali Marja-Leena Virkkala Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin
virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Pia Kristina HanssonAnttonen Espoon käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan, kihlakunnansyyttäjä Saara Vuokko Leinonen
Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen
käräjätuomari, viskaali Mika Erik
Herhi Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.3.2013 lukien. (OM hallitusneuvos
Heikki Liljeroos 0295 150 428)

hovioikeudenneuvoksen virkaan ja
määräaikainen hovioikeudenneuvos,
käräjätuomari Lea Rosa Kaarina
Pohjola Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.3.2013
lukien sekä määräaikainen hallintooikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Raija Tuulikki Uusi-Niemi Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2013 lukien.
(OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

Hovioikeudenneuvos Marianne Salonen Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.3.2013 lukien, käräjätuomari Kirsi Hannele
Kanerva Turun hovioikeuden ensiksi
täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2013 lukien, hovioikeudenneuvos Jouko Juhani Valtonen Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen
virkaan, hovioikeudenneuvos Riitta
Elina Santo Turun hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan, vakuutusoikeustuomari Johanna Kristiina Palovaara vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan, vakuutusoikeustuomari Harri
Tapani Isohanni vakuutusoikeuden
toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen esittelijäneuvos, hallintooikeustuomari Matti Tapani Haapaniemi Helsingin hallinto-oikeuden
hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Juha Pekka Laaksonen Turun
hovioikeuden ensiksi täytettävään
hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Elina Marjaana Paasivirta Turun
hovioikeuden toiseksi täytettävään

HALLITUKSEN ESITYKSET

Johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Harri Kalevi Ohra-aho
pääesikunnan tiedustelupäälliköksi
1.4.2013 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)
Everstiluutnantti Esko Uolevi Salmiselle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi ISAF-kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa annetun määräyksen peruuttaminen
17.3.2013 lukien ja everstiluutnantti
Timo Pekka Hartikaisen määrääminen tähän tehtävään 17.3.2013 lukien.
(PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta
0295 140 430)

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

Valtioneuvosto antoi 14.2.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 7/2013 vp)
eduskunnalle laiksi turvatoimista valtioneuvostossa. Laki turvatoimista
valtioneuvostossa ehdotetaan säädettäväksi. Lailla selkiytettäisiin valtioneuvostossa, sen ministeriöissä ja
oikeuskanslerinvirastossa suoritettavien turvatoimien oikeudellista perustaa. Lailla on tarkoitus suojata valtioneuvoston jäseniä, oikeuskansleria,
apulaisoikeuskansleria sekä ministeriöissä ja oikeuskanslerinvirastossa
työskenteleviä henkilöitä erilaisilta
vaaratekijöiltä, turvata työskentelyolosuhteita sekä suojata valtion
omaisuutta. (VNK neuvotteleva virkamies Heikki Hovi 0295 160 090)
Hallituksen esitys (HE 8/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta. Puolustusvoimista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että puolustusvoimien hallintorakenteesta
tulisi kolmiportainen. Sotilasläänit
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esikuntineen lakkautettaisiin ja aluetoimistoihin perustuvaa alueellista
organisaatiota uudistettaisiin. Esityksen tavoitteena on puolustusvoimien hallinnon ja organisaation uudistaminen ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaaminen. Puolustusvoimiin perustettaisiin Puolustusvoimien
logistiikkalaitos, jonne keskitettäisiin valtakunnallisesti puolustusvoimien materiaalihankinnat, ympäristöasioiden käsittely sekä logistiikan
järjestelyt. Lisäksi laitos vastaisi puolustusvoimien muusta materiaalihallinnosta, hankintatoimesta sekä terveydenhuollon järjestämisestä. Asevelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että varusmiesten kotimaan lomamatkat koti- tai asuinpaikkakunnalle säädettäisiin maksuttomiksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että seitsemään muuhun lakiin
tehtäisiin vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia. (PLM hallitusneuvos
Hanna Nordström 0295 140 600)
Hallituksen esitys (HE 9/2013 vp)
eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi. Ammattikorkeakoululakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia
ja yliopistolakia ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta annettu laki ja
eräistä ammattikorkeakouluopinnoista
annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain 6 §
ehdotetaan kumottavaksi. Ammattikorkeakouluja koskevaa lainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen
rakenteellista uudistamista sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden
parantamista. Ammattikorkeakoulun
toimiluvan myöntämisperusteita ehdotetaan uudistettavaksi ja nykyisten
toimilupien voimassaolo ehdotetaan
päättymään ammattikorkeakoululain
muuttamista koskevan lain tullessa
voimaan. Uudet toimiluvat myönnettäisiin samasta ajankohdasta lukien.
Uusien toimilupien myöntämisessä
korostuisivat koulutustarpeen lisäksi
toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen
ja tehokkuuteen liittyvät näkökohdat.
Ammattikorkeakoulujen koulutustehtävää koskeva sääntely ehdotetaan uudistettavaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemistä koulutusohjelmapäätöksistä
luovuttaisiin.
Toimiluvissa määrättäisiin jatkossa
siitä, mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu
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antaa. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille myönnettävän perusrahoituksen määräytymisperusteet ehdotetaan
uudistettaviksi. Rahoituksen määräytymisperusteissa ja rahoituskriteereissä otettaisiin huomioon ammattikorkeakoulujen koko lakisääteinen
toiminta laatua, vaikuttavuutta ja
tehokkuutta korostaen. Korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyisi
pääasiassa suoritettujen tutkintojen
ja opintoprosessien laadun, tehokkuuden, työllistymisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (OKM hallitusneuvos Maiju Tuominen 0295 330 320)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 14.2.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Euroopan
yhteisön ja Venäjän federaation välillä
tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä
tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Täytäntöönpanopöytäkirja, laki (946/2012) ja asetus tulevat voimaan 11.3.2013. (SM hallitusneuvos Eero Koskenniemi 071 878
8615)
Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen
3 pykälää muutetaan siten, että vastaisuudessa Pelastusopiston rehtorin
kelpoisuusvaatimuksena on muun
ohella vaatimus tehtävän edellyttämästä monipuolisesta kokemuksesta.
Samalla Pelastusopiston rehtorin
kelpoisuusvaatimuksista poistetaan
vaatimus hallintokokemuksesta ja
vaatimus opetushallinnon tutkinnosta
tai vaihtoehtoisesti vähintään 25
opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuisista yliopiston järjestämistä opetushallinnon opinnoista
taikka muulla tavalla hankitusta riittävästä opetushallinnon tuntemuksesta. Asetus tulee voimaan
1.3.2013. (SM pelastusylitarkastaja
Veli-Pekka Hautamäki 071 878
8419)

Valtioneuvoston asetus veroasioita
koskevista tiedoista Liberian kanssa
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa
12.6.2012 lukien niin kuin siitä on
sovittu. Laki (130/2011) ja asetus tulevat voimaan 22.2.2013. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander
0295 530 289)
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevaan vuoden 2006 yleissopimukseen liittyvien säännösten voimaantulosta. Asetuksen mukaan alusturvallisuuslain ja laivaväkilain säännökset tulevat voimaan 1.3.2013.
Merityösertifikaatin on oltava aluksella viimeistään 20.8.2013, jolloin
merityötä koskeva yleissopimus tulee
kansainvälisesti voimaan. Sellaisilla
aluksilla, joiden bruttovetoisuus on
yli 10 000, merityösertifikaatti on
oltava jo 1.4.2013. Valvontalain merityötä koskevan yleissopimuksen
säännös tulee voimaan 20.8.2013,
jolloin merityötä koskeva yleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan.
Tällöin Liikenteen turvallisuusvirasto
voisi alkaa lain nojalla valvomaan
alusten sopimuksen määräysten noudattamista. Asetus tulee voimaan
1.3.2013. (LVM hallitusneuvos Anna
Sotaniemi 0295 342 491)
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta. Asetus perustuu suurelta
osin nykyiseen valtioneuvoston asetukseen. Sen säännökset kuitenkin
tarkistetaan tarpeen mukaan teollisuuden päästöistä annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
(2010/75/EU) mukaisiksi. Käsitteistöä täsmennetään vastaamaan uuden
jätelain mukaista terminologiaa.
Asetukseen siirretään öljyjätehuollosta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:ään sisältyvät öljyjätteen
pienpolton rajoitukset samansisältöisinä. Lisäksi tehdään vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia. Asetus tulee
voimaan 20.2.2013. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 040 014 3908)
Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n
muuttamisesta. Asetukseen tehdään
jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen uudistamisesta
johtuvat tarpeelliset tarkistukset.
Asetuksessa muutetaan viittaus öljyjätehuollosta annettuun valtioneuvoston päätökseen viittaukseksi jät-

11

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

teen polttamisesta annettuun asetukseen. Asetus tulee voimaan 20.2.2013.
(YM ympäristöneuvos Klaus Pfister
040 014 3908)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 1 ja 20 a §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen uudistamisesta
johtuvat tarpeelliset tarkistukset päivittämällä viittaus jätteen polttamisesta annettuun uuteen valtioneuvoston asetukseen. Lisäksi täsmennetään
viranomaisen velvollisuutta antaa jätteen polttamisen päästöjen tarkkailua
koskevia lupamääräyksiä. Asetus tulee
voimaan 20.2.2013. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 040 014 3908)
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
14.2.2013 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää maastavientilupa
Nammo Lapua Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella Nammo Lapua Oy
vie tuotteet (57 mm L 70 TP hylsy
4 793 kappaletta, Nammo ruuvi mittatulkilla 4 793 kappaletta, Eurenco
ruuti tyyppi 30N54 Spec 10454-01-8
5 760 kiloa, Nammon kankainen
ruutipussi 4 793 kappaletta, Eurenco
ruuti 30N55 Spec 10455-01-8 100
kiloa, Master ruuti 30N54 Spec
10454-01-8 40 kiloa, Loctite 577 liima
ja muut komponentit 10 000 millilitraa) Malesiaan, jossa niiden loppukäyttäjänä on Malesian puolustusministeriö. (PLM hallitussihteeri
Tuomas Venho 0295 140 414)
Päätös myöntää Ilves jakelu Oy:lle
toimilupa postitoimintaan. Toimilupaalue sisältää Kanta-Hämeen kunnat:
Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja
Ypäjä. Lupa on voimassa myöntämispäivästä seuraavat kymmenen
vuotta eli 14.2.2023 saakka. (LVM
osastopäällikkö Juhapekka Ristola
0295 342 348)
Päätös postitoimintaan myönnetyn
toimiluvan muutoksesta. Itella Posti
Oy:lle myönnettyä toimilupaa muutetaan siten, että se vastaa uuden postilain velvoitteita. Olennaisimmat lisäykset koskevat velvollisuutta toimia
Maailman postiliiton yleissopimuksen mukaisena nimettynä operaattorina sekä velvollisuutta ylläpitää postinumerojärjestelmää. Lisäksi toimilu-
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vassa asetetaan palvelujen laadun,
saatavuuden tai tehokkuuden turvaamiseksi välttämättömiä ehtoja. Toimiluvasta poistetaan puolestaan
yleispalveluvelvollisuutta koskeva
ehto, joka uuden postilain mukaisesti
asetetaan Viestintäviraston päätöksellä, eikä toimiluvassa kuten aiemmin. Toimiluvasta poistetaan myös
sellaisia ehtoja, joiden noudattamisesta säädetään jo postilaissa. (LVM
osastopäällikkö Juhapekka Ristola
0295 342 348)
Päätös valtuuttaa työministeri Lauri
Ihalainen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Marianne HuuskoLamponen allekirjoittamaan sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta. (TEM neuvotteleva virkamies
Liisa Huhtala 0295 047 062)
Päätös myöntää Intercon Energy
Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Siikajoen kunnassa sijaitsevien
kiinteistöjen alueille rakennettavaa
110 kV sähkönsiirtojohtoa varten
(Siikajoen tuulivoimapuistojen 110
kV). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)
Päätös myöntää Porvoon Sähköverkko Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Porvoon kaupungissa sekä
Sipoon ja Pornaisten kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa
varten (Anttila-Pornainen). (TEM
ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295
064 220)
Päätös asettaa valtuuskunta Itämeren
suojelukomission 34. vuosikokoukseen Helsingissä 5.–6.3.2013. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat ulkoasiainneuvos Timo Rajakangas ulkoasiainministeriöstä, kalatalousylitarkastaja Heikki Lehtinen maa- ja metsätalousministeriöstä, hallitusneuvos
Lolan Eriksson liikenne- ja viestintäministeriöstä, ympäristöneuvos Airi
Karvonen ympäristöministeriöstä ja
vesibiologi Mikael Wennström Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta.
(YM hallitussihteeri Taru Kuosmanen 0400 399 089)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
14.2.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavan unionin ohjelman perustamiseksi vuosille
2014–2020. Ohjelmalla on tarkoitus
tukea ensisijaisesti kolmea eri toimielintä: tilinpäätösraportoinnin alueella
IFRS -säätiötä; sekä EFRAG:a (Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä); ja tilintarkastuksen alueella PIOB:a (julkisen edun
valvontalautakunta). Tukea voidaan
myöntää vain voittoa tavoittelemattomille oikeushenkilöille, jotka edistävät unionin tilinpäätösraportoinnin
ja tilintarkastuksen alan poliittisia
tavoitteita. (TEM neuvotteleva virkamies Mika Björklund 0295 063 586)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2013
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetusten muuttamisesta (valtuusasetus ja palvelusopimusasetus). Komission antamassa ehdotuksessa neuvoston asetukseksi esitetään valtuusasetukseen (994/1998)
sisällytettäväksi kymmenen uutta
tukiluokkaa, joista komissio voisi,
jäsenvaltioita kuultuaan, antaa ryhmäpoikkeuksen. Asetusmuutos mahdollistaisi kyseisten tukien nopeamman käsittelyn komissiossa ja sillä
kevennettäisiin EU:n valtiontukivalvonnan hallinnollista ilmoitusmenettelyä. Ehdotuksella poistettaisiin palvelusopimusasetuksen (1370/2007)
9 artikla, jossa tällä hetkellä vapautetaan kyseisen asetuksen mukaiset liikennealan tuet ennakkoilmoitusvelvollisuudesta. Vastaavasti ehdotuksella lisättäisiin valtuusasetukseen
tukiluokka, joka kattaisi vastaavat
tuet. Muutoksella vahvistettaisiin
Lissabonin sopimuksessa vahvistettu
ja SEUT -sopimuksen 108 artiklan 4
kohdassa ja 109 artiklassa määrätty
toimivallan jako, jonka mukaan neuvoston tehtävänä on määrittää ennakkoilmoitusvelvollisuudesta vapautetut tukimuodot, mutta komissio määrittää poikkeukseen kuuluvat yksityiskohtaiset säännöt. (TEM hallitussihteeri Tarja Sinivuori-Boldt 0295
047 014)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2013
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetuksen muuttamisesta (menettelyasetus). Komission antamassa ehdotuksessa neuvoston asetukseksi muutettaisiin menettelyasetusta (659/1999) koskien kantelumenettelyjä, tiedonhankintaa sekä
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kansallisten tuomioistuinten ja komission välistä yhteistyötä. (TEM hallitussihteeri Tarja Sinivuori-Boldt
0295 047 014)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 14.2.2013 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvos Outi Holopainen
ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2013 lukien. (UM
henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
09 160 55401)
Valtiotieteen tohtori Martti Hetemäki
valtiovarainministeriön valtiosihteerin
kansliapäällikkönä
virkaan
1.3.2013–29.2.2020. Valtioneuvosto
myönsi Hetemäelle vastaavaksi ajaksi
palkatonta virkavapautta hänen
omasta alivaltiosihteerin virastaan.
(VM osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto 0295 530 031)
Valtiotieteen maisteri Kirsi Paasikoski sosiaali- ja terveysministeriön
sosiaali- ja terveyspalveluosaston
osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2013–30.9.2019,
kuitenkin enintään viran vakinaisen
haltijan virkavapauden ajaksi. (STM
kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee
0295 163 356)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.2.2013
seuraavia asioita:
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen
kanssa vuokrasopimus Joensuussa
osoitteessa Kauppakatu 40 B yhteensä
3 303 m2 tiloista. Sopimuksen kesto
on 10 vuotta ja ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika 30.9.2022.
Vuosivuokra on yhteensä 535 236
euroa (alv 0 %). ELY-keskuksen käyttöön toimitilat otetaan 1.10.2013.
(TEM neuvotteleva virkamies Päivi
Laatikainen 0295 047 979)
Ympäristöministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen välisen edelleenvuokraussopimuksen allekirjoittaminen. Ympäristöministeriö vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa
Helsingissä osoitteessa Aleksanterinkatu 7 A sijaitsevan kiinteistön
yhteensä 6 252 m2 toimitilojen edelleenvuokraussopimuksen. Senaattikiinteistöt on vuokrannut tilat Helsingin Yliopiston rahastoilta. Vuokra-
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sopimus alkaa 1.12.2014 ja on voimassa toistaiseksi niin, että se voidaan irtisanoa 13 kuukauden irtisanomisajalla. Ensimmäinen irtisanomispäivä on 30.11.2023, jolloin sopimus päättyy aikaisintaan 31.12.2024
eli 10 vuoden kuluttua tilojen muutostöiden arvioidusta valmistumisesta.
Uusien tilojen käyttöönottoajankohdan johdosta on tarkoitus jatkaa
nykyisten tilojen vuokrasopimuksia
yhdellä vuodella eli vuoden 2014
loppuun saakka. Vuokrakustannukset ovat 2,22 miljoonaa euroa vuodessa ilman arvonlisäveroa. (YM talousjohtaja Oili Hintsala 040 546
1483)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

Hallituksen esitys tarvittavasta lainsäädännöstä pyritään saamaan eduskuntaan syyskaudella 2013. Tällöin
viraston toiminta voisi käynnistyä
vuonna 2014.
TORI-palvelukeskus toimii valtionhallinnon toimialariippumattomien
tieto- ja viestintäteknisten (ICT) palvelujen tuottajana. Palvelukeskuksen
asiakkaina ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset, ja sen kustannukset katetaan asiakkailta perittäviltä palvelumaksuilla. Asiakkaat
ja käyttäjät saavat palvelukeskuksesta kustannustehokkaita ja valtion
työntekijöiden tarpeet huomioivia,
laadukkaita ICT-palveluita.
TORI-hankkeen sivut: www.vm.fi/
vm/fi/05_hankkeet/0110_toimialariippumattomat/index.jsp

TA L O U S P O L I I T T I N E N
M I N I S T E R I VA L I O K U N TA 1 3 . 2 . 2 0 1 3

TORI-palvelukeskuksesta
erityisvirasto

siirrot tehdään soveltaen liikkeenluovutuksen periaatteita.

Lisätietoja: ICT-johtaja Timo Valli,
valtiovarainministeriö, p. 040 502
0393

tulee

Talouspoliittinen ministerivaliokunta
puolsi 13.2.2013 valtiovarainministeriön esitystä aloittaa tarvittavat valmistelut toimialariippumattomista
ICT-tehtävistä vastaavan, valtiovarainministeriön ohjauksessa toimivan erityisviraston perustamiseksi.
Päätös liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien
yhteen kokoamiseksi. Talouspoliittinen
ministerivaliokunta
linjasi
6.3.2012, että valmisteluun otetaan
mukaan myös virastojen omat toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Näitä
tehtäviä tekee valtionhallinnossa yli
1 000 henkilöä ja tehtävien kustannukset ovat noin 350 Me vuodessa.
Perustettavalla virastolla tulee olemaan erityistehtävä palvelukeskuksena. Valtiovarainministeriö valmistelee sekä talousarvioesityksen erityisviraston aloituspääomasta että
erityisviraston perustamista, palveluja, tehtäviä ja toimintojen siirtoa
koskevan lainsäädännön. Lainsäädännöllä varmistetaan toiminnan läpinäkyvyys ja vertailtavuus. Erityisvirastolle luodaan itsenäinen taloudellinen asema. Erityisviraston toiminta
käynnistetään siirtymäsuunnitelman
mukaan. Henkilöstön ja toiminnan

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Tulevaisuusselonteon ennakointivaiheen loppuraportti luovutettiin
14.2.2013 valtiosihteeri Marja Rislakille. Loppuraportissa nostetaan esiin
keinoja, joilla Suomi menestyy
vuonna 2030. Raportin mukaan pienenä maana Suomen on helppo
muuttua toimintaympäristön mukana.
Tämä on tärkeä kilpailuvaltti tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen, teknologian nopean kehittymisen ja talouskriisin keskellä on oltava valmis
vaihtamaan hyviäkin suunnitelmia
nopeasti ja usein. Raportissa teknologinen kehitys nähdään uudenlaisten liiketoimintamahdollisuuksia luojana kaikilla aloilla. Työvoiman vähetessä töitä voidaan automatisoida ja
osin siirtää roboteille, mikä antaa
tilaa ihmisten kohtaamiselle ja inhimillisyydelle. Kaikkialla vaaditaan
kokonaan uudenlaisia taitoja. Raportti
on osoitteessa http://tulevaisuus.
2030.fi/. Lisätietoja antaa tulevaisuusselonteon pääsihteeri Pekka
Lindroos, p. 050 396 3313, valtioneuvoston kanslia.
Poliisin hallintorakenneuudistusta
pohtinut hanketyöryhmä luovutti
13.2.2013 viimeiset linjausesityk-
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sensä poliisin palveluverkon kehittämisestä sisäasiainministeri Päivi Räsäselle. Työryhmän mukaan palveluverkkouudistus toteutetaan niin, että
poliisin asiakaspalvelujen alueellinen kattavuus turvataan. Erityisesti
huolehditaan palveluiden saatavuudesta harvaan asutuilla alueilla. Työryhmä vahvistaa aiemman esityksensä
uusien 11 poliisilaitosalueen pääpoliisiasemista. Suuret ja keskisuuret
palvelupisteet muutettaisiin statukseltaan poliisiasemiksi, mikä lisää
poliisiasemien kokonaismäärän nykyisestä 90:stä 119:een. Poliisiasemaverkostoa täydentäisi laajan palvelun
yhteispalvelupisteiden
verkosto,
joissa poliisin toimesta tarjottaisiin
muun muassa kaikkia lupapalveluja.
Yhteispalvelupisteillä voidaan korvata parikymmentä poliisin lähes
miehittämätöntä toimitilaa palvelutason kärsimättä. Odotettavissa on, että
yhteispalvelupisteverkosto laajenee
tulevaisuudessa viranomaisten yhteisen Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen
edetessä. Raportti on osoitteessa
http://www.intermin.fi/julkaisu/
062013?docID=39962. Lisätietoja
antavat osastopäällikkö Kauko Aaltomaa, p. 071 878 8550 ja suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo, p. 071
878 8553, sisäasiainministeriö.
Selvityshenkilö Kari Salmi luovutti
13.2.2013 poliisin hallintorakenneuudistukseen liittyvän selvityksensä
sisäasiainministeri Päivi Räsäselle.
Salmi esittää raportissaan, että sisäministeriön roolia poliisin tulosohjauksessa vahvistettaisiin. Selvityshenkilön mukaan sisäministeriön keskeisin strateginen tehtävä on luoda
kansallisen tason näkemys siitä,
kuinka koko poliisitoimea Suomessa
tulee toteuttaa, kehittää, rahoittaa ja
osaaminen varmistaa. Selvityshenkilö
Salmi esittää, että kansliapäällikön
roolia tulosohjauksessa ja tulossopimuksen teossa tulisi vahvistaa. Lisäksi
Salmi ehdottaa muun muassa, että
sisäisen turvallisuuden alan koulutus, mukaan lukien pelastusalan koulutus, tulisi koota yhteen. Selvitys on
osoitteessa http://www.intermin.fi/
julkaisu/072013?docID=39963. Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Päivi
Nerg, p. 071 878 8203, sisäasiainministeriö ja selvityshenkilö Kari Salmi,
040 519 8473.
Selvitysmies Arno Miettinen luovutti
12.2.2013 valtionosuusuudistuksen
alustavat peruslinjaukset hallintoja kuntaministeri Henna Virkkuselle.
Alustava uudistusehdotus pyrkii

14

oleellisesti yksinkertaistamaan ja
selkeyttämään järjestelmää hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti. Ehdotus perustuisi edelleen laskennallisuuteen. Valtionosuuksien määräytyminen ei perustu todellisiin kustannuksiin kuntakohtaisesti, vaan todellisiin kustannuksiin koko maan keskiarvona. Kunnan pystyessä järjestämään palvelunsa keskimääräistä laskennallista kustannusta edullisemmin, kunta saisi valtionosuushyödyn
itselleen. Alustavat linjaukset ovat
osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/
03_tiedotteet_ja_puheet/
01_tiedotteet/20130212Selvit/
234553Valtionosuusuudistus___
uudistu1757218329.pdf. Lisätietoja
antaa selvitysmies Arno Miettinen,
p. 0295 530 440.
Ahvenanmaan tasoitusperusteen
muuttamistarvetta selvittänyt työryhmä luovutti 8.2.2013 ehdotuksensa valtiovarainministeriölle. Työryhmä ei esitä konkreettista ehdotusta
tasoitusperusteen
muuttamisesta,
koska yksimielinen näkemys tilinpäätösten tulomuutosten vaikutuksesta tasoitusperusteeseen puuttuu.
Työryhmä ehdottaa, että itsehallintolain tulevan uudistuksen yhteydessä
tarkasteltaisiin myös rahoitusjärjestelmää (itsehallintolain 7. luku maakunnan taloudenhoidosta). Työryhmä
ehdottaa perustettavaksi työryhmän,
joka koostuisi Manner-Suomen ja
Ahvenanmaan edustajista, ja joka
esittäisi ehdotukset Ahvenanmaan
käsittelemiseksi kansainvälisessä tilastoinnissa. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori p.
0295 530 P133, valtiovarainministeriö ja hallinto- ja kehittämispäällikkö
Dan E Eriksson, p. 040 585 1986,
Ahvenanmaan maakuntahallitus.
Korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmä luovutti
14.2.2013 esityksensä opetusministeri Jukka Gustafssonille. Työryhmä
ehdottaa, että vuosina 2013–2018
toteutetaan kokeilu, jossa korkeakoulut kehittävät tutkintojen osista
jäsentyneitä ja määriteltyjä enintään
120 opintopisteen tunnistettavia osaamiskokonaisuuksia, ”korkeakouludiplomeita”. Kokeilun tavoitteena olisi
selvittää työelämän tarvetta uudenlaisille, nykyisiä korkeakoulututkintoja suppeammille kokonaisuuksille
eri aloilla ja selvittää, miten ne parhaiten vastaavat taustaltaan erilaisten
opiskelijaryhmien tarpeisiin. Työryhmä esittää myös muun muassa
osaamisen tunnistamisen ja tunnus-

tamisen keskuksen perustamista. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/tr02.pdf?lang=fi.
Lisätietoja antavat ylijohtaja Anita
Lehikoinen, p. 0295 330 182, opetusneuvos Petri Haltia, p. 0295 330 096
ja opetusneuvos Maija Innola, p.
0295 330 120, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
13.2.2013 osa-aikatyötä selvittäneen työryhmän loppuraportin.
Työryhmän mukaan monille työntekijöille osa-aikatyö on myönteinen
mahdollisuus, joka tarjoaa väylän
työmarkkinoille. Kuitenkin osa palkansaajista tekee osa-aikatyötä vastentahtoisesti, mihin voi liittyä toimeentulo-ongelmia. Tällaisten työntekijöiden kohdalla pitäisi pyrkiä
lähelle täysiä työtunteja ja osa-aikatyön periaatteita tulisi käsitellä työpaikoilla avoimesti. Työryhmä painottaa, että osa-aikatyön periaatteita
on käsiteltävä henkilöstön kanssa yhdessä. Lisäksi hyvä työvuorosuunnittelu, alakohtaiset työehtosopimukset
sekä yritys- ja työpaikkakohtaiset
ratkaisut tukevat pyrkimystä lisätä
osa-aikaisten työntekijöiden työtuntien määrää. Raportti on osoitteessa
http://www.tem.fi/files/35709/
TEMjul_6_2013_web.pdf. Lisätietoja
antavat vanhempi hallitussihteeri
Seija Jalkanen, p. 0295 048 952 ja
vanhempi hallitussihteeri Anne-Mari
Mäkinen, p. 0295 060 070, työ- ja
elinkeinoministeriö.
Arviomuistio rajat ylittävästä terveyden
huollosta
julkistettiin
14.2.2013. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä on valmistellut potilasdirektiivin toimeenpanoa Suomessa. Ohjausryhmässä
on pohdittu sitä, miten ulkomailla
aiheutuneet kustannukset korvataan
potilaalle ja kuinka kustannukset jaetaan. Arviomuistio sisältää neljä
vaihtoehtoista korvausmallia. Kaikissa malleissa lähtökohta on, että
potilas maksaa hoitokustannukset aina
ensin itse hoidonantajalle. Maksuun
potilas voisi hakea jälkikäteen korvausta. Ohjausryhmässä on katsottu,
että potilaan kannalta yksinkertaisin
menettely olisi korvaushakemuksen
jättäminen Kansaneläkelaitokselle
kuten nykyisinkin ulkomailla aiheutuneesta hoitokustannuksesta. Vain
sellainen ulkomailla saatu hoito korvataan, joka on Suomessakin korvattavaa. Ohjausryhmä on tehnyt ehdo-
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tuksia suomalaisen terveydenhuollon
palveluvalikoimasta, jotta tiedettäisiin, mitkä hoidot ovat korvattavia.
Muistio on osoitteessa http://
www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=6556944&name=
DLFE-25815.pdf ja rajat ylittävän
terveydenhuollon ohjausryhmän palvelukori-alatyöryhmän ehdotukset
osoitteessa
http://www.stm.fi/c/
document_library/get_file?folderId=6511574&name=DLFE25805.pdf. Lisätietoja kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 0295 163
356 ja ylitarkastaja Noora Heinonen,
p. 0295 163 574, sosiaali- ja terveysministeriö.

Kotihoidon tuen ja lasten hoitojärjestelmän joustavuuden edistämistä selvittänyt työryhmä luovutti
8.2.2013 raporttinsa peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille. Työryhmä esittää kotihoidontuen rinnalle uutta osa-aikatyöhön kannustavaa joustavaa hoitorahaa. Esityksen mukaan myös päivähoitomaksut määräytyisivät jatkossa
nykyistä tarkemmin hoitotuntien määrän mukaan. Joustava hoitoraha olisi
suurempi kuin alle 3-vuotiaiden vanhemmille maksettava nykyinen osittainen hoitoraha, ja etuus porrastettaisiin viikoittaisen työajan mukaan.
Työryhmä päätti esittää uutta etuutta,

joka olisi nykyistä osittaista hoitorahaa joustavampi. Joustavaa hoitorahaa voitaisiin maksaa heti osa-aikatyön alkaessa. Työryhmä ei esitä
muutoksia kotihoidontukijärjestelmään. Raportti on osoitteessa http://
www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=6511574&name=
DLFE-25727.pdf. Lisätietoja antavat
valtiosihteeri Sinikka Näätsaari, p.
040 731 2384 ja lakimies Liisa Holopainen, p. 0295 163 408, sosiaali- ja
terveysministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2013
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