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

Valtioneuvosto antoi 4.4.2013 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 26/2013 vp)
eduskunnalle valtioiden ja niiden
omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevan Yhdistyneiden
kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. New Yorkissa 2.12.2004 tehdyn yleissopimuksen tarkoituksena on kodifioida valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskeva kansainvälisen tapaoikeuden
periaate yleissopimuksen muotoon.
Yleissopimuksen sisältämien mää8.4.2013/40

räysten pääsääntönä on valtion lainkäytöllinen koskemattomuus sopimuspuolen tuomioistuimissa, mutta
sopimus sisältää myös useita poikkeuksia tästä pääsäännöstä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.
(UM lähetystöneuvos Satu SuikkariKleven 09 160 55726)
Hallituksen esitys (HE 27/2013 vp)
eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta. Vaalilakiin ehdotetaan tehtäväksi joukko pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2013.
(OM vaalijohtaja Arto Jääskeläinen
0295 150 128)
Hallituksen esitys (HE 28/2013 vp)
eduskunnalle laiksi valtion varoista
maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta. Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi
säännökset siitä, mitä todistajalle
korvataan taloudellisena menetyksenä. Lisäksi lakiin esitetään lisättäväksi säännös, jonka mukaan todistajalle korvataan taloudellisesta menetyksestä enintään valtioneuvoston
asetuksessa säädetty määrä. Lain
19 §:ssä olevaa asetuksenantovaltuutta ehdotetaan muutettavaksi

nykyistä täsmällisemmäksi. (OM
hallitussihteeri Satu-Maaria Natunen
0295 150 456)
Hallituksen esitys (HE 29/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta
annetun lain 68 §:n ja opintotukilain
1 §:n muuttamisesta. Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, jolla laajennetaan pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun neuvoston direktiivin
soveltamisala koskemaan myös kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä. Ulkomaalaislakiin ehdotetaan
otettavaksi direktiivin edellyttämät
säännökset pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan antamisesta pakolaiselle
tai toissijaista suojelua saavalle, kyseiseen lupaan tehtävistä merkinnöistä
ja pitkään oleskelleen kolmannen
maan kansalaisen karkottamisesta.
Lait ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2013. Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.
(SM neuvotteleva virkamies Sanna
Sutter 071 878 8633)
Hallituksen esitys (HE 30/2013 vp)
eduskunnalle laiksi sotilaskurinpi11
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dosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi puolustusvoimien rikostorjunnasta, joka käsittäisi rikosten
ennalta estämisen, paljastamisen ja
rikosten selvittämisen. Lisäksi säädettäisiin menettelystä sotilaskurinpitoasiassa, siinä määrättävistä seuraamuksista sekä sotilasoikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta. Puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavien toimivaltuuksista säädettäisiin
nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin. Rikosten ennalta estäminen
ja paljastaminen erotettaisiin nykyistä
selkeämmin rikosten selvittämisestä.
Nykyistä tarkemmin säädettäisiin
oikeudesta saada tietoja eräistä viranomaisten rekistereistä ja rikostorjunnassa pidettävistä henkilörekistereistä. Uutena ehdotetaan säädettäväksi poliisin antamasta avusta silloin, kun puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavilla ei ole toimivaltaa
tehtävien hoitamiseksi tarpeelliseen
toimenpiteeseen. Lisäksi puolustusvoimien rikostorjunnan valvonnasta
säädettäisiin nykyistä kattavammin.
Lakiin sisällytettäisiin myös poikkeusoloja koskevat säännökset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.
(PLM hallitusneuvos lainsäädäntöjohtajana Hanna Nordström 0295
140 600)
Hallituksen esitys (HE 31/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi kuntajakolain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden
säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntajakolakia
ja kielilakia. Muutokset liittyvät kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen.
Kuntajakolain nimike muutettaisiin
sen sisältöä paremmin kuvaavaksi
kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja
niistä poikkeamisesta. Kuntien tulisi
tehdä yhdistymisselvitykset ja niihin
perustuvat mahdolliset yhdistymisesitykset viimeistään 1.7.2014. Päätöksenteko kuntien yhdistymisestä
perustuisi pääsääntöisesti kuntien
yhteiseen esitykseen. Valtioneuvosto
voisi päättää kuntien yhdistymisestä
valtuustojen sitä vastustaessa erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyssä olevan kunnan osalta.
Kuntien henkilöstöllä olisi kuntajaon
muutoksissa viiden vuoden irtisanomissuoja. Vuosina 2014–2017 voi-
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maan tulevissa kuntien yhdistymisissä
kunnille maksettaisiin yhdistymisavustuksia ja korvattaisiin mahdolliset valtionosuuden menetykset. Yhdistymisavustuksen perusosa olisi kuntien yhdistymistä kohden 2–10 miljoonaa euroa riippuen yhdistyvien
kuntien lukumäärästä ja uuden kunnan asukasmäärästä. Talousperusteen
täyttävän kunnan ollessa mukana
yhdistymisessä maksettaisiin lisäosaa, joka olisi 150 euroa talousperusteen täyttävän kunnan asukasta
kohden ja enintään miljoona euroa
yhdistymistä kohden. Valtionosuuksien väheneminen korvattaisiin uudelle
kunnalle yhdistymisen voimaantulovuotena ja sitä seuraavina vuosina
vuoden 2019 loppuun saakka. Lisäksi
kunnat saisivat avustusta yhdistymisselvitysten tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kielilakia muutettaisiin siten, ettei kuntien yhdistyminen heikentäisi kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2013.
(VM osastopäällikkö Päivi Laajala
0295 530 026)
Hallituksen esitys (HE 32/2013 vp)
eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että
kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön,
osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. Laissa rajattaisiin eräitä tehtäviä, joita ei katsottaisi hoidettavan
kilpailutilanteessa markkinoilla. Tärkeimmät rajaukset koskisivat kunnan
lakisääteisiä tehtäviä sekä yhteistoimintana hoidettuja tehtäviä. Yhtiöittämisvelvollisuuteen ehdotetaan säädettäväksi muutamia poikkeuksia.
Tärkeimmät poikkeukset koskisivat
vähäistä toimintaa, tukipalveluja ja
palveluja sidosryhmille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.9.2013. Lain voimaantullessa
harjoitetulle toiminnalle säädettäisiin
siirtymäaika vuoden 2014 loppuun
saakka. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjestämiselle ehdotetaan säädettäväksi siirtymäaika kuitenkin vuoden 2016 loppuun saakka.
Ehdotuksessa ehdotetaan lisäksi turvattavaksi siirtyvän henkilöstön lisäeläke-etuudet sekä säädettäväksi
yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvästä
varainsiirtoverovapaudesta. (VM hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 0295
530 079)
Hallituksen esitys (HE 33/2013 vp)
eduskunnalle laiksi yliopistolain
7 §:n muuttamisesta. Yliopistolakia

ehdotetaan yliopistojen koulutusvastuita koskevan kokonaisuudistuksen
mahdollistamiseksi muutettavaksi
siten, että yliopistojen koulutusvastuiden täsmentäminen opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella ei edellyttäisi yliopiston esitystä. Opetus- ja
kulttuuriministeriön asetus valmisteltaisiin yhteistyössä yliopistojen
kanssa. Yksittäisen yliopiston koulutusvastuun täsmentämistä koskevat
muutokset perustuisivat lähtökohtaisesti yliopiston omaan aloitteeseen
kuten nykyisinkin. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2014. (OKM
hallitussihteeri Laura Hansén 0295
330 098)
Hallituksen esitys (HE 34/2013 vp)
eduskunnalle laiksi elintarvikelain
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki elintarvikelain muuttamisesta eräiden Euroopan
unionin elintarvikelainsäädäntöön tehtyjen muutosten sekä kansallisten
lainsäädäntötarpeiden vuoksi. Ituja
kasvattaville alkutuotantopaikoille
säädettäisiin viranomaishyväksynnän hakemisvelvoite. Elintarvikelakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset elintarvikkeiden vapaaehtoisista
laatujärjestelmistä, järjestelmien kansallisesta hyväksymisestä sekä järjestelmät hyväksyvästä viranomaisesta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi
säännökset kalastustuotteiden jäljitettävyydestä, kuluttajille annettavista
tiedoista, sekä jäljitettävyyttä valvovista viranomaisista. Kalojen alkutuotantoa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että Euroopan unionin lainsäädännön mukaisen
kansallisen mukautuksen soveltaminen tulisi mahdolliseksi. Lisäksi lihantarkastusta koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkennettavaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2013.
Kalojen alkutuotantoa koskevan
säännöksen voimaantulosta ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston
asetuksella. (MMM hallitussihteeri
Hannu Miettinen 0295 162 478)
Hallituksen esitys (HE 35/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi eläinsuojelulain
ja rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta. Eläinsuojelulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen
lisättäisiin Euroopan unionin tuotantoeläinten lopetusta koskevassa asetuksessa edellytetyt säännökset. Lisäksi
lakiin lisättäisiin asetuksen sallimissa
rajoissa asetusta tiukemmat tai sitä
täydentävät kansalliset säännökset
eläinten lopetuksesta ja teurastuksesta.
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Lakia muutettaisiin myös siten, että
se soveltuisi asetuksen noudattamisen valvontaan. Valvontaviranomaiset ja valvonnan järjestäminen säilyisivät nykyisellään. Eläinten lopetustoimintaa koskevan valvonnan tehostamiseksi toiminnanharjoittajan olisi
tehtävä eläinten lopetukseen liittyvästä toiminnasta ilmoitus aluehallintovirastolle ennen toiminnan aloittamista. Uskonnollisista syistä noudatettavaa erityistä teurastustapaa
koskeva sääntely, joka mahdollistaa
verenlaskun aloittamisen samanaikaisesti tainnuttamisen kanssa, säilytettäisiin nykyisellään. Rikoslakiin tehtäisiin tarvittavat teknisluonteiset
muutokset eläinten teurastusta ja lopetusta koskevien tekojen rangaistavuuden säilyttämiseksi nykyisellään.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.7.2013. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström 0295
162 436)
Hallituksen esitys (HE 36/2013 vp)
eduskunnalle
joukkoliikennelain
muuttamisesta. Joukkoliikennelakiin
ehdotetaan lisättäväksi säännökset
linja-autoliikenteen matkustajien
oikeuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 181/2011 sekä asetuksen (EY)
N:o 2006/204 muuttamisesta annetun asetuksen (EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskeva
asetus) soveltamisesta Suomessa.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että
liikenteenharjoittajien tulisi luovuttaa liikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutietoja toimivaltaisille viranomaisille ja Liikennevirastolle. EU:n
asetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia olisivat kuluttajaasiamies ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Matkustajien yksittäisissä riita-asioissa toimivaltainen
viranomainen olisi kuluttajamatkustajien osalta Kuluttajariitalautakunta
ja liikematkustajien osalta Trafi. Asetuksen noudattamatta jättämisestä
voitaisiin määrätä kielto tai määräys
muuttaa toiminta asetuksen mukaiseksi. Kieltoa ja määräystä voitaisiin
tehostaa uhkasakolla. Asetuksen
edellyttämät terminaalit, joissa vammaisia ja liikuntarajoitteisia matkustajia avustetaan, nimeäisi Trafi. Asetusta sovellettaisiin Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Norjan välisessä
säännöllisessä linja-autoliikenteessä
vasta 1.3.2021 lähtien ja asetuksen
säännöksiä kuljettajien koulutuksen
osalta 1.3.2018 lähtien. Laki on tar-
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koitettu tulemaan voimaan 1.7.2013.
(LVM hallitusneuvos Irja VesanenNikitin 0295 342 544)
Hallituksen esitys (HE 37/2013 vp)
eduskunnalle laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta. Esityksellä pantaisiin täytäntöön uusiutuvan energian käytön edistämisestä
annetun direktiivin sekä energiatehokkuusdirektiivin sähkön alkuperätakuita koskeva sääntely. Laissa säädettäisiin menettelyistä, joiden mukaisesti sähkönmyyjä voi alkuperätakuilla varmentaa tietyn sähkömäärän
tuotetuksi uusiutuvilla energialähteillä tai sähkön ja lämmön tehokkaalla yhteistuotannolla. Lisäksi laissa
säädettäisiin sähkönmyyjän velvollisuudesta ilmoittaa sähkön energialähteitä koskevia tietoja sähkönkäyttäjille. Alkuperätakuu säädettäisiin
laissa ainoaksi sallituksi tavaksi varmentaa tietty sähkömäärä tuotetuksi
uusiutuvilla energialähteillä. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.7.2013. (TEM ylitarkastaja Perttu
Wasenius 0295 064 110)
Hallituksen esitys (HE 38/2013 vp)
eduskunnalle kemikaalilaiksi sekä
laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta. Uusi kemikaalilaki
olisi pääosin niin sanottu valvontalaki,
sillä toiminnanharjoittajan velvoitteista säädetään suurelta osin Euroopan unionin asetuksilla. Lailla keskitettäisiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kemikaalien markkinavalvontatehtävät siirtämällä sille kunnan
kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävät sekä tilapäisiä äkillisiä tapauksia lukuun ottamatta myös työsuojeluviranomaisen markkinavalvontaa
koskevat tehtävät. Työsuojeluviranomaisen tehtävät painottuisivat kemikaalin käytön olosuhteita ja työnantajan velvoitteita koskevaan valvontaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoisivat kemikaalin käytön olosuhteita. Suomen
ympäristökeskus valvoisi eräiden
EU-asetusten sekä kansainvälisten
sopimusten noudattamista. Tulli valvoisi maahantuonnin ja maastaviennin edellytysten täyttymistä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus valvoisi hyvän laboratoriokäytännön noudattamista. Lailla annettaisiin myös biosideja koskevan uuden
EU-asetuksen edellyttämät kansalliset säännökset. Lait on tarkoitettu

tulemaan voimaan 1.9.2013. (STM
neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen 0295 163 313)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 4.4.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen
muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta
ja tilapäisestä säilytyksestä satamaalueella annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetuksia
muutetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn
kansainvälisen
yleissopimuksen
(SopS 11/1981) liitteen VII luvun
A osan 1 säännössä määritellyn vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDGsäännöstö) vuoden 2010
painoksen (muutossarja 35) sisältämien muutosten huomioimiseksi.
Asetuksiin tehdään lisäksi muutamia
teknisluonteisia muutoksia. Asetukset tulevat voimaan 8.4.2013. (LVM
neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö 0295 342 030)
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
4.4.2013 seuraavat päätökset:
Päätös Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt -konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta 2012
ja voiton tulouttamisesta. Senaattikiinteistöt -konsernin toteutunut liikevaihto oli 627,8 miljoonaa euroa ja
tilikauden voitto 140,6 miljoonaa
euroa. Konserniin kuuluvan liikelaitoksen liikevaihto oli 620,5 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 134,4
miljoonaa euroa. Liikelaitoksen vuokraustoiminnan toteutunut liikevaihto
oli 560,3 miljoonaa euroa ja vuokrakate 351,3 miljoonaa euroa. Vuokraustoiminnan tulos ilman arvonalennuksia oli 126,2 miljoonaa euroa.
Tavoitteeksi asetettu 89 miljoonaa
euroa ylittyi. Suurin yksittäinen ero
aiheutui rahoituskuluissa, joissa syntyi noin 9 miljoonan euron säästöt
yleisen korkotason edelleen pysyessä
poikkeuksellisen alhaisena. Rahoituskulujen määrään vaikuttivat korkotason ohella myös investointien
toteutuminen suunniteltua pienem-
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pänä. Tulokseen ovat myös vaikuttaneet tietyt kertaluonteiset erät, kuten
vahingonkorvaukset ja ennenaikaisista irtisanomisista saadut noin
15 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,3 prosenttia. Vuoden
2012 investoinnit olivat 196 miljoonaa euroa. Investoinnit alittivat investointikehyksen 44 miljoonalla eurolla. Investoinnit painottuivat edellisten vuosien tapaan peruskorjauksiin. Valtiolle ei-strategista kiinteistöomaisuutta myytiin 80,4 miljoonalla eurolla ja myyntitoiminnan tulos oli 43,1 miljoonaa euroa. Vuoden
2012
asiakastyytyväisyyskyselyn
mukaan asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on noussut edellisvuoteen
verrattuna. Kyselyn perusteella 78
prosenttia asiakkaista kertoo olevansa melko tai erittäin tyytyväisiä Senaatti-kiinteistöjen toimintaan kokonaisuutena. Senaatti-kiinteistöistä
siirretään tuloutuksena valtion talousarvioon 120 miljoonaa euroa. (VM
hallinto- ja kehitysjohtaja Helena
Tarkka 0295 530 141)
Päätös määrätä valtiovarainministeriön ylitarkastaja Miia Ainali valtioneuvoston esittelijäksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295
530 422)
Päätös asettaa opintotuen muutoksenhakulautakunnan sivutoimiset
jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi
1.5.2013–30.4.2016. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Merja Leinonen (hallitusneuvos Virpi Korhonen); jäsenet: hallitussihteeri Laura
Hansén (opintoasiainpäällikkö Mikko
Vanhanen), opetusneuvos Juhani
Pirttiniemi (opinto-ohjaaja Paavo
Tuomainen), asiantuntija Antti Hallia 31.10.2014 asti, sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva 1.11.2014
lukien (Soile Koriseva 31.10.2014
asti, Antti Hallia 1.11.2014 lukien) ja
edunvalvontasihteeri
Jussi-Pekka
Rode (edunvalvonta-asiamies Milla
Halme). (OKM neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen 0295 330 110)
Päätös myöntää toimiluvat alueellisen ja paikallisen radiotoiminnan
harjoittamiseen seuraavasti: PohjoisSatakunnan Viestintä Oy Taajuuskokonaisuus Pori-Tampere, Mediatakojat Oy Taajuuskokonaisuus Kuopio, Järviradio Oy Taajuuskokonaisuus Kokkola 1 ja Kevyt Kanava Oy
Taajuuskokonaisuus Mikkeli 2. Luvat
ovat voimassa 4.4.2013 lukien ja niiden voimassaolo päättyy vuoden 2019
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lopussa. Muut hakemukset hylätään.
(LVM neuvotteleva virkamies Tomi
Lindholm 0295 342 021)
Päätös antaa suostumus Suomen
talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan. Ehdollisen suostumuksen
perusteella Nord Stream AG saa suorittaa merenpohjan tutkimusta Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksessa sekä siihen myöhemmin tehdyissä täydennyksissä kuvatulla
tavalla. Suostumus on voimassa päätöksen antamisesta lukien 31.12.2014
asti. Päätös on täytäntöönpantavissa
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Suostumus annetaan sillä
edellytyksellä, että hakija tai tämän
sijaan tullut seuraaja täyttää päätösehdotuksessa esitetyt ehdot. Luvan
saajan on muun muassa noudatettava
toimissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiksi ja
minimoimiseksi sekä pyrittävä löytämään sellainen teknisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukainen reittivaihtoehto, että mahdollinen myöhempi Suomen talousvyöhykkeen
taloudellinen hyödyntäminen tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu.
(TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen
0295 063 523)
Päätös asettaa siviilipalvelusasiain
neuvottelukunta
toimikaudeksi
1.5.2013–30.4.2016. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): puheenjohtaja:
neuvotteleva virkamies Sari Alho
(vanhempi hallitussihteeri Jan Hjelt)
työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: erityisasiantuntija Tiina
Raijas (ylitarkastaja Janne Torvinen)
puolustusministeriö; jäsenet: majuri
Vesa Tohkanen (majuri Marko Hirsimäki) pääesikunta, johtaja Mikko
Reijonen (apulaisjohtaja Sari Eskola)
Lapinjärven koulutuskeskus, johtava
työmarkkinalakimies Leena Mattheiszen (työmarkkinalakimies Päivi
Rissanen) Helsingin kaupunki/henkilöstökeskus, puheenjohtaja Paavo
Kolttola (hallituksen jäsen Pipsa Toivonen) Aseistakieltäytyjäliitto ry ja
hallitusneuvos Susanna Siitonen (sihteeri Helena Suvikko) työ- ja elinkeinoministeriö. (TEM vanhempi hallitussihteeri Anne-Mari Mäkinen 0295
060 070)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
4.4.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 14/2013
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen
(neljäs rahanpesudirektiivi) ja asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen
mukana (toinen varainsiirtoasetus).
Euroopan komissio on antanut ehdotuksen neljänneksi rahanpesudirektiiviksi ja toiseksi varainsiirtoasetukseksi. Ehdotetut lainsäädäntömuutokset perustuvat merkittäviltä osin
OECD:n alaisen hallitusten välisen
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen
vastaisen toimintaryhmän (FATF)
laatimiin standardeihin rahanpesun
ja terrorismin rahoituksen kitkemiseksi. (VM vanhempi hallitussihteeri Armi Taipale 0295 530 399)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (valvonta-asetuksen muuttaminen). Ehdotuksen tarkoituksena
on määritellä komissiolle neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1224/2009
siirretty valta ja luokitella se delegoiduksi säädösvallaksi (SEUT 290) tai
täytäntöönpanovallaksi (SEUT 291).
Lisäksi tiettyjä säännöksiä mukautetaan Euroopan unionin toiminannasta
tehdyn sopimuksen päätöksentekomenettelyihin. (MMM ylitarkastaja
Maija Mela 0295 162 249)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.4.2013
seuraavia asioita:
Sopimuksen tekeminen Senaattikiinteistöjen kanssa koskien Kymenlaakson poliisilaitoksen Kotkan poliisiaseman vuokrasopimusta. Tulevalle
poliisiasemalle vuokrataan noin
5 582 htm2:n toimitilat Senaatti-kiinteistöiltä. Toimitilatarve on esitetty
enimmäismääräisenä tämän hetken
tilanteessa. Kotkassa poliisi on toiminut Kotkan kaupungilta vuokratuissa tiloissa, jotka on otettu käyttöön 1965. Alkuperäiset tilat ovat käyneet ahtaiksi ja huonokuntoisiksi.
Muun muassa sosiaalitiloissa ja yleisön palvelutiloissa on puutteita, jotka
hankaloittavat toimintaa nykyisellä
tasolla. Työsuojelupiiri on asettanut
osan nykytiloista käyttökieltoon, joten
henkilöstöä on sijoitettu väliaikaisiin
väistötiloihin eri osoitteisiin sekä
poliisitalon tontille sijoitettuun kont-
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tiryhmään. Tilojen vuokraamisesta
tehdään 15 vuoden sopimus. Poliisiaseman uusien toimitilojen vuokrakustannukset vuoden 2012 tasossa
vuokra-aikana ovat:
vuokra 23 727 495 euroa, käyttömenot (sähkö ja siivous) 1 531 965 euroa eli yhteensä enimmillään
25 259 460 euroa. Arvonlisäverollinen kustannus on 29 184 819 euroa
(vuokra) ja 1 884 317 euroa (käyttömenot). Toimitilameno yhteensä arvonlisäverolla enimmillään on 31 069
136 euroa. Uusien tilojen varustamisen kustannus on kertaluontoinen ja
sen arvioidaan 7/2012 tasossa olevan
yhteensä noin 410 000 euroa. Toimitilojen varustelu toteutetaan vuoden 2015 joulukuussa. Uuden poliisitalon vuokra- ja muut toimitilakustannukset alkavat 1.1.2016. Kotkan
poliisitalolle on myönnetty rahoitusta kehyspäätöksellä 26.3.2009 toimitilahankkeen
toteuttamiseksi
1 000 000 euroa vuodessa 2013 alkaen. Toimitilakustannukset katetaan
poliisin
toimintamenomomentilta.
(SM suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo 071 878 8553)
Valtion eläkerahaston vuoden 2012
tilinpäätöksen vahvistaminen. Kirjanpidollinen nettotulos toiminnan
kulujen jälkeen oli 486,7 miljoonaa

euroa ja taseen loppusumma 13,7
miljardia euroa. Taseessa sijoitukset on
arvostettu hankintahintaan. Rahaston
sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin
arvoin oli 1 566,3 miljoonaa euroa.
Rahaston sijoitusten suhteellinen
tuotto oli 11,4 prosenttia (-2,4 %
vuonna 2011). (VM finanssineuvos
Arto Eno 0295 530 072)
Esitys Euroopan komissiolle vuosien
2012–2013 poikkeuksellisten tulvien
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta maatalousalalla. Ilmoituksella
haetaan hyväksyntä maatalousvahinkojen korvaamiselle Manner-Suomessa. Tukiohjelman laajuudeksi
ilmoitettaisiin yhteensä neljä miljoonaa euroa. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295
162 347)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Liikenne- ja viestintäministeriön
työryhmä on luovuttanut 2.4.2013
raportin, joka käsittelee keinoja
vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksien edistämiseksi. Kehittämismahdollisuuksia löydettiin niin

tekniikoista, rakentamisesta kuin
hallinnostakin. Suuri osa vapaa-ajan
asunnoista on jo nykyisin 3G-verkkojen piirissä. Lähivuosina käyttöön
otettavat 800- ja 700-taajuusalueet
mahdollistavat myös nopeampien
4G-verkkojen ulottamisen haja-asutusalueille. Katvealueita kuitenkin
jää, ja vapaa-ajan asunnot yleisesti
sijaitsevat harvaan asutuilla alueilla.
Työryhmän mukaan verkkojen kuuluvuutta voidaan parantaa erilaisilla
antenniratkaisuilla, joista operaattoreiden tulisi informoida asiakkaita
entistä tehokkaammin. Varsinkin sisätilakuuluvuuden parantamista tulee
selvittää. Raportissa esitetään, että
mastopaikkojen saatavuutta ja tukiasemien sijoitusoikeutta edistettäisiin lainsäädännön ja maankäytön
suunnittelun keinoin. Viestintäyhteyksien suunnittelu olisi otettava osaksi
matkailukeskusten perusinfrastruktuurin suunnittelua. Myös EU-rahoituksen mahdollisuus tähän tarkoitukseen tulisi selvittää. Raportti on
osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/
julkaisu/-/view/4144415. Lisätietoja
antaa viestinnän peruspalvelut -yksikön päällikkö Laura Vilkkonen, p.
0295 342 391, liikenne- ja viestintäministeriö.

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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