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Valtioneuvosto antoi 21.2.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausvastuu on siirtynyt valtiovarainministeriöön. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan
asema on vahvistettu syyskuussa 2011
voimaan tulleessa laissa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta
(634/2011, tietohallintolaki). Lain 5 §
sisältää neuvottelukuntaa koskevan
asetuksenantovaltuuden, jota ei ole
aiemmin lainsäädännössä ollut. Asetuksen säännöksiä ajantasaistetaan ja
25.2.2013/24

täsmennetään vastaamaan tietohallintolain tavoitteita ja säännöksiä sekä
valmistumassa olevan julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekniikan
(ICT) hyödyntämisen strategian
tavoitteita. Sisällöllisten uudistusten
tavoitteena on myös parantaa neuvottelukunnan toimintaedellytyksiä
ja tehostaa sen toimintaa tekemällä
täsmennyksiä
neuvottelukunnan
kokoonpanoon. Asetus tulee voimaan
28.2.2013. (VM lainsäädäntöneuvos
Sami Kivivasara 0295 530 023)
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään eräitä muutoksia,
jotka johtuvat väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetun lain
muutoksista, eräistä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevista muutoksista sekä eräistä uusista
maistraattien erikoistumistehtävistä.
Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia muutetaan
1.3.2013 voimaan tulevalla lailla
muun muassa siten, että toimitilahuoneistoista väestötietojärjestelmään
talletettavien tietojen määrää supistetaan. Asuin- ja toimitilahuoneistoista
talletettavia tietoja yhdenmukaistetaan tällä asetuksella niin, että kaikista
huoneistoista talletetaan väestötietojärjestelmään eräin poikkeuksin samat

tiedot. Verohallinto saa tallettaa väestötietojärjestelmään ulkomaan kansalaisesta myös tällä mahdollisesti
olevan ulkomaisen henkilönumeron.
Eräitä maistraateille kuuluvia kansainvälisluontoisia väestökirjanpitoon liittyviä tehtäviä annetaan erikoistumistehtävinä tietyille maistraateille. Tehtävät liittyvät ulkomailla asuvien
Suomen kansalaisten tietojen ylläpitoon. Asetus tulee voimaan
1.3.2013. Asetuksen 20 § tulee voimaan 1.10.2013. (VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 0295
530 173)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012
maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen (3/2012) 10 §:n 1 momentti
muutetaan siten, että vahvistetaan
Etelä-Suomen tukitasot maidon osalta.
Lisäksi tarkistetaan liitettä 2 siten,
että kasvihuonetuotannon tuen rajoitetta lasketaan 14,23 miljoonaan
euroon, joka mahdollistaa puutarhatuotteiden varastotuen enimmäismäärän nostamisen 0,90 miljoonasta eurosta 1,36 miljoonaan euroon. Puutarhatuotteiden varastointituen yksikkötuki muutetaan koneellisesti jäähdytetyille varastoille 12,6 euroa/m³ ja
muille varastoille 7,8 euroa/m³. Asetus tulee voimaan 27.2.2013. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
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Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä.
Asetuksella säädetään merenkulkijoiden pätevyys- ja koulutusvaatimuksista, pätevyyskirjoista ja lisäpätevyystodistuksista ja niiden uusimisesta ja tunnustamisesta sekä aluksen miehityksen vahvistamisen edellytyksistä. Asetuksessa on huomioitu
merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen tehdyt muutokset. Asetus tulee
voimaan 1.3.2013. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 0295
342 491)
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
21.2.2013 seuraavat päätökset:
Päätös peruuttaa 9.2.2012 eduskunnalle annettu hallituksen esitys henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 2/2012 vp). Esityksessä
on ehdotettu toteutettavaksi rikosseuraamusten täytäntöönpanossa pidettävien henkilörekistereiden sisältöä
ja käsittelyä koskevat muutokset,
jotka on havaittu aiheellisiksi alan
organisaation ja toiminnallisten
muutosten vuoksi sekä käytännön
tehtävien sujuvuuden lisäämiseksi.
Asian käsittelyn kuluessa on tullut
useita muutostarpeita, joiden asianmukaiseksi huomioon ottamiseksi
esityksen valmistelua olisi tarkoituksenmukaisinta jatkaa oikeusministeriössä. (OM hallitussihteeri Anne
Hartoneva 0295 150 344)
Päätös asettaa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta toimikaudeksi 28.2.2013–28.2.2016. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ICT-johtaja Timo Valli valtiovarainministeriö; varapuheenjohtaja:
varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen
(tietoyhteiskunta-asiain
päällikkö
Heikki Lunnas) Suomen Kuntaliitto;
jäsenet: osastopäällikkö, ylijohtaja
Auni-Marja Vilavaara (tietopalvelupäällikkö Pentti Vesanen) valtioneuvoston kanslia, tietohallintojohtaja
Ari Uusikartano (kansalaispalvelupäällikkö Lauri Aaltonen) ulkoasiainministeriö, kehittämispäällikkö Tapani
Kilpelä (erityisasiantuntija Riitta
Marttila) oikeusministeriö, lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm sisäasiainministeriö, tietohallintojohtaja Aki
Siponen puolustusministeriö, budjettineuvos Tomi Hytönen valtiovarainministeriö/budjettiosasto,
osasto-
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päällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala
(neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa) valtiovarainministeriö/kuntaja aluehallinto-osasto, johtaja Mika
Tammilehto (tietohallintojohtaja Irma
Nieminen) opetus- ja kulttuuriministeriö, tietohallintojohtaja Risto Yrjönen maa- ja metsätalousministeriö,
tietohallintopäällikkö Pekka Sinkkilä
(tietopalvelupäällikkö Anne Niemi)
liikenne- ja viestintäministeriö, teollisuusneuvos Sirpa Alitalo työ- ja
elinkeinoministeriö, tietojohtaja Tiina
Pesonen (johtaja Annakaisa Iivari)
sosiaali- ja terveysministeriö, tietohallintojohtaja Tarmo Maunu (erityisasiantuntija Riitta Autere) ympäristöministeriö, osastopäällikkö Veikko
Hytönen (tietohallintopäällikkö Ari
Vähä-Erkkilä) Kansaneläkelaitos,
kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto
(tietohallintojohtaja Veijo Romppainen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, tietohallintojohtaja Arto Jalkanen Jyväskylän
kaupunki (ICT-kehittämispäällikkö
Timo Mäki-Kuutti Keski-Suomen
liitto), kunnanjohtaja Gun Kapténs
Luodon kunta (kunnanjohtaja Anita
Ismark Korsnäsin kunta), tietohallintojohtaja Yrjö Koivusalo VarsinaisSuomen sairaanhoitopiiri (tietohallintopäällikkö Leena Ollonqvist Satakunnan sairaanhoitopiiri), tietohallintopäällikkö Leena Koponen Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (hallintojohtaja Irma Nieminen Salon kaupunki), tietohallintojohtaja Sirpa
Mäntynen Kouvolan kaupunki (vanhusten palvelujen johtaja Niina Kaukonen Mikkelin kaupunki), palvelujen kehittämisjohtaja Päivi Sutinen
Espoon kaupunki (tilaajajohtaja Päivi
Saloranta Hämeenlinnan kaupunki),
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
(tietohallintopäällikkö Marko Monni)
Lahden kaupunki, kehittämisjohtaja
Timo Nousiainen Oulun kaupunki
(tietohallintojohtaja Pekka Kantola
Kuusamon kaupunki), tietotekniikkapäällikkö Markku Raitio (tietokeskuksen johtaja Asta Manninen) Helsingin kaupunki, it-suunnittelupäällikkö Jaakko Ståhlberg Turun kaupunki (tietohallintosuunnittelija Virpi
Mäkinen Vantaan kaupunki), viestintäja yhteiskuntasuhteiden johtaja Sami
Sulkko (hallintojohtaja Saku Linnamurto) Savonlinnan kaupunki ja
erityisasiantuntija Tanja Rantanen
(erityisasiantuntija Simo Tanner)
Suomen Kuntaliitto. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara 0295
530 023)

Päätös myöntää Susanna Haapalaiselle ja Antti Iivanaiselle ero opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan varajäsenen tehtävistä sekä nimittää Haapalaisen tilalle puheenjohtaja Aleksej
Fedotov ja Iivanaisen tilalle johtajalääkäri Kaarina Järvenpää lautakunnan 31.12.2014 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM hallitusneuvos Piritta
Väinölä 0295 330 336)
Päätös maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jaosta Manner-Suomen
maaseudun
kehittämisohjelman
2007–2013 toimeenpanoa varten.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoitusosuutena 33 280 950 euroa ja valtion
rahoitusosuutena 32 471 000 euroa.
Myöntämisvaltuudesta 9 026 850 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta
ja 7 031 500 euroa valtion rahoitusosuutta on Leader-toimintaryhmien
rahoituskiintiöitä varten. Myöntämisvaltuudesta jätetään 5 070 000 euroa
maaseuturahaston rahoitusosuutta
maa- ja metsätalousministeriön elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille erikseen osoitettavaksi laajakaistahankkeita varten. Lisäksi päätöksellä jaetaan 4 608 000 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta ja
5 632 000 euroa valtion rahoitusosuutta teknistä apua varten, joka on
tarkoitettu maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttöön. Osa teknisen avun
myöntämisvaltuudesta käytetään kansallista maaseutuverkostoa varten.
(MMM maaseutuekonomisti Leena
Summanen 0295 162 272)
Päätös hyväksyä kansainvälisen
merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan
vuoden 1978 yleissopimuksen liite
sekä merenkulkijoiden koulutusta,
pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön A osa. Kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta,
pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen
sopimuspuolten konferenssi hyväksyi Manilassa 25.6.2010 muutoksia
yleissopimuksen liitteeseen sekä
merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön. Manilan konferenssissa hyväksyttiin muutoksia
merenkulkijoiden pätevyys- ja terveydentilavaatimuksiin, työ- ja lepoaikoihin sekä asetettiin kaupallisessa
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merenkulussa toimivien alusten laivaväkeen kuuluville 0,5 promillerajan.
Jossakin määrin muutokset heijastuvat myös merenkulun opetusohjelmiin. (LVM hallitusneuvos Anna
Sotaniemi 0295 342 491)
Päätös osaamiskeskusohjelman perusrahoituksen alueellisesta jaosta
vuonna 2013. Ohjelman toteuttamiseen osoitetaan 7 000 000 euroa.
Maakunnan liitoille jaetaan maakunnan kehittämisrahaa valtioneuvoston
ohjelmaan hyväksymien osaamiskeskusten perusrahoitukseen yhteensä
6 947 000 euroa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriölle varataan maakunnan kehittämisrahaa 53 000 euroa
osaamiskeskusohjelman valtakunnalliseen kehittämiseen. (TEM kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo 0295
064 822)
Päätös ohjelmiin sitomattoman
maakunnan kehittämisrahan alueellisesta jaosta vuonna 2013. Yhteensä
4 866 000 euron kehittämisrahasta
jaetaan alueittain maakunnan liitoille
4 300 000 euroa ja osoitetaan työ- ja
elinkeinoministeriölle 566 000 euroa
käytettäväksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
annetun lain, rahoituslaki (1652/2009),
6 §:n ja 7 §:n mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi jaetaan vuodelta 2011
säästynyttä maakunnan kehittämisrahaa 300 000 euroa käytettäväksi
kansallisten alueiden välisten verkostojen koordinointiin. (TEM kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo 0295
064 822)
Päätös Euroopan unionin alueellinen
kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta
vuosina 2007–2013 toteuttavien toimenpideohjelmien myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2013. Valtion
vuoden 2013 talousarvion momentilta
32.50.64 (EU:n rakennerahastojen ja
valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella
2007–2013) jaetaan myöntämisvaltuutta yhteensä 177 580 000 euroa
välittäville toimielimille käytettäväksi Euroopan aluekehitysrahaston
(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmien toteutukseen.
Jakamatta jätetään myöntämisvaltuutta yhteensä 49 354 000 euroa.
Äkillisten rakennemuutostilanteiden
hoitoon tästä on varattu yhteensä
11 202 000 euroa, jonka jakamisesta
valtioneuvosto päättää myöhemmin.
Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö
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oikeutetaan tekemään myöhemmin
päätökset tämän jälkeen vielä jakamatta jäävän yhteensä 38 152 000
euron myöntämisvaltuuden jaosta.
(TEM neuvotteleva virkamies Jukka
Ristaniemi 0295 049 067)
Päätös myöntää lääketieteen ja kirurgian tohtori Kari Kurpalle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärivarajäsenen tehtävästä
ja nimittää hänen tilalleen lääketieteen tohtori, työterveyshuollon erikoislääkäri Aarne Laakkonen 21.2.2013
lukien lautakunnan 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295
163 185)
Päätös asettaa poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunta toimikaudeksi
1.3.2013–31.12.2015. Kokoonpano:
puheenjohtaja: johtaja Hannu Ijäs
sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Virva Walo sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: hallitusneuvos
Pekka Kouhia liikenne- ja viestintäministeriö, finanssineuvos Asta Niskanen valtiovarainministeriö, riskiasiantuntija Camilla Vuori-Petroff
Finanssivalvonta, valmiuspäällikkö
Ralf Sontag Huoltovarmuuskeskus
ja johtava asiantuntija Mika Linna
Finanssialan Keskusliitto. (STM ylitarkastaja Terhi Valtonen 0295
163 431)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 21.2.2013 seuraavat nimitysasiat:
Erityisasiantuntija Kirsi Pulkkinen
oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden
yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.5.2013 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 0295
150 426)
Ekonomi, oikeustieteen kandidaatti
Riitta Helena Kokko-Herrala työ- ja
elinkeinoministeriön neuvottelevan
virkamiehen virkaan 11.3.2013 lukien.
(TEM neuvotteleva virkamies Tuula
Pyykönen 0295 063 554)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.2.2013
seuraavia asioita:
Suomen metsäkeskukselle yhteensä
45 458 000 euron valtionavustuksen
myöntäminen. Määrärahaa saa käyt-

tää metsäkeskukselle metsäkeskuslain
perusteella aiheutuviin menoihin,
yksityismetsätalouden lisäeläkejärjestelmästä aiheutuviin valtionaputoimintaan kohdistettaviin kustannuksiin sekä muuna julkisena rahoitusosuutena valtionaputoimintaan kuuluvissa EU-hankkeissa. Lisäksi vuoden 2013 valtionavustuksesta tulee
käyttää vähintään 1 000 000 euroa
yksityismetsissä tapahtuvan luonnonhoidon ja metsien monimuotoisuuden yleiseen edistämiseen. (MMM
neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 0295 162 238)
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä
Maatilatalouden kehittämisrahaston
valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen
eräiden maatalouden rakennetukien
toimeenpanoa varten vuonna 2013.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille osoitetaan myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain mukaisten tukien
toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen osoittaminen koskee osaa vuonna 2013
tehtävistä tukipäätöksistä. Vuoden
2013
talousarvion
momentilla
30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen
myöntämisvaltuutta
250 000 000 euroa, josta osoitetaan
ELY-keskusten
käytettäväksi
60 680 217,93 euroa. Aiemmin on
osoitettu 75 000 000,00 euroa. Myöhemmin vuonna 2013 voidaan osoittaa vielä 111 190 562,91 euroa. Maatilatalouden
kehittämisrahaston
(MAKERA) vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa kauden 2008–2013
mukaisiin tukiin varatuista 88 450 000
euron avustusvaroista osoitetaan
ELY-keskuksille 29 978 107,60 euroa.
Aiemmin on osoitettu 20 000 000,00
euroa. Myöhemmin vuonna 2013
voidaan osoittaa vielä 38 471 892,40
euroa. MAKERAn vuoden 2013
käyttösuunnitelmassa
10 000 000
euroon rajatusta valtiontakausten
myöntämisvaltuudesta
osoitetaan
5 517 051,00 euroa. Aiemmin on
osoitettu 600 000 euroa. Myöhemmin vuonna 2013 voidaan osoittaa
vielä 3 882 949,00 euroa. Sika-, broileri- ja kalkkuna-alan tuotantorakennusten uudisrakennus- ja laajennusinvestointeja koskevasta vuodelle
2012 asetetusta 33 000 muunnetun
eläinpaikan kiintiöstä vuonna 2012
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käyttämättä jäänyt 30 278 eläinpaikan
kiintiö voidaan käyttää vuonna 2013.
Nyt osoitetaan ELY-keskusten käyttöön 2 230 eläinpaikkaa. Myöhemmin vuonna 2013 voidaan osoittaa
vielä 28 048 eläinpaikkaa. (MMM
maatalousylitarkastaja Hannu Porkola
0295 162 230)
TEN-T -tuen hakeminen Euroopan
unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen (TEN-T,
Trans-European Transport Networks)
kehittämiseen osoitetusta määrärahasta. Suomen valtio hakee TEN-T
-tukea yhteensä 14,236 miljoonaa
euroa vuosien 2012 ja 2013 vuotuisen tuen ohjelmasta. Tukea haetaan
seuraaville hankkeille: LuumäkiImatra-valtakunnan raja rautatien
suunnittelu 0,625 miljoonaa euroa,
Seinäjoki–Oulu -rautatie 11,211 miljoonaa euroa ja E 18 Hamina–Vaalimaa suunnittelu 2,4 miljoonaa euroa.
Meriaura Ldt hakee tukea Ecotraderhankkeelle 7,377 miljoonaa euroa.
(LVM osastopäällikkö Minna Kivimäki 0295 342 013)
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
ULKO- JA
T U RVA L L I S U 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 5 . 2 . 2 0 1 3

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
käsitteli Suomen osallistumista EU:n
sotilaallisiin koulutusoperaatioihin
Malissa ja Somaliassa
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
kokouksessaan perjantaina 15. helmikuuta Suomen osallistumista EU:n
sotilaalliseen koulutusoperaatioon
Malissa (EUTM Mali). Operaation
tehtävänä on kouluttaa ja neuvoa
Malin asevoimia. Suomi lähettää
operaatioon enintään 12 sotilasta
koulutus- ja esikuntatehtäviin. Koulutustoiminnan on määrä alkaa huhtikuussa.
Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen
jatko-osallistumista EUTM Somaliakoulutusoperaatioon.
Operaation
tavoitteena on kouluttaa somalialaisia turvallisuusjoukkoja. Koulutusta
suunnitellaan siirrettäväksi vaiheittain nykyisestä koulutuspaikasta
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Ugandasta Somalian maaperälle
Mogadishuun turvallisuustilanteen
niin salliessa. Suomi on osallistunut
koulutusoperaatioon vuodesta 2010
lähtien ja jatkaa osallistumistaan
enintään kymmenellä sotilaalla toistaiseksi toukokuuhun 2015 saakka.
Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti
Kauppi, ulkoasiainministeriö, p. 09
160 55032 ja yksikön johtaja Helena
Partanen, puolustusministeriö, p.
0295 140 310

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 20.2.2013
Videoneuvottelun käytön kehittäminen -mietinnön. Työryhmän
mukaan videoneuvottelun käyttöä
tuomioistuimissa tulee lisätä. Näin
voidaan tehostaa tuomioistuinten
työtä, nopeuttaa asioiden käsittelyä,
vähentää oikeudenkäynnin osapuolten matkustusta sekä vähentää oikeudenkäynnin kustannuksia. Tuomioistuinten lisäksi vaikutukset kohdistuvat syyttäjiin, oikeudenkäyntiavustajiin, todistajiin sekä asianosaisiin.
Videoneuvottelun käytön lisääminen
on työryhmän mukaan tärkeää myös
oikeusturvan toteutumisen kannalta.
Oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto
ja oikeusturvan saavutettavuus ovat
tärkeä osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Työryhmän mukaan
videotiedonsiirto- ja tiedontallennustekniikat ovat kehittyneet sellaiselle
tasolle, että niiden mahdollistama
menettely ei enää juuri poikkea normaalista kuulemisesta. Mietintö on
osoitteessa
http://www.om.fi/
1347274288800. Lisätietoja antavat
hallitusneuvos Heikki Liljeroos, p.
0295 150 428 ja hallitussihteeri Mika
Risla, p. 0295 150 190, oikeusministeriö.
Oikeusministeriö julkisti 19.2.2013
Laittoman maahantulon järjestäminen -mietinnön. Työryhmä ehdottaa, että maahantulon järjestäminen
säädetään rangaistavaksi myös silloin,
kun maahantulossa on käytetty
sinänsä aitoa, mutta väärin perustein
saatua matkustusasiakirjaa (esimerkiksi passia), viisumia tai oleskelulupaa. Ehdotuksen mukaan rangaistavaa olisi tuoda maahan ulkomaalainen, jonka matkustusasiakirja, viisumi
tai oleskelulupa on saatu antamalla
asiakirjan myöntämisen kannalta
merkityksellistä totuudenvastaista tai

harhaanjohtavaa tietoa tai lahjomalla
tai pakottamalla viranomainen asiakirjan myöntämiseen. Rangaistus
olisi sakkoa tai enintään kaksi vuotta
vankeutta. Myös näiden tekojen yritys
olisi rangaistava. Rangaistavaa olisi
myös tällaisen asiakirjan luovuttaminen ulkomaalaiselle samoin kuin
kuljetuksen järjestäminen henkilölle,
jolla on tällainen asiakirja. Mietintö
on osoitteessa http://www.om.fi/
1347274289520. Lisätietoja antaa
lainsäädäntöneuvos Lena Andersson,
p. 0295 150 244, oikeusministeriö.
Siikatyöryhmä luovutti 15.2.2013
mietintönsä maa- ja metsätalousministeriölle. Työryhmä ehdottaa,
että maa- ja metsätalousministeriö
valmistelee kalastusasetuksen muutoksen siiankalastuksessa käytettävien
verkkojen silmäkokomääräyksistä ja
siian syysrauhoituksesta joissa. Työryhmän mukaan verkkojen solmuvälin tulisi siikaa meressä pyydettäessä olla vähintään 43 millimetriä.
Merenkurkussa ja Perämerellä on
paikallisten saaristosiikojen ja karisiian kalastuksessa tarpeen sallia
tiheämpien verkkojen käyttö. Lisäksi
työryhmä ehdottaa muun muassa,
että Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos valmistelee keskipitkän aikavälin toimena toteutettavan siikakantojen tilan parantamiseen tähtäävän
tutkimus- ja seurantaohjelman. Tutkimuksella selvitettäisiin vaellussiian
ja muiden merellisten siikakantojen
tilaa, kalastuksen kohdentumista siikaan, pyydysten valikoivuutta, siian
istuttamisen kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia istutetun siian kohdennettuun kalastukseen sekä siiankalastuksen alueellista ja ajallista säätelytarvetta vuodesta 2016. Mietintö
on osoitteessa http://www.mmm.fi/
attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2013/6ERvaamRC/Siikatyoryhman_mietinto.pdf. Lisätietoja antavat kalastusneuvos Markku
Aro, p. 040 740 2387 ja neuvotteleva
virkamies Orian Bondestam, p. 0400
392 011, maa- ja metsätalousministeriö.
Sairausvakuutusjärjestelmän roolia
osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää selvittänyt työryhmä
luovutti 15.2.2013 loppuraporttinsa
sosiaali- ja terveysministeri Paula
Risikolle. Työryhmä katsoo, että sairausvakuutuksella on edelleen paikkansa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Yksityislääkärin tutkimuksista ja hoidosta maksettavat
korvaukset lisäävät potilaan valin-
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nanmahdollisuuksia sekä vähentävät
julkisen terveydenhuollon kysyntää.
Toisaalta sairausvakuutuksen tarkoitus ei ole luoda potilaille mahdollisuutta julkisia palveluja laajempien
terveyspalvelujen käyttöön yksityisillä lääkäriasemilla. Työryhmä tarkasteli useita vaihtoehtoisia Kelakorvausten kehittämismalleja. Sairausvakuutuksen asemasta terveydenhuollon rahoituksessa voidaan työryhmän mukaan päättää vasta, kun
sosiaali- ja terveydenhuollon uudet
rakenteet ovat selvillä. Työryhmä
pelkää kuitenkin yksityisten terveyspalvelujen käytöstä maksettavien
Kela-korvausten hiipuvan potilaan
kannalta merkityksettömiksi, jos
korvaustason näivettymistä ei estetä.
Yksi keino korvaustason säilyttämiseen olisivat korvausten indeksitarkistukset. Hintojen sääntely esimerkiksi palveluiden hintakaton avulla

estäisi korvausten korotusten valumisen palveluiden hintoihin. Raportti
on osoitteessa http://www.stm.fi/c/
document_library/get_file?folderId
=5065240&name=DLFE-25826.pdf.
Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Virpi Korhonen p. 0295 163
192 ja hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, p. 0295 163 196, sosiaali- ja terveysministeriö.
Talvivaara-selvitys
luovutettiin
15.2.2013 ympäristöministeri Ville
Niinistölle. Selvityksessä tuodaan
esiin Talvivaaran kaivoksen vakavat
ympäristönsuojeluongelmat. Toiminnassa on tapahtunut useita muutoksia
ja sellaisia yllättäviä tilanteita, joita
YVA-menettelyssä, ympäristölupaa
haettaessa tai lupapäätöksessä osattu
arvioida. Myös ympäristölupamääräyksiä on rikottu. Ympäristöministeriössä on valmisteltavana esitys

uudeksi ympäristönsuojelulainsäädännöksi. Selvityshenkilöt ehdottavat, että hallintopakkoviranomaisen
tehtävät siirrettäisiin lupaviranomaiselle eli aluehallintovirastolle ja siellä
ympäristölupavastuualueelle, jolla
on itsenäinen ja riippumaton asema.
Lisäksi selvityshenkilöt esittävät
muun muassa myös lupa- ja valvontaviranomaisten yhteistyön kehittämistä
sekä voimavarojen ja asiantuntemuksen turvaamista. Selvitys on
osoitteessa http://www.ymparisto.fi/
download.asp?contentid=141967&
lan=fi. Lisätietoja antavat selvityshenkilö Riitta Rainio, p. 050 559
9141 ja selvityshenkilö Aino Turpeinen, p. 040 745 4161.

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