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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
15.3.2013 seuraavat lait:
18.3.2013/33

vahvisti

Laki tasavallan presidentin palkkiosta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
(HE 1/2013 vp). Tasavallan presidentin vuotuinen palkkio vahvistetaan 126 000 euroon. Lisäksi säädetään siirtymäsäännös, jonka mukaan
ennen lain voimaantuloa toimestaan
eronneelle tasavallan presidentille
maksettavan vuotuisen eläkkeen ja
hänen jälkeensä myönnettävän perheeläkkeen määrään sovelletaan lainmuutoksen voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä. Lainmuutoksella
ei siten ole vaikutusta toimestaan
eronneen tasavallan presidentin eläkkeen määrään. Laki tulee voimaan
1.4.2013. (VNK hallitussihteeri Heidi
Viitala 0295 160 364)
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun
muuttamisesta, laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain
muuttamisesta ja laki korkolain 2 §:n
muuttamisesta (HE 78/2012 vp).
Kuluttajansuojalailla säädetään pienten kuluttajaluottojen korkokatto. Jos
luoton määrä tai luottoraja on alle
2 000 euroa, luottosopimuksen mukainen luoton todellinen vuosikorko saa
olla enintään korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Lisäksi säädetään
tiukennuksia luotonantajan velvollisuuteen arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen
tekemistä. Eräiden luotonantajien

rekisteröinnistä annettuun lakiin tehdään muutoksia, joilla parannetaan
Etelä-Suomen aluehallintoviraston
mahdollisuuksia tehokkaasti valvoa
lain noudattamista. Korkolain tahdonvaltaisuutta koskevalla säännöksellä selvennetään se, että viivästyskoron enimmäismäärää koskevaa
sääntelyä ei saa kiertää sopimussakkoehdoilla tai muita kertaluonteisia
maksuja koskevilla ehdoilla. Lait
tulevat voimaan 1.6.2013. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää,
että hallitus kehittää keinoja kotitalouksien velkaantumisen syiden ja
kehityksen seurantaan ja ryhtyy tarvittaessa lainsäädännöllisiin ja muihin tarvittaviin lisätoimiin velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi. (OM
lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 0295 150 266)
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä
verotuksen alalla ja direktiivin 77/
799/ETY kumoamisesta annetun
neuvoston direktiivin lainsäädännön
alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin
soveltamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta ja
laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain
2 a §:n muuttamisesta (HE 190/2012
vp). Lailla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi hallinnollisesta
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yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta.
Lailla tehostetaan veroasioita koskevaa tiedonvaihtoa. Lait tulevat voimaan 18.3.2013. (VM neuvotteleva
virkamies Anders Colliander 0295
530 289)
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta, laki Euroopan unionin suorista
tuista maataloudelle, laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain
muuttamisesta, laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta, laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain
12 ja 14 §:n muuttamisesta, laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain
16 §:n muuttamisesta ja laki eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta (HE 156/2012 vp). Maatalouden tukien toimeenpanosta annettavaa lakia sovelletaan eri lakien nojalla
myönnettävien maataloustukien toimeenpanoon ja siinä säädetään keskitetysti eri viranomaisten tehtävistä
ja toimivallasta, tuen hakumenettelystä, tukihakemuksen käsittelystä
viranomaisessa ja päätöksenteosta,
valvonnasta sekä tuen palauttamisesta
ja takaisinperinnästä sekä päätöksen
maksullisuudesta ja muutoksenhausta.
Euroopan unionin suorista tuista
maataloudelle annettavaa lakia sovelletaan Euroopan unionin tilatukea
koskevan lainsäädännön nojalla
myönnettävien tukien ja palkkioiden
myöntämiseen ja maksamiseen sekä
muun muassa tilatukioikeuksien
myöntämiseen ja käyttöön. Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä
annettu laki, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettu laki ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettu laki
kumotaan. Eduskunnan lausumat; 1)
Eduskunta edellyttää, että viljelylohkojen hyväksytyn pinta-alan muuttumisesta tukihakemusten käsittelyn
aikana tai sen jälkeen aiheutuvien epäoikeudenmukaisten seuraamusten
estämiseksi Suomi ajaa EU:n maatalousuudistuksessa tukihakemusten
esitäytetyille (digitoiduille) viljelylohkotiedoille virallista asemaa hallinnon hyväksymänä pinta-alana. 2)
Eduskunta edellyttää, että hallitus
ryhtyy kaikkiin mahdollisiin kansallisiin toimiin, jotta maataloustuottajien
oikeusturva taataan pinta-alojen
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ajantasauksissa ja että tuottajien asema
turvataan muutoinkin säännösten
soveltamisessa. Lait tulevat voimaan
19.3.2013. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)
Laki metsästyslain muuttamisesta
(HE 157/2012 vp). Metsästyslain
pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä
koskevaa sääntelyä muutetaan. Lisäksi
täydennetään metsästyslain poikkeuslupia koskevaa sääntelyä siten,
että riistaeläinten ja rauhoittamattomien lintujen pesiä ja niihin liittyviä
rakennelmia voidaan hävittää. Laki
tulee voimaan 1.6.2013. (MMM ylitarkastaja Rami Sampalahti 0295
162 419)
Laki vuoden 2009 lääkevahinkokorvausten osittaisesta rahoittamisesta
valtion varoista (HE 199/2012 vp).
Lailla sitoudutaan rahoittamaan Pandemrix-rokotteen aiheuttamien vahinkojen korvauksia sen jälkeen, kun
lääkevahinkovakuutuksen vuoden
2009 vakuutusmäärä on ylittynyt.
Laki tulee voimaan 2.4.2013. (STM
ylitarkastaja Terhi Valtonen 0295
163 431)
Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon
suojaamiseksi ja vahvisti lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 164/2012 vp). Sopimus
Suomen tasavallan hallituksen ja
Amerikan yhdysvaltojen hallituksen
välillä turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi allekirjoitettiin Helsingissä
27.6.2012. Sopimuksen tarkoituksena
on varmistaa luottamuksellisesti vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon
suojaaminen. Lain voimaantulosta
säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija
Suvanto 09 160 55711)
Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin ja vahvisti lain Kroatian
liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja
niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian
tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja
assosiaatiosopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 138/2012 vp). Kroatian

tasavallan liittymissopimus Euroopan unioniin allekirjoitettiin joulukuussa 2011. Liittymissopimus tulee
voimaan 1.7.2013, jos kaikki liittymissopimuksen sopimuspuolet ovat
30.6.2013 mennessä tallettaneet ratifioimisasiakirjansa Italian hallituksen huostaan. (UM lähetystöneuvos
Päivi Laivola de Rosière 09 160
55784)
Tasavallan presidentti hyväksyi tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Tadžikistanin
kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
ja veron kiertämisen estämiseksi
Tadžikistanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 189/2012 vp). Verosopimus Tadžikistanin kanssa tehtiin
Helsingissä 24.10.2012. Sopimuksen
tarkoituksena on maiden välisen kansainvälisen kaksinkertaisen tuloverotuksen poistaminen. Sopimus perustuu suurelta osin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD)
laatimalle malliverosopimukselle.
Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
Tasavallan presidentti hyväksyi veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan
kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 178/2012 vp). Sopimus veroasioita koskevista tiedoista
Jamaikan kanssa tehtiin Brysselissä
4.12.2012. Sopimus mahdollistaa
veroja koskevien tietojen vaihtamisen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Lain
voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander
0295 530 289)
Tasavallan presidentti hyväksyi tuloveroja koskevan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi Kyproksen
kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan ja vahvisti lain tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi Kyproksen kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräys-
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ten voimaansaattamisesta (HE 173/
2012 vp). Tuloverosopimus ja sen
pöytäkirja Kyproksen kanssa tehtiin
Nikosiassa 15.11.2012. Niiden tarkoituksena on maiden välisen kansainvälisen kaksinkertaisen tuloverotuksen poistaminen. Sopimus ja pöytäkirja rakentuvat Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) laatimalle malliverosopimukselle. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
(VM neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 0295 530 289)

jen päästöoikeuksien myynnistä valtiolle tuloutettujen tulojen siirtämisestä valtion varoista maakunnalle.
Asetus tulee voimaan 1.4.2013. Asetuksella kumotaan voimassa oleva
sopimusasetus (87/2006). (OM neuvotteleva virkamies Janina GroopBondestam 0295 150 334)

TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Lähetystöneuvos, Suomen Ramallah'an yhteystoimiston päällikön
Martti Eirolan tai hänen estyneenä
ollessaan ulkoasiainsihteeri Marianne
Mäkisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Palestiinalaishallinnon kanssa
Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen
de Gestion et d'Aide Socio-economique (PEGASE) -mekanismin ohjelman "Supporting Palestinian Public
Administration” kautta tehdyn sopimuksen sekä sanotun sopimuksen
hyväksyminen. Suomi tukee Palestiinalaishallinnon taloudellisen tilanteen vakauttamista Euroopan komission hallinnoiman PEGASE-mekanismin suoran taloudellisen tuen
ohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on tukea kestävää valtionrakentamista varmistamalla julkisten
palveluiden jatkuminen Länsirannalla
ja Gazassa mm. tukemalla Palestiinalaishallinnon palkkojen ja eläkkeiden sekä sosiaalitukien maksua. Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan
kuuluvia tai muita eduskunnan hyväksymistä edellyttäviä määräyksiä.
Sopimus tulee voimaan 30 päivän
kuluttua siitä, kun sopimus on allekirjoitettu. Sopimus tullaan saattamaan voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Janne
Jokinen 09 160 56396)

Tasavallan
presidentti
antoi
15.3.2013 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta.
Ulkoasiainministeriö jatkaa hallituksen viime keväänä kehyspäätöksessä
asetetuista kustannussäästövelvoitteista johtuen edustustoverkon supistamista ja pyrkii kehyspäätöksen
mukaisesti myös yhdistämään lähekkäin sijaitsevien edustustojen toimintoja. Ulkoasiainministeriö on
yhteisymmärryksessä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston kanssa
valmistellut seuraavat edustustoverkon muutokset: Wienissä sijaitseva
Suomen pysyvä edustusto Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä
(Etyj-edustusto) lakkautetaan yhdistämällä sen toiminta Wienissä olevaan
suurlähetystöön, Bogotaan perustetaan yhteystoimisto ja Hampurissa
sijaitseva pääkonsulaatti lakkautetaan. Asetus tulee voimaan 1.9.2013.
(UM hallintojohtaja Ari Rouhe
09 160 55400)
Tasavallan presidentin asetus kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta
Ahvenanmaan maakunnassa. Asetuksessa pääasiassa säädetään, että
Energiamarkkinavirasto vastaa maakunnassa päästökauppaan liittyvistä
rekisteritehtävistä sekä päästöjen tarkkailusta, ilmoittamisesta ja todentamisesta. Ahvenanmaan maakunnan
hallitus korvaa jatkossakin Energiamarkkinavirastolle siirretyistä rekisteritehtävistä johtuvat kustannukset.
Lisäksi asetukseen otetaan säännös
maakunnan puolesta huutokaupattu-
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Tasavallan
presidentti
päätti
15.3.2013 seuraavat kansainväliset
asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälistä asekauppasopimusta (ATT)
koskevaan
konferenssiin
18.–
28.3.2013 New Yorkissa ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat
asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtajana on ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, varapuheenjohtajina suurlähettiläs Jarmo
Viinanen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa ja suurlähettiläs
Riitta Resch ulkoasiainministeriöstä.
Valtuuskunnan jäsenet ovat suur-

lähettiläs Janne Taalas Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, ulkoasiainministerin diplomaattiavustaja Katja
Pehrman
ulkoasiainministeriöstä,
yksikön päällikkö Markku Virri ulkoasiainministeriöstä, lähetystöneuvos
Pia Hillo ulkoasiainministeriöstä,
lähetystöneuvos Riina-Riikka Heikka
ulkoasiainministeriöstä, lähetystöneuvos Kari Puurunen Suomen pysyvästä YK-edustustosta, pääsihteeri
Eekku Aromaa Suomen Sadankomitea ry:stä sekä viestintäpäällikkö
Raili Saarinen Patria Oyj:stä. (UM
lähetystöneuvos Tarja Fernandez
09 160 55026)
Suomen osallistumisvahvuuden lisääminen YK:n sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa
Libanonissa
(UNIFIL) enintään 350 sotilaaseen
johtovaltioroolin myötä irlantilaissuomalaisessa pataljoonassa marraskuusta 2013 alkaen toukokuuhun
2015 saakka. (UM lähetystöneuvos
Tarja Fernandez 09 160 55026)
Suomen osallistumisen jatkaminen
EU:n sotilaalliseen koulutusoperaatioon EUTM Somaliaan enintään
10 sotilaalla. Suomi on osallistunut
koulutusoperaatioon kesäkuusta 2010
lähtien. Parhaillaan operaatiossa on
suomalaisia kuuden henkilön sotilaskoulutusryhmä sekä yksi esikuntaupseeri. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat
15.2.2013, että Suomi jatkaa osallistumista sotilaalliseen koulutusoperaatioon enintään 10 sotilaalla. Tarkoituksena on, että Suomen osallistuminen jatkuisi operaation mandaatin päättymiseen, toukokuuhun 2015
saakka. (UM lähetystöneuvos Tarja
Fernandez 09 160 55026)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
15.3.2013 seuraavat asiat:

päätti

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan
kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja
laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 10/2013 vp).
(OM neuvotteleva virkamies Janina
Groop-Bondestam 0295 150 334)
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Suomen Punaisen Ristin kultaisen
ansiomitalin myöntäminen 67 henkilölle, hopeisen ansiomitalin myöntäminen 42 henkilölle ja pronssisen
ansiomitalin myöntäminen 154 henkilölle Suomen Punaisen Ristin hallituksen esityksen mukaisesti. Suomen
Punaisesta Rististä annetun lain
mukaan, tasavallan presidentti päättää järjestön ansiomerkkien myöntämisestä. (SM pelastusylitarkastaja
Veli-Pekka Hautamäki 071 878
8419)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
15.3.2013 seuraavat nimitysasiat:
Addis Abeban suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Leo Olasvirran edustuston päällikön tehtävän
päättyminen 31.8.2013 ja Wienissä
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä olevan pysyvän edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Timo
Kantolan tehtävän päättyminen
31.8.2013. (UM henkilöstöjohtaja
Vesa Lehtonen 09 160 55401)
Bangkokissa olevan suurlähetystön
päällikkö, ulkoasiainneuvos Sirpa
Mäenpää Addis Abebassa olevan
suurlähetystön päällikön tehtävään
1.9.2013 lukien ja Los Angelesissa
olevan pääkonsulaatin päällikkö, ulkoasiainneuvos Kirsti Westphalen
Bangkokissa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään 1.9.2013 lukien.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 09 160 55401)
Lähetystöneuvos Katja Pehrmanin
valtuuttaminen toimimaan Suomen
edustajana Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyöjärjestössä 1.9.2013 lukien.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 09 160 55401)
Kuala Lumpurin suurlähetystön
päällikön, suurlähettiläs Matti Pullisen sivuakkreditointi Filippiineille ja
Pretorian suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Petri Salon sivuakkreditointi Lesothoon. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 09 160 55401)
Käräjätuomari Harri Olavi Heikkilä
Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2013 lukien,
hallinto-oikeustuomari Petri Heikki
Tapani Saukko Kuopion hallintooikeuden hallinto-oikeustuomarin
virkaan 1.4.2013 lukien, käräjätuomari Paula Kristiina Virrankoski Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden ensiksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan
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1.4.2013 lukien ja käräjätuomari Katja
Riitta Tukiainen Länsi-Uudenmaan
käräjäoikeuden toiseksi täytettävään
käräjätuomarin virkaan 1.6.2013
lukien. Johtava julkinen oikeusavustaja Tapani Kalervo Ojala EteläPohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2013 lukien,
määräaikainen vanhempi oikeussihteeri, viskaali Anne Maria MoilanenRaittila Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2013 lukien,
määräaikainen asessori, viskaali
Riikka Liina Tuomela Kanta-Hämeen
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2013 lukien ja julkinen
oikeusavustaja Katri Maija-Stiina
Nenonen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.6.2013 lukien. (OM hallitusneuvos
Heikki Liljeroos 0295 150 428)
Everstiluutnantti Kai Kyösti Kaltiaiselle Suomen pysyvään edustustoon
Euroopan unionissa apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2013
lukien ja komentaja Jörgen Niklas
Oliver Engroosin määrääminen tähän
tehtävään 1.8.2013 lukien asemapaikkana Bryssel, everstiluutnantti
Harri Juhani Roivaiselle Suomen erityisedustustoon Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) sotilasasiantuntijaksi
Brysselissä annetun määräyksen
peruuttaminen 1.8.2013 lukien ja
everstiluutnantti Harri Juhana Sunin
määrääminen
tähän
tehtävään
1.8.2013 lukien asemapaikkana Bryssel ja everstiluutnantti Hannu Paavali
Mattiselle Suomen erityisedustustoon Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2013 lukien ja everstiluutnantti Timo Petteri Vehviläisen
määrääminen apulaissotilasedustajaksi tähän tehtävään 1.8.2013 lukien
asemapaikkana Mons. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295
140 430)
Everstiluutnantti Niclas von Bonsdorff puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan
1.4.2013 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)

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

Valtioneuvosto antoi 14.3.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 14/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi esitutkintalain
ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Esitutkintalain säännöksiä oikeudesta
käyttää avustajaa esitutkinnassa täydennettäisiin siten, että esitutkintaviranomaisen olisi otettava huomioon
myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen. Säännöstä velvollisuudesta saapua esitutkintaan
ehdotetaan muutettavaksi niin, että
se koskee poliisin lisäksi muitakin
esitutkintaviranomaisia. Pakkokeinolaissa olevia kotietsintää koskevia
säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi niin, että etsinnän kohteena
olevalle henkilölle on ilmoitettava
oikeudesta saattaa kotietsintä tuomioistuimen tutkittavaksi. Pakkokeinolain telekuuntelun käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi niin, että mainittua salaista pakkokeinoa voidaan
käyttää myös lapsen seksuaalisen
hyväksikäytön selvittämisessä. Lupa
televalvontaan voitaisiin myöntää
myös, jos on syytä epäillä teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyä, automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistunutta luvatonta käyttöä, vahingontekoa, viestintäsalaisuuden loukkausta tai tietomurtoa tai jos on syytä epäillä lapsen
houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin liittyviin lakeihin lähinnä teknisiä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.
(OM lainsäädäntöneuvos Jukka
Lindstedt 0295 150 492)
Hallituksen esitys (HE 15/2013 vp)
eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Poliisin hallinnosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että liikkuva
poliisi ja Poliisin tekniikkakeskus
hallinnollisina poliisiyksikköinä lakkautettaisiin. Liikkuvan poliisin henkilöstö ja tehtävät siirtyisivät pääsääntöisesti poliisilaitoksiin ja Poliisin tekniikkakeskuksen henkilöstö
Poliisihallitukseen. Aluehallintovirastoista annettua lakia muutettaisiin
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siten, että aluehallintovirastojen poliisin vastuualueet lakkautettaisiin ja
niiden henkilöstö tehtävineen siirtyisi
Poliisihallitukseen. Lisäksi muutettaisiin eräitä liitelakeja. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.
(SM ylijohtaja Kauko Aaltomaa
071 878 8550)
Hallituksen esitys (HE 16/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Vuoden 2014 alussa voimaantulevaa poliisilakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja ehdotetaan muutettavaksi. Lakeihin ehdotetaan tehtäväksi pääosin teknisluonteisia muutoksia, mutta myös joitakin sisällöllisiä täydennyksiä ja täsmennyksiä.
Televalvonnan
käyttöedellytyksiä
koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi siten, että poliisille
voitaisiin rikoksen estämiseksi antaa
lupa kohdistaa televalvontaa henkilön hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteen. Televalvonta on mahdollista, jos henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäytymisen perusteella taikka muutoin voidaan perustellusti olettaa syyllistyvän lapsen houkuttelemiseen
seksuaalisiin tarkoituksiin taikka teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen
tehtyyn, automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuvaan luvattomaan käyttöön, vahingontekoon, viestintäsalaisuuden loukkaukseen tai tietomurtoon. Telekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua niin sanottua ylimääräistä tietoa saisi käyttää myös, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus
on vähintään kaksi vuotta vankeutta
ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin
tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Ylimääräisen tiedon käyttämisestä näyttönä päättäisi tuomioistuin
pääasian käsittelyn yhteydessä. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2014. (SM ylitarkastaja Marko
Meriniemi 071 878 8561)
Hallituksen esitys (HE 17/2013 vp)
eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta, laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja laki
katsastustoiminnan valvontamaksusta
ehdotetaan säädettäväksi. Ajoneuvojen katsastukset hoidettaisiin edelleen toimiluvan nojalla kuitenkin
siten, että toimilupa voitaisiin myön-
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tää erikseen kevyiden ja raskaiden
ajoneuvojen katsastuksiin. Katsastusten laadun varmistamiseksi otettaisiin käyttöön uusia keinoja edellyttämällä standardiin sidottua laadunhallintajärjestelmää ja antamalla
Liikenteen turvallisuusvirastolle aikaisempaa laajemmat mahdollisuudet
katsastetun ajoneuvon tarkastuksiin.
Liikenteen turvallisuusvirasto tekisi
palveluntuottajien kanssa sopimuksia yksittäishyväksyntöjen myöntämistehtävien hoitamisesta. Katsastusluvan haltijat maksaisivat katsastustoiminnan valvontamaksua jokaisesta suorittamastaan katsastuksesta.
Lisäksi ehdotetaan vähäisiä muutoksia ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä
annettuun lakiin ja ajoneuvolakiin.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2014. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä tulisi
kuitenkin voimaan 1.1.2015. Valtioneuvoston lausuma; Uudistuksen
vaikutusta katsastusten saatavuuteen
ja hintoihin sekä vaikutuksia korjaamojen harjoittaman katsastustoiminnan valvontatarpeeseen ja valvonnasta aiheutuviin kustannuksiin seurataan jatkossa riittävästi. Tarvittaessa
on oltava valmiudet tarkistaa säännöksiä mahdollisten ongelmien poistamiseksi ja katsastuspalvelujen saatavuuden parantamiseksi. Lisäksi
hallitus varmistaa, että lakiesityksen
muutoksella ei ole esitettyä enempää
budjettitaloudellisia
vaikutuksia.
(LVM yli-insinööri Juhani Puurunen
0295 342 558)
Hallituksen esitys (HE 18/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi ydinenergialain
ja säteilylain muuttamisesta. Ydinenergialakia ja säteilylakia ehdotetaan muutettaviksi neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom yhteisön
kehyksen perustamisesta käytetyn
ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen
jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten täytäntöönpanemiseksi.
Ydinenergialakiin lisättäisiin ydinjätehuoltoa koskeva periaatesäännös,
jonka mukaan jätteen määrä olisi
pidettävä niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista.
Vastaava täydennys tehtäisiin myös
säteilylakiin. Lisäksi ehdotetaan täydennettäväksi ydinenergialain säännöksiä ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon liittyvän itse- ja vertaisarvioinnin järjestämisestä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2013.
(TEM ylitarkastaja Eriika Melkas
0295 064 103)

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

Valtioneuvosto antoi 14.3.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n
muuttamisesta. Asetusta muutetaan
siten, että se vastaa oikeushallinnon
tietohallintopalveluiden organisaatiouudistuksen seurauksena muuttuvia
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen tehtäviä. Asetus tulee voimaan 1.4.2013. (OM ylitarkastaja
Jennimari Huovinen 0295 150 394)
Valtioneuvoston asetus eläintautien
vastustamisesta eläinten kuljetuksessa
annetun asetuksen muuttamisesta.
Asetukseen lisätään uusi 11 a §, jossa
kielletään aikuisten mehiläisten ja
mehiläisten peittosikiöiden kuljettaminen Ahvenanmaan maakuntaan
muualta Suomesta. Tavoitteena on
estää varroapunkin aiheuttaman varroatoosi-taudin leviäminen Ahvenanmaan maakuntaan muualta Suomesta, jossa tautia esiintyy laajalti.
Asetus tulee voimaan 1.4.2013.
(MMM apulaisosastopäällikkö Riitta
Heinonen 0295 162 107)
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja
ei-tuotannollisten investointien tuen
hakemisesta vuonna 2013. Viljelijän
on mahdollista vuonna 2013 hakea
uutta
luonnonhaittakorvaussitoumusta. Vuonna 2008 tehtyjen ympäristötukisitoumusten voimassaoloa on
mahdollista jatkaa yhdellä vuodella.
Uutta ympäristötukisitoumusta on
mahdollista vuonna 2013 hakea vain
rajoitetuissa poikkeustapauksissa.
Uutta peltoalaa voidaan hyväksyä
tukikelpoiseksi ympäristötuessa ja
luonnonhaittakorvauksessa vain hyvin
rajoitetusti. Lisäksi asetuksella määritellään ne maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset, joita voidaan hakea vuonna 2013. Vuonna
2008 tehtyjen eläinten hyvinvoinnin
tuen sitoumusten voimassaoloa on
mahdollista jatkaa yhdellä vuodella,
mutta uutta eläinten hyvinvoinnin
tuen sitoumusta ei voi hakea. Ei-tuotannollisten investointien tukea on
mahdollista hakea rajoitetuissa tapauksissa. Asetuksella otetaan huomioon
luonnonhaittakorvaukseen, maatalouden ympäristötukeen, eläinten hyvinvoinnin tukeen ja ei-tuotannollisten
investointien tukeen vuosittain käytettävissä oleva määräraha. Asetus
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tulee voimaan 19.3.2013. (MMM
neuvotteleva virkamies Juha Palonen
0295 162 356)
Valtioneuvoston asetus vuoden 2012
satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista. Viljelmäkohtaisista
satovahingoista korvataan omavastuulla, muun lainsäädännön nojalla
saaduilla korvauksilla ja saaduilla
vakuutuskorvauksilla vähennetyn
satovahingon määrästä 90 prosenttia.
Satovahinkoneuvottelukunta
on
14.2.2013 kokouksessaan päättänyt
ehdottaa käytettäväksi 90 prosentin
korvausosuutta. Asetus tulee voimaan 20.3.2013. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295
162 347)
Valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädetään uudisaluksille myönnettävästä ympäristöinvestointituesta. Asetus toimii tukiohjelmana ja perustuu yhteisön suuntaviivoihin valtiontuesta ympäristönsuojelulle (2008/C 82/01). Asetus
koskee tällä hetkellä vain uusia aluksia. Muutoksella asetus laajennetaan
kattamaan uudisalusinvestointien
lisäksi jälkiasennusinvestoinnit (kuten rikkipesurit ja vastaavat pakokaasupäästöjen puhdistusteknologiat)
sekä tuki ennakoivaan yhteisön normeihin mukautumiseen. Asetus toimii tukiohjelmana, jolla tulee olla
Euroopan komission hyväksyntä.
Tukiohjelman muutokset ilmoitettiin
komissiolle 21.12.2012, ja komissio
hyväksyi ne 23.1.2013 antamallaan
päätöksellä. Asetus tulee voimaan
1.4.2013. (LVM hallitusneuvos Katja
Viertävä 0295 342 003)
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä. Nykyinen valtioneuvoston
asetus, joka on kaivannaisjätteistä
vuonna 2006 annetun direktiivin
(2006/21/EY) keskeinen täytäntöönpanosäädös, korvataan samannimisellä uudella valtioneuvoston asetuksella. Uusi asetus perustuu suurelta
osin nykyiseen valtioneuvoston asetukseen. Sen säännöksiä kuitenkin
täsmennetään siten, että ne vastaavat
nykyistä tarkemmin direktiivin vastaavia säännöksiä. Lisäksi käytettyjä
käsitteitä ja muuta sisältöä tarkistetaan uudistetun jätelain ja muutetun
ympäristönsuojelulain mukaisiksi.
Asetus tulee voimaan 1.5.2013 siirtymäsäännöksin. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 040 014 3908)
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Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta.
Asetuksella täsmennetään ympäristölupahakemusta koskevassa kuulutuksessa annettavia tietosisältövaatimuksia. Lisäksi lisätään säännös,
jonka mukaan kaivannaisjätteen jätealuetta koskevassa lupapäätöksessä
on oltava lupamääräykset myös jätealueen luokituksesta. Viittaus kaivannaisjätteistä annettuun valtioneuvoston asetukseen päivitettäisiin viittaukseksi uuteen samannimiseen
asetukseen. Asetus tulee voimaan
1.5.2013. (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
14.3.2013 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnastaan vuonna 2011 antaman kertomuksen johdosta pöytäkirjaan sekä
saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2011
johdosta pöytäkirjaan sekä saattaa
perustuslakivaliokunnan
mietintö
myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö
Tiina Astola 0295 150 168)
Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 9. Euroopan aluekonferenssiin Oslossa 8.–
11.4.2013 ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat.
Valtuuskunnan hallituksen edustajat
ovat hallitusneuvos Liisa Heinonen
ja ylitarkastaja Aila Tommola-Kruse
sekä työnantajien edustaja asiantuntija Anu Sajavaara ja työntekijöiden
edustaja kansainvälisten asioiden
päällikkö Katja Lehto-Komulainen.
(TEM hallitusneuvos Tarja Kröger
0295 048 937)
Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Olli Hyvärinen valtioneuvoston esittelijäksi.
(TEM ylitarkastaja Johanna Ylitepsa
0295 064 207)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
14.3.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2013
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin neljänneksi
rautatiepaketiksi (ns. tekninen osa).
Euroopan komissio antoi 30.1.2013
ns. neljännen rautatiepaketin. Paketin tekninen osa sisältää seuraavat
ehdotukset: 1) Ehdotus Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/
2004 kumoamisesta, KOM(2013) 27
lopullinen; 2) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta
Euroopan
unionissa,
KOM(2013) 30 lopullinen; ja 3)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi rautateiden
turvallisuudesta, KOM(2013) 31
lopullinen. Ehdotuksilla pyritään
edistämään rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä poistamalla tarpeettomia teknisiä ja hallinnollisia
esteitä. Lupatoimivaltaa siirrettäisiin
kansallisilta turvallisuusviranomaisilta Euroopan rautatievirastolle.
Säädösehdotusten lisäksi komissio
antoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon "Neljäs rautatiepaketti – yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue Euroopan kilpailukyvyn
ja
kasvun
tukena”,
KOM(2013) 25 lopullinen sekä eräitä
muita liiteasiakirjoja. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295
342 470)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2013
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan unionin neljänneksi rautatiepaketiksi. (ns. markkinaosa). Paketin markkinaosa sisältää
seuraavat ehdotukset: 1) Komission
ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi yhtenäisestä
eurooppalaisesta rautatiealueesta
annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin (2012/34/EU)
muuttamisesta rautateiden kotimaan
henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta (KOM(2013) 29
lopullinen); 2) Komission ehdotus
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi asetuksen (EY) N:o
1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta (ns. palvelusopimusasetuksen
muuttaminen) (KOM(2013) 28 lopullinen); ja
3) Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistami-
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seksi annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta
(KOM(2013) 26 lopullinen). Markkinaosaan sisältyvän kahden keskeisen lainsäädäntöehdotuksen tavoitteena on rautatieliikenteen houkuttelevuuden lisääminen parempien ja
tehokkaampien rautateiden matkustajaliikennepalveluiden saavuttamisen kautta sekä julkisen rahoituksen
tehokkaan käytön varmistaminen.
Lisäksi lainsäädäntöpaketin markkinoillepääsyvaatimuksia koskevan
direktiiviehdotuksen tavoitteena on
varmistaa
rautatiemarkkinoiden
olennaisten toimintojen parempi hallinnointi. (LVM hallitusneuvos Katja
Viertävä 0295 342 003)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2013
vp) eduskunnalle komission tiedonannosta ja ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
(liikenteen vaihtoehtoiset polttoaineet). Euroopan komissio on
24.1.2013 antanut Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle tiedonannon eurooppalaisesta vaihtoehtoisten polttoaineiden strategiasta (KOM(2013) 17
lopullinen) sekä antanut ehdotuksen
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (KOM(2013) 18 lopullinen).
Strategian tarkoitus on luoda koordinoidut, yhteiset puitteet liikenteen
siirtymisessä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin kaikissa liikennemuodoissa
jättäen tilaa kansallisille painotuksille.
Euroopan ydinverkon laajuinen liikennöintimahdollisuus turvataan
direktiiviehdotukseen sisältyvien polttoaineiden saatavuutta koskevien
pakollisten minimivaatimusten, jakelua koskevien yhtenäisten standardien ja kuluttajahyväksynnän lisäämisen kautta. Toimenpiteiden taustalla ovat EU:n tavoite liikennesektorin 60 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, johon pääsemiseksi tulisi vuoteen 2050 mennessä
purkaa liikennejärjestelmän öljyriippuvuus uhraamatta järjestelmän tehokkuutta ja vaarantamatta liikkuvuutta. (LVM yli-insinööri Maria
Rautavirta 0295 342 564)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 10/
2013 vp) eduskunnalle komission
tiedonannosta, ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkinnällisistä laitteista sekä
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan
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tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista. Euroopan komissio antoi
26. syyskuuta 2012 ns. laitepaketin,
johon kuuluu tiedonanto ja kaksi säädösehdotusta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY)
N:o 178/2002 ja asetuksen (EY)
1223/2009 muuttamisesta sekä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä
laitteista. Säädösehdotuksilla kumottaisiin lääkinnällisistä laitteista, aktiivisista implantoitavista lääkinnällisistä laitteista ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä
laitteista annetut direktiivit (93/42/
ETY, 90/385/ETY ja 98/79/ETY) ja
säädettäisiin niistä asetuksilla. Ehdotus sisältää aiempaa tarkemmat säännökset mm. valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden yleisistä velvoitteista, vaatimustenmukaisuuden
arviointimenettelystä. Ehdotuksessa
on myös uusia säännöksiä mm. laitteiden tunnistettavuudesta ja jäljitettävyydestä, vaaratilannejärjestelmästä
sekä ilmoitettujen laitosten valtuuksista ja niiden valvonnasta ja pätevyyden riitauttamisesta. Ehdotuksen
tarkoituksena on tiukentaa lääkinnällisten laitteiden sääntelyä ja varmistaa säännösten yhdenmukainen tulkinta kaikissa jäsenvaltioissa. (STM
hallitussihteeri Mari Laurén 0295
163 375)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 14.3.2013 seuraavat nimitysasiat:
Lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen
oikeusministeriön lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.5.2013
lukien. (OM osastopäällikkö Pekka
Nurmi 0295 150 426)
Oikeustieteen kandidaatti Jorma
Vuorio sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston osastopäällikön
virkaan 1.7.2013–30.6.2020. (SM
kansliapäällikkö Päivi Nerg 071 878
0171)
Valtioneuvosto myönsi kenraalimajuri Juha Osmo Kilpiälle virkavapautta puolustusvoimien kenraalin
virasta 1.5.–30.6.2013. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295
140 430)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.3.2013
seuraavia asioita:
Eteläisen ja Itä-Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusohjelman (EEP)
toiselle vaiheelle 12,5 miljoonan
euron kehitysyhteistyöavustuksen
myöntäminen vuosille 2013–2017.
Hankkeen tavoitteena on edistää
kumppanimaissa uusiutuvan energian
ja energiatehokkuuden hyödyntämistä
laajamittaisemmin sekä kotitalouksien, yritysten että sosiaalisen sektorin energiapalveluiden tuottamisessa.
Ohjelmasta myönnetään avustuksia
avoimien hankehakujen kautta energiainvestointien ja energialiiketoiminnan valmisteluvaiheeseen eli
toteutettavuusselvityksiin, sekä pilotti- ja demonstraatiohankkeisiin.
Lisäksi hanke tukee hanketoteuttajien
liiketoiminnan kehittämistä ja osallistuu alueelliseen keskusteluun sekä
uusiutuvan energian politiikkatason
vaikuttamistyöhön. Tällä hetkellä
hankkeessa on mukana kolmetoista
eteläisen ja Itä-Afrikan alueen maata.
(UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto
09 160 56235)
Vuoden 2012 talousarvion momentin
28.01.29 (Valtiovarainministeriön
hallinnonalan arvonlisäveromenot)
määrärahan ylittäminen 2 506 000
eurolla. Ylitystarve johtuu määrärahan lisääntyneestä käytöstä valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilla. (VM
hallinto- ja kehitysjohtaja Helena
Tarkka 0295 530 141)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
H A L L I T U K S E N I LTA K O U L U
13.3.2013

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valmistelu etenee
Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä tulee vuonna 2017 kuluneeksi
100 vuotta. Yhteiskunnassa on osoitettu suurta mielenkiintoa juhlavuoden järjestelyjä kohtaan. Hallitus
käsitteli keskiviikkona 13. maaliskuuta iltakoulussaan juhlavuoden
järjestämistä.
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Pyrkimyksenä on synnyttää mukaansa
tempaava, kiinnostava ja monipuolinen juhlavuosi. Tavoitteena on lisätä
yhteistä ymmärrystä Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä ja kansakunnan kehityksestä, Suomen ja suomalaisuuden merkityksestä nykypäivänä, sekä kansakunnan tulevaisuuden haasteista ja uudesta suunnasta.
Valtioneuvoston kanslia asettaa
kevään aikana Suomen satavuotisjuhlien valmistelua varten projektiorganisaation. Sen tehtävänä on valmistella ehdotukset juhlavuoden
viettämisestä ja ehdotusten tultua hyväksytyksi ryhtyä toteuttamaan
suunnitelmaa.
Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo
Lankinen, valtioneuvoston kanslia,
p. 0295 160 300
Hallitus linjasi Ahvenanmaan itsehallinnon uudistamiseen liittyviä
kysymyksiä
Hallitus käsitteli iltakoulussaan
13. maaliskuuta Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämistä. Valtioneuvosto asettaa kevään aikana komitean, jonka tehtävänä on laatia ehdotus Ahvenanmaan uudeksi itsehallintolaiksi lähtökohtana Parlamentaarisen Ahvenanmaa-työryhmän esitykset
ja ottaen huomioon Janssonin komitean työ. Komitea koostuu valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan
nimeämistä edustajista. Tarkoitus on,
että esitys uudeksi itsehallintolaiksi
voitaisiin antaa eduskunnalle hyvissä
ajoin ennen itsehallinnon 100-vuotisjuhlia, viimeistään alkuvuodesta
2018. Tällöin laki voidaan hyväksyä
ja jättää lepäämään 2019 valittavalle
eduskunnalle.
Itsehallintolain uudistuksen yhteydessä tarkastellaan myös Ahvenanmaan taloudenhoitoa koskevaa rahoitusjärjestelmää.

tasolla käytävissä tulevissa neuvotteluissa parlamenttipaikkojen jaosta
hallitus tulee edelleen korostamaan
Ahvenanmaan kansainvälistä erityisasemaa ja itsehallintoa.
Valtioneuvostossa jatketaan myös
panostamista säännölliseen yhteydenpitoon Ahvenanmaan kanssa sekä
EU-direktiivejä koskevien neuvottelujen että direktiivien täytäntöönpanovaiheen aikana.
Ahvenanmaa-asioita on tarkoitus käsitellä hallituksen iltakoulussa kootusti
kerran vuodessa.
Lisätietoja: neuvotteleva virkamies
Janina Groop-Bondestam, oikeusministeriö, p. 0295 150 334, sähköposti:
etunimi.sukunimi@om.fi
Parlamentaarisen Ahvenanmaa-työryhmän
mietintö
(24.1.2013)
www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkisto/Mietintoja
jalausuntoja2013/1347274050169
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 3 . 3 . 2 0 1 3

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
käsitteli kansainvälistä asekauppasopimusta koskevaa konferenssia
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
kokouksessaan keskiviikkona 13.
maaliskuuta kansainvälistä asekauppasopimusta koskevaa konferenssia,
joka järjestetään 18.–28.3. New Yorkissa. Suomen valtuuskuntaa johtaa
ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Valtioneuvostossa jatketaan hallitusohjelman mukaisesti työtä toimivan
yhteydenpidon varmistamiseksi ja
edistämiseksi ruotsin kielellä hallinnon ja maakunnan itsehallinnon
välillä sekä Ahvenanmaan vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi EUasioissa.

Konferenssin tavoitteena on neuvotella kattava ja sitova asekauppasopimus säätelemään globaalia asekauppaa. Tavoitteena on sisällyttää sopimukseen vahvat sitoumukset ihmisoikeuksiin ja kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen aseviennissä.
Mahdollisella sopimuksella tulisi
olemaan laitonta asekauppaa vähentäviä vaikutuksia. Suomi on osallistunut kansainvälisen asekauppasopimuksen valmisteluihin yhtenä seitsemästä aloitteentekijävaltiosta vuodesta 2006.

Hallituksen tarkoituksena on myötävaikuttaa pyrkimyksiin kehittää maakunnan vaikutusvaltaa Euroopan
parlamentin työskentelyssä. Unionin

Lisätietoja: ulkoasiainneuvos Riitta
Resch, p. 09 160 55110 ja apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen, p.
09 160 55519, ulkoasiainministeriö

Vaikutusmahdollisuudet EU-asioissa
turvataan

18.3.2013/33

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Neuvottelukunta luovutti 13.3.2013
ehdotuksensa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaksi vuosille 20132025. Neuvottelukunnan mukaan
oikeudenhoidon tehokkuutta on parannettava, koska jatkossa perus- ja ihmisoikeuksien edellyttämä oikeusturva on tuotettava nykyistä vähemmillä kokonaiskustannuksilla. Hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmää ehdotetaan laajennettavaksi.
Järjestelmän soveltamisalaan kuuluvissa valituksissa hovioikeus ratkaisee ensin tavallista keveämmässä
menettelyssä, onko perustetta jatkaa
valituksen käsittelyä täystutkinnassa.
Jos perustetta ei ole, käräjäoikeuden
ratkaisu jää pysyväksi. Neuvottelukunta katsoo, että työmäärän vähentyessä tuomioistuimia voidaan kaikilla tasoilla edelleen vähentää. Tuomioistuinten tulisi olla nykyistä vahvempia niin toiminnallisesti ja laadullisesti kuin väestöpohjaltaankin.
Neuvottelukunta ehdottaa myös, että
tulevaisuudessa käräjäoikeuksia olisi
nykyisestä 27:stä jäljellä noin puolet
ja niiden tuomiopiirit vastaisivat mahdollisuuksien mukaan poliisin ja syyttäjän toimialueita. Lisäksi neuvottelukunta ehdottaa muun muassa tuomioistuinviraston perustamista. Ehdotus on osoitteessa http://www. om.fi/
Etusivu/Julkaisut/Mietintojaja lausuntoja/Mietintojenjalausuntojenarkisto/Mietintoja jalausuntoja 2013/
1347274504483. Lisätietoja antavat
kansliapäällikkö Tiina Astola, p. 0295
150 168 ja johdon asiantuntija Tea
Skog, p. 0295 150 466, oikeusministeriö.
Valtiovarainministeriö
julkisti
8.3.2013 Kaupunkiseutujen tuki
-työryhmän raportin. Työryhmän
mukaan kuntajakoselvitysten käynnistämiseksi ja kuntauudistuksen edistämiseksi suurille kaupunkiseuduille
tulisi asettaa erityiset kuntajakoselvittäjät ja kuntarakenneselvitysten
tekemisen määräaikaa kaupunkiseuduilla tulisi jatkaa syksyyn 2014.
Lisäksi kuntauudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi arvioida
valtioneuvoston toimivallan laajentamista koskemaan suurten kaupunkiseutujen kuntien yhdistymistä.
Lisäksi työryhmän mukaan tulisi
muun muassa valmistella kaupunkiseudun toiminnallisen kokonaisuuden arviointimenettely, jota hyödyn-
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nettäisiin kuntajakoselvitysten tekemisessä. Raportti on osoitteessa http:
//www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_
asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/
20130307Kaupun/kps_taittopdf_
070313_klo1425.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Päivi Laajala, p. 0295
530 026 ja neuvotteleva virkamies
Katja Palonen, p. 0295 530 322, valtiovarainministeriö.
Meriteollisuus 2020 -työryhmä
luovutti 13.3.2013 väliraporttinsa
elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle. Työryhmän ehdotuksilla hae-

taan parannusta meriteollisuuden
lyhyen aikavälin kilpailukykyyn ja
uudistumiseen. Työryhmä esittää
20 miljoonan euron varaamista meriteollisuuden kansallisiin kehittämisohjelmiin, jotka keskittyvät muun
muassa offshore- ja laivanrakennusaloihin sekä arktiseen osaamiseen.
Työryhmän mukaan Tekesissä suunnitteilla oleva arktisen toimintaympäristön ohjelma olisi käynnistettävä
välittömästi. Tämän lisäksi Aaltoyliopiston arktista osaamista olisi
vahvistettava uudistamalla Otaniemen jäämallikoeallas. Valtion tulisi

varautua käyttämään laivanrakennuksen innovaatiotukea entistä monipuolisemmin. Työryhmä esittää
myös, että Finpro perustaisi STX:n
Ranskan telakalle toimiston edistämään suomalaisten alihankkijoiden
pääsemistä mukaan telakan projekteihin. Raportti on osoitteessa http://
www.tem.fi/files/36200/Meri
teollisuus2020_Valimietinto_Final_
12032013.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, vuorineuvos
Ole Johansson, p. 040 754 4360.

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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