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Tasavallan
presidentti
12.4.2013 seuraavat lait:

vahvisti

Laki vaalilain 5 ja 11 §:n muuttamisesta (HE 123/2012 vp). Vaalilakia
muutetaan siten, että Manner-Suomessa on 12 vaalipiiriä. Kymen vaalipiiri ja Etelä-Savon vaalipiiri yhdistetään Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi
sekä Pohjois-Savon vaalipiiri ja Pohjois-Karjalan vaalipiiri Savo-Karja15.4.2013/43

lan vaalipiiriksi. Laki tulee voimaan
1.9.2013. Uutta vaalipiirijakoa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden
2015 eduskuntavaaleissa. (OM neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen
0295 150 560)
Laki Euroopan puolustusvirastolle ja
sen henkilöstöön kuuluville myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista
neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Euroopan puolustusvirastoa koskevan neuvoston päätöksen soveltamisesta
(HE 165/2012 vp). Päätös Euroopan
puolustusviraston henkilöstölle myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista
tehtiin marraskuussa 2004. Päätös
sisältää tavanomaisia kansainvälisille elimille ja järjestöille sekä niiden työntekijöille myönnettäviä erioikeuksia ja vapauksia, jotka koskevat vain viraston virkamiehiä ja jotka
ovat tarpeen virkatehtävien hoitamiseen. Lain voimaantulosta säädetään
valtioneuvoston asetuksella. (PLM
hallitussihteeri Tuomas Venho 0295
140 414)
Laki Finanssivalvonnasta annetun
lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun
lain muuttamisesta, laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta

annetun lain muuttamisesta, laki
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
annetun lain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:n ja
15 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki
maksulaitoslain muuttamisesta, laki
maksupalvelulain muuttamisesta ja
laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta (HE
4/2013 vp). OTC-johdannaisia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskeva Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetus pannaan täytäntöön. Finanssivalvonta valvoo asetuksessa tarkoitettuja finanssialalla toimivia vastapuolia, finanssialan ulkopuolisia vastapuolia ja eläkejärjestelmiä. Finanssivalvonta on asetuksessa
tarkoitettu yhteistyöstä ja tietojenvaihdon koordinoinnista vastaava kansallinen viranomainen. Valtiovarainministeriö on keskusvastapuoliyhteisöjen toimilupaviranomainen. Lait
tulevat voimaan 15.4.2013. (VM hallitussihteeri Miki Kuusinen 0295
530 339)
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
ja laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 193/2012 vp). Liikennelupaehtoja kiristetään niin sanottujen
ketjukonkurssien estämiseksi niin,
että aiemmat konkurssit muodostavat
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yhdeksi vuodeksi esteen uuden liikenneluvan hankkimiselle. Myös työnantajarikkomukset otetaan paremmin
huomioon. Ammattimaisen kuljetuksen tilaajan velvollisuutta tarkastaa
liikennelupa laajennetaan koskemaan
kabotaasikuljetuksia ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymistä. ELYkeskusten ja verohallinnon Harmaan
talouden selvitysyksikön välistä tietojenvaihtoa parannetaan. Ulkomailla
rekisteröidyn ajoneuvon käyttäminen suomalaisessa yhtiössä Suomen
sisäisessä liikenteessä rajoitetaan
yhteen viikkoon. Lait tulevat voimaan 25.4.2013. Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 2 §:n 5 ja
11 kohta, 7 §:n 1 momentin 3–5 kohta
ja 2 momentti sekä 7 § 3 momentin
kumoaminen tulevat kuitenkin voimaan 1.7.2014. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)
Laki merilain muuttamisesta ja laki
alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta (HE
205/2012 vp). Merilakia ja alusturvallisuuden valvonnasta annettua
lakia muutetaan alusten omistajien
vakuutuksesta merioikeudellisia vaateita varten koskevan direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Merilakiin tehdään myös merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksissa koskevasta asetuksesta ja merimatkustajien oikeuksia
koskevasta asetuksesta johtuvat Liikenteen turvallisuusviraston toimivaltaa koskevat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.5.2013. (LVM hallitusneuvos Katja Viertävä 0295 342 003)
Laki tieliikennelain muuttamisesta
(HE 174/2012 vp). Tieliikennelain
muutoksella pannaan täytäntöön tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi
(ITS-direktiivi). Laki sisältää keskeiset tieliikenteen älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevat määritelmät
ja pykälän järjestelmien käyttöönotossa sovellettavista periaatteista.
Laki tulee voimaan 15.4.2013. (LVM
neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö 0295 342 030)
Laki vuosilomalain muuttamisesta
(HE 203/2012 vp). Kuukausipalkkaisia työntekijöitä ja virkamiehiä koskevan lomapalkan laskentasääntöä
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muutetaan tilanteissa, joissa henkilön
työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana.
Näissä tilanteissa vuosilomapalkka
lasketaan prosenttiperusteista lomapalkan laskentasääntöä käyttäen. Jos
työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat vasta lomanmääräytymisvuoden
päättymisen jälkeen mutta ennen vuosiloman tai sen osan alkamista, vuosilomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden aikaisen työajan perusteella määräytyvän palkan mukaan.
Säännöstä työntekijän oikeudesta
saada lakisääteisen vuosilomansa tai
sen osa siirretyksi vuosiloman aikaan
sijoittuvan työkyvyttömyysjakson
vuoksi muutetaan siten, että siirtooikeus koskee jo ensimmäistä sairauspäivää. Lisäksi lakiin lisätään säännös viikko- ja kuukausipalkan jakajista, joita käytetään työsuhteen päättyessä maksettavan lomakorvauksen
laskennassa. Laki tulee voimaan
1.5.2013. Eduskunnan lausuma;
Eduskunta edellyttää, että hallitus
seuraa vuosiloman siirtämiseen liittyvien karenssisäännösten (vuosilomalain 25 §) muuttamisesta johtuvia toiminnallisia, taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia sekä toimittaa asiasta
selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 31. päivään joulukuuta
2015 mennessä. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 0295 048 932)
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja
solujen lääketieteellisestä käytöstä
annetun lain muuttamisesta (HE 198/
2012 vp). Lailla pannaan täytäntöön
elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskeva Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 2010/53/EU.
Lakiin kirjataan direktiivissä säädetyt elinten laadun ja turvallisuuden
varmistamisen vaatimukset. Lakiin
otetaan säännökset muun muassa
luovutussairaaloiden ja elinsiirtokeskuksen toimintaa koskevista vaatimuksista, henkilöstön pätevyydestä
ja koulutuksesta, elinsiirtoon tarkoitettujen elinten jäljitettävyydestä sekä
menettelyistä vakavien vaaratilanteiden ja haittavaikutusten ilmetessä.
Direktiivin tarkoittamana toimivaltaisena viranomainen on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Sille
kuuluu elinsiirtoon tarkoitettujen
elinten käsittelyä, elimiä koskevia
laatu- ja turvallisuusvaatimuksia, vakavien vaaratilanteiden ja haittavaikutusten raportointia sekä jäljitettävyysvaatimusta koskeva ohjaus ja val-

vonta. Laki tulee voimaan 1.5.2013.
(STM neuvotteleva virkamies Riitta
Burrell 0295 163 588)
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain
8 ja 12 §:n muuttamisesta (HE 204/
2012 vp). Lakiin otetaan valtuutussäännös. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan säätää teknisen laitteen markkinoille saattamisen kieltämisestä,
rajoittamisesta tai erityisten ehtojen
asettamisesta laitteelle sen mukaan
kuin koneita koskevassa Euroopan
unionin lainsäädännössä edellytetään.
Lisäksi muutetaan yksi viittaussäännös. Laki tulee voimaan 1.5.2013.
(STM hallitussihteeri Anu Kangasjärvi 0295 163 516)
Tasavallan presidentti hyväksyi turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja
Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välillä tehdyn
sopimuksen ja vahvisti lain turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ison-Britannian ja
Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
(HE 183/2012 vp). Sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta allekirjoitettiin
Lontoossa 7.6.2012. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän turvallisuusluokitellun tiedon
suojaaminen sopimuspuolten välisessä
yhteistyössä. Lain voimaantulosta
säädetään valtioneuvoston asetuksella.
(UM lainsäädäntöneuvos Kaija
Suvanto 0295 351 159)
Tasavallan presidentti hyväksyi pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen ja
vahvisti lain pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 170/2012 vp). Sopimuksessa on otettu huomioon toukokuussa
2010 voimaantullut EU:n asetus
N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta ja Pohjoismaiden sosiaaliturvalainsäädäntöön tehdyt muutokset. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (STM hallitusneuvos
Marja-Terttu Mäkiranta 0295 163 170)
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VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 11.4.2013 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 39/2013 vp)
eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen
jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan
pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi
sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy kesäkuussa 2010 allekirjoitetun Amerikan yhdysvaltojen
sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkoituksena on
luoda yhä kattavammat lentoliikennesuhteet Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välille liberalisoimalla ensimmäisen vaiheen sopimusta ja edistää
entisestään yhtäläistä markkinoille
pääsyä, avata lentoliikennemarkkinoita ja vahvistaa transatlanttista lentoliikennejärjestelmää. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 0295
342 311)
Hallituksen esitys (HE 40/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi kilpailulain ja
oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain
4 ja 16 §:n muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia julkisen ja
yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisten toimintaedellytysten eli niin
sanotun kilpailuneutraliteetin valvonnan tehostamiseksi lisättäisiin.
Jos kunnan, kuntayhtymän, valtion
tai niiden määräysvaltaan kuuluvan
yksikön toiminnassa sovellettaisiin
sellaista menettelyä tai rakennetta,
joka vääristäisi kilpailua tai estäisi
kilpailun syntymistä, Kilpailu- ja
kuluttajaviraston olisi ensisijaisesti
neuvotteluteitse pyrittävä poistamaan
kilpailuneutraliteettia vaarantava
menettely tai toiminnan rakenne. Jos
neuvottelut eivät johtaisi tulokseen,
Kilpailu- ja kuluttajavirasto voisi
kieltää toiminnan tai asettaa sen jatkamisen edellytykseksi kilpailuneutraliteetin varmistavia velvoitteita.
Säännöksiä ei kuitenkaan sovellettaisi,
jos toiminta perustuu lainsäädäntöön.
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Kilpailu- ja kuluttajavirasto voisi
asettaa kiellon tai velvoitteen tehostamiseksi uhkasakon. Kieltoa tai velvoitetta olisi noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei markkinaoikeus toisin määrää. Kilpailu- ja
kuluttajavirasto voisi jättää kilpailuneutraliteettia koskevan toimenpidepyynnön tutkimatta, jos sovellettavan
menettelyn tai toiminnan rakenteen
vaikutukset terveen ja toimivan kilpailun edellytyksille ovat vähäiset.
Kuntaan, kuntayhtymään, valtioon
sekä niiden määräysvallassa oleviin
yksiköihin sovellettaisiin lisäksi, mitä
kilpailulaissa säädetään elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta antaa
tietoja. Lisäksi esitetään tehtäväksi
lainsäädäntöteknisiä muutoksia kilpailulakiin sekä oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa
annetun lain 4 ja 16 §:iin. (TEM neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera
0295 049 009)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 11.4.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Kazakstanin
diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta.
Kazakstanin kansalainen, jolla on
kotimaansa toimivaltaisen viranomaisen myöntämä diplomaattipassi,
on vapaa viisumivelvollisuudesta Suomeen 15.4.2013 lukien. Asetus tulee
voimaan 15.4.2013. (UM ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikka 0295
351 066)
Valtioneuvoston asetus tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Kyproksen kanssa
tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan
voimaansaattamisesta ja sopimuksen
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Sopimus, pöytäkirja, laki (214/2013)
ja asetus tulevat voimaan 28.4.2013.
(VM neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 0295 530 289)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012
maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetuksella säädetään
vuodelta 2012 maksettavien lypsylehmä- ja nautapalkkioiden määrät
toisessa maksuerässä sekä teuraskaritsan laatupalkkion ja tärkkelysperuna-

palkkion määrä. Koska hyväksyttävien
hakemusten perusteella maksettavat
lypsylehmä- ja nautapalkkioiden
määrät valtioneuvoston asetuksen
(39/2012) tukitasoilla alittaisivat maksettavien palkkioiden enimmäismäärät, palkkioita korotetaan. Myös teuraskaritsan laatupalkkiota ja tärkkelysperunapalkkiota korotetaan. Korotuksella pyritään mahdollistamaan
se, että palkkioihin käytettävissä oleva
osuus valtion talousarvion momentin
30.20.41 määrärahasta tulee käytetyksi enimmäismäärien mukaisesti.
Asetus tulee voimaan 16.4.2013.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta. Asetusta
muutetaan siten, että siitä poistetaan
metsästyslain 1.6.2013 voimaan tulevien säännösten kanssa samansisältöiset säännökset. Lisäksi asetuksessa
säädetään uusista pyyntivälineistä ja
pyyntimenetelmistä sekä täsmennetään voimassa olevia säännöksiä.
Asetus tulee voimaan 1.6.2013.
(MMM ylitarkastaja Rami Sampalahti 0295 162 419)
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista. Asetuksella
säädetään joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen tarkoitetun määrärahan käytöstä, avustuksen
saajista, myöntämisen tarkemmista
perusteista, avustuslajeista ja hyväksyttävistä kustannuksista. Asetus vastaa voimassa olevaa asetusta, mutta
siinä on otettu huomioon tarpeet, jotka
johtuvat joukkoliikennelain muuttamisesta annetusta laista. Lain mukaan
Liikennevirasto päättää valtion talousarviossa joukkoliikenteen palvelujen
ostoon tarkoitetun määrärahan tai
sen osan kiintiöimisestä toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Kyseisellä lailla säädettiin Liikenneviraston tehtäväksi päättää esimerkiksi suurten sekä keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenneavustuksista. Valtion vuoden
2013 talousarvion mukaisesti suurten kaupunkiseutujen valtionavustus
kytketään edelleen pitkäjänteisiin
joukkoliikenteen kehittämisohjelmiin ja -toimiin, mutta kehittämisohjelmista aiheutuvat kustannukset
hyväksytään avustuskelpoisiksi aiempaa laajemmin. Säännökset keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen
tarkoitetusta joukkoliikennetuesta on
lisätty asetukseen. Asetuksen mukaan
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Tampereen ja Turun kaupungeille voidaan myöntää valtionavustusta pikaraitiotien suunnitteluun enintään
30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Asetus tulee voimaan
15.4.2013. (LVM hallitusneuvos
Pekka Kouhia 0295 342 612)
Valtioneuvoston asetus Euroopan
yhteisen ilmailualueen perustamista
koskevan monenvälisen sopimuksen
ja sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta
soveltamisesta. Asetuksella saatetaan
voimaan Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA, European Common
Aviation Area) perustamista koskeva
monenvälinen sopimus ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain (38/2008) määräykset niin, että
niitä voidaan väliaikaisesti alkaa soveltaa ennen sopimuksen kansainvälistä
voimaan tuloa. Sopimuksen väliaikainen soveltaminen on tullut tarpeelliseksi, koska entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia on ilmoittanut Suomelle liikennöintitarpeesta. Asetus
tulee voimaan 15.4.2013. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 0295
342 311)
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
8.4.2013 seuraavat päätökset:
Päätös valtiontalouden kehyksiksi
vuosille 2014–2017 27.3.2013 annetun päätöksen muuttamisesta. Valtioneuvoston 27.3.2013 tekemää kehyspäätöstä muutetaan osinkotulojen verotuksen osalta. Osinkotulojen rakenteellinen uudistus on muutettu seuraavanlaiseksi: Julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osinkotuloista 85 prosenttia luetaan yksityishenkilöiden verotuksessa jatkossa
veronalaiseksi, kun tällä hetkellä
vain 70 prosenttia luetaan veronalaiseksi. Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot verotetaan aikaisemmasta poiketen kokonaisuudessaan pääomatulona siten,
että osakkeen matemaattiselle arvolle
laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa vastaavasta osingon määrästä
25 prosenttia on veronalaista tuloa
150 000 euroon saakka. Tämän euromääräisen rajan ylittävästä osingosta
85 prosenttia on jatkossa veronalaista
pääomatuloa. Kahdeksan prosentin
vuotuisen tuoton ylittävä osinko verotetaan jatkossa pörssinoteeratuista
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yhtiöistä saatujen osinkojen tavoin
85 prosenttisesti. (VM osastopäällikkö
Hannu Mäkinen 0295 530 330)

sekä johtaja Tuula Lybeck. (OKM
hallitussihteeri Sini Lahdenperä
0295 330 392)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko
valtiontalouden kehyksistä vuosille
2014–2017 27.3.2013 annetun selonteon täydentämisestä. Täydennetty
selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 0295
530 330)

Päätös myöntää toimilupa televisiotoiminnan harjoittamiseen osakapasiteetiin UHF C kanavanipussa Suomen
Hippos ry:lle ja hylätä muut hakemukset. Kanavanipussa C on kapasiteettia
yhden lähetystunneiltaan rajoitetun
tv-kanavan lähettämiseen. Toimilupa
on voimassa 11.4.2013–31.12.2016.
Toimilupaa hakivat Brilliance Communications Oy, Sanoma Entertainment Finland Oy ja Suomen Hippos
ry. (LVM viestintäneuvos Olli-Pekka
Rantala 0295 342 585)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
11.4.2013 seuraavat päätökset:
Päätös vapauttaa Kazakstanin diplomaattipassin haltijat viisumivelvollisuudesta 15.4.2013 lukien. (UM ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikka 0295
351 066)
Päätös määrätä Satu Santala edustamaan Suomen valtiota Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan jäsenenä heinäkuussa
2013 alkavalle kolmen vuoden toimikaudelle. (VM finanssineuvos
Kristina Sarjo 0295 530 055)
Päätös Suomen valtion omistuksessa
ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa
olevan kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta. Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Helsingissä osoitteessa
Unioninkatu 8 sijaitseva kiinteistö
91-3-56-16 rakennuksineen Auratum
Asunnot Helsinki Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Kohteen säilyttämiseksi valtion omistuksessa ei ole
perusteltua syytä. Omaisuuden myyntihinta on 6 720 000 euroa. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295
530 065)
Päätös Suomen valtion omistuksessa
ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa
olevan kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta. Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Helsingissä osoitteessa
Messeniuksenkatu 1 B sijaitseva
kiinteistö 91-14-512-8 rakennuksineen VVO Kodit Oy:lle perustettavan
asunto-osakeyhtiön lukuun. Kohteen
säilyttämiseksi valtion omistuksessa
ei ole perusteltua syytä. Omaisuuden
myyntihinta on 5 200 000 euroa.
(VM budjettineuvos Petri Syrjänen
0295 530 065)
Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokaudelle 13.5.–17.5.2013 sisäasiainministeri Päivi Räsänen varaedustajinaan valtiosihteeri Marjo
Anttoora, ylijohtaja Riitta Kaivosoja

Valtioneuvoston päätös viljan- ja nurmisiementen kylvösiemenen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta.
Huoltovarmuuskeskuksen esityksen
johdosta valtion kylvösiemenen varmuusvarastoja alennetaan tilapäisesti
siemenen riittävän tarjonnan turvaamiseksi. Korjuukauden 2012 sateiset
sääolot heikensivät merkittävästi sertifioidun siemenen sekä tilan oman
siemenen laatua. Huoltovarmuuskeskuksen arvion mukaan kylvösiemenen tarjonta ei tule riittämään ilman
varmuusvarastojen käyttöönottoa.
Varmuusvarastoista puretaan enintään 9 000 tonnia kevätvehnän, ohran
ja kauran sertifioitua kylvösiementä
sekä enintään 250 tonnia nurmikasvien, timotein ja nurminatan, sertifioitua kylvösiementä. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295
062 697)
Päätös vahvistaa valtiontakuurahaston tilinpäätös vuodelta 2012. Rahaston toimintavuoden suoriteperusteinen tulos on 5 269 999,70 euroa ylijäämäinen. (TEM neuvotteleva virkamies Tiina Ingman 0295 063 656)
Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön 102. työkonferenssiin 5.–20.6.2013 Genevessä ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat
asiantuntijat. Hallituksen edustajat
ovat hallitusneuvos Liisa Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriöstä ja pysyvän edustajan sijainen Antti Rytövuori Suomen pysyvästä edustustosta
Genevessä, edustajien varajäsenet
ovat neuvotteleva virkamies Päivi
Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja finanssineuvos Marja-Liisa
Parjanne sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työnantajien valtuutettuna
ovat asiantuntija Anu Sajavaara Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja
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työntekijöiden valtuutettuna kansainvälisten asioiden päällikkö Katja
Lehto-Komulainen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta, varavaltuutettuna ovat Simopekka Koivu
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta
ja työntekijöiden varavaltuutettuna
työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila
Kurki Toimihenkilökeskusjärjestö
STTK:sta. (TEM vanhempi hallitussihteeri Jan Hjelt 0295 048 940)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
11.4.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 16/2013
vp) eduskunnalle kahdesta komission
ehdotuksesta Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksiksi (tuoteturvallisuusasetus ja markkinavalvontaasetus). Tuoteturvallisuusasetuksella
uudistettaisiin kulutustavaroiden turvallisuutta koskeva yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin sääntely sekä sisällytettäisiin siihen elintarvikejäljitelmiä koskeva sääntely. Tuotteiden markkinavalvontaa koskeva sääntely siirrettäisiin tuoteturvallisuussääntelystä
markkinavalvontaa koskevaan sääntelyyn (ehdotus markkinavalvontaasetukseksi). Yleistä tuoteturvallisuussääntelyä tuotaisiin vaatimusten, erityisesti tuotteiden jäljitettävyyden
osalta lähemmäs uusia, niin sanotun
NLF-kehikon mukaisia tuotesäädöksiä. Ehdotukseen sisältyy myös uusi,
kulutustavaroiden pakollista alkuperämaamerkintää koskeva säännös.
Markkinavalvonta-asetuksessa säädettäisiin EU:ssa harmonisoitujen tuotteiden ja harmonisoimattomien kulutustavaroiden markkinavalvonnasta
sekä ulkorajavalvonnasta. Jotkut sektorit on suljettu kokonaan pois asetuksen soveltamisalasta, ja toisilla sektoreilla sitä sovellettaisiin vain osittain. Asetuksessa säädettäisiin muun
muassa EU:n markkinavalvontapuitteista, uudesta Euroopan markkinavalvontafoorumista sekä markkinavalvonnan menettelyistä. Markkinavalvonnassa komissiolle tehtäviä
ilmoituksia yksinkertaistettaisiin,
mutta säädettäisiin myös markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmän (ICSMS) käyttämisestä
sekä jäsenmaiden viranomaisten keskinäisestä avunannosta. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295
062 697)
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Valtioneuvosto päätti 11.4.2013 seuraavat nimitysasiat:
Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan
1.5.2013 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 0295 150 426)
Oikeustieteen maisteri Corinna Tammenmaa oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön kieliasiainneuvoksen virkaan 15.9.2013 lukien. (OM johtaja
Johanna Suurpää 0295 150 534)
Neuvotteleva virkamies, yhteiskuntatieteiden maisteri Satu Mäki-Lassila
opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen
virkasuhteeseen 1.5.2013–30.4.2014,
kuitenkin enintään Sari Wessmanin
virkavapauden ajaksi. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 0295
330 235)
Valtioneuvosto irtisanoo sosiaali- ja
terveysministeriön hallitussihteerin
Juhani Turusen hallitussihteerin
virasta kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua. (STM hallintoylijohtaja Jaana Koski 0295 163 519)
Valtiotieteiden tohtori, hallintotieteiden maisteri Elina Palola sosiaali- ja
terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.5.2013 lukien.
(STM ylitarkastaja Marjo Puputti
0295 163 524)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.4.2013
seuraavia asioita:
Tullin pääkaupunkiseudun toimitiloja
koskevan vuokrasopimuksen hyväksyminen. Tulli ja Senaatti-kiinteistöt
ovat solmineet ehdollisen vuokrasopimuksen Tullin pääkaupunkiseudun uusista toimitiloista. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 31.12.2025. Toimitilat vapautuisivat Tullin käyttöön kahdessa vaiheessa vuosien 2014 ja 2015 alusta.
Tilatehokkuus uusissa toimitiloissa
olisi suunnitelmien mukaan 17,65 m2/
henkilö, kun valtion toimitilastrategian mukainen tavoite on 25 m2/henkilö. Tulli keskittäisi pääkaupunkiseudun toimintonsa yhdeksästä eri
osoitteesta yksiin noin 750 henkilön

toimitiloihin Pasilan virastotaloon.
Tulli luopuisi muun muassa kaikista
Helsingin keskustan toimitiloistaan.
Nykyisten toimitilojen vuokrasopimuksista on mahdollista irtisanoutua
joustavasti muuton tahdissa. Uusien
tilojen veroton kokonaisvuokra on
3 098 974,55 euroa vuodessa. Kertaluonteisia kaluste- ja varustamiskustannuksia sekä muuttokustannuksia
aiheutuisi arviolta 2 200 000 euroa.
Tullille syntyisi pysyviä vuokrasäästöjä runsaat 500 000 euroa vuodessa,
mikä on jo huomioitu Tullin budjettikehyksissä. Kehyksiin sisältyy myös
1 800 000 euron määräraha muuton
kertaluonteisia kustannuksia varten.
(VM hallitusneuvos Ismo Mäenpää
0295 530 231)
Työ- ja elinkeinoministeriön ja Senaattikiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa
Helsingissä osoitteessa Aleksanterinkatu 4–10 sijaitsevan rakennuksen, yhteensä noin 7 790 m2, toimitilojen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus on tarkoitus uusia rakennuksen peruskorjauksen vuoksi. Sopimus on voimassa 1.7.2016 lukien
toistaiseksi ja irtisanottavissa 12 kuukauden irtisanomisajalla päättymään
aikaisintaan 30.6.2031. Vuokrakustannukset olisivat Senaatti-kiinteistöjen
arvion mukaan 25,20 euron (alv 0%,
tammikuun 2013 indeksitasolla) keskimääräisen neliöhinnan mukaan laskettuna 2 355 550 euroa vuodessa.
Peruskorjauksen jälkeinen vuokra
määräytyy alueen markkinavuokran
perusteella ja on linjassa myös muiden peruskorjattavien ministeriökohteiden vuokrien kanssa. Ministeriön
tarkoituksena on luopua Mikonkadun
ja Ratakadun toimitiloista vuosina
2014–2016, jolloin tämän hetken
arvion mukaan vuokrakustannukset
alenevat nykyisestä tasosta noin
25 prosenttia. (TEM hallitusneuvos
Kari Mäkinen 0295 063 523)
Valtion asuntorahaston vuoden 2012
tilinpäätöksen vahvistaminen. Ympäristöministeriö päättää valtion asuntorahaston vuoden 2012 tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja rahaston ylijäämä
vuodelta 2012 lisätään rahaston omaan
pääomaan. Asuntorahaston ylijäämä
on vuonna 2012 ollut 107,7 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli
7 701,8 miljoonaa euroa. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 014
3870)
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Ympäristöministeriön päätös omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta. Päätöksellä määrätään valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Valtuutta lisätään
paikallisosuuspankeille 20 miljoonaa
euroa ja Tapiola Pankille 10 miljoonaa
euroa. Valtuutta vähennetään Danske
Bankilta 30 miljoonaa euroa. Asiasta
on neuvoteltu Danske Bankin kanssa.
Vuoden 2013 talousarvion mukaan
vastuiden kokonaismäärä saa vapaarahoitteisissa ja ASP-lainoissa olla
vuoden lopussa yhteensä enintään
2 200 miljoonaa euroa. Helmikuun
loppuun mennessä takausvaltuutta oli
käytetty noin 1 953 miljoonaa euroa.
(YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen
040 014 3870)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

nut tiiviisti niiden valmistelemiseen.
Eduksi on lisäksi, jos direktiiviä valmistelleisiin EU-tason neuvotteluihin ei ole liittynyt kansallisia poliittisia ristiriitoja.
Ministerivaliokunta hyväksyi toimenpide-ehdotuksia, joilla tehostettaisiin
direktiivien täytäntöönpanoa. Olennaista on panostaa etupainotteisesti
säädöshankkeiden suunnitteluun ja
aikataulutukseen ja kehittää ministeriöiden sisäisiä valvontajärjestelmiä.
Tärkeää on myös ministeriöiden välisen yhteistyön ja seurannan tehostaminen, valtioneuvoston ja eduskunnan
välisestä yhteydenpidosta huolehtiminen sekä säännölliset yhteydet Ahvenanmaahan. Viivästyksien syynä on
toisinaan se, että Ahvenmaan maakunnan hallitus saattaa odottaa, kunnes Manner-Suomi on saanut täytäntöönpanotoimet valmiiksi.

EU-ministerivaliokunta pui direktiivien täytäntöönpanon viivästymistä

Mikäli jäsenvaltio ei ole täytäntöön
pannut direktiivejä annetussa aikaraamissa, voi komissio aloittaa rikkomismenettelyn jäsenvaltiota vastaan. EU:n
tuomioistuin voi komission pyynnöstä määrätä jäsenvaltion maksettavaksi huomattaviakin taloudellisia seuraamuksia. Jäsenvaltio voi joutua täytäntöönpanon laiminlyömisestä myös
vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Suomella on ollut viime vuosina paljon viivästyksiä direktiivien täytäntöönpanossa. Vuosina 2010 ja 2011
Suomi sai Euroopan komissiolta jäsenvaltioista kolmanneksi eniten viivästyksiä koskevia virallisia huomautuksia. EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 4.4.2013 valtioneuvoston kanslian, oikeusministeriön ja ulkoasiainministeriön aiheesta
kokoamaa selvitystä.

EU-ministerivaliokunta kuuli lisäksi
kokouksessaan komission talous- ja
raha-asioista vastaavaa varapuheenjohtajaa Olli Rehniä osana EU-selonteon valmistelua. Selonteon antamisesta sovittiin hallitusneuvotteluissa,
ja se on Suomen EU-jäsenyyden aikana
toinen EU-politiikkaamme linjaava
selonteko. Hallituksen on tarkoitus
antaa EU-selonteko eduskunnalle kesäkuun alkuun mennessä.

Direktiivien täytäntöönpanon viivästymiseen on useita syitä. Täytäntöönpanoaikataulut voivat olla kohtuuttoman tiukkoja ja direktiivien sisältö turhan tulkinnanvarainen tai monimutkainen. Pääosin syyt viivästyksille
ovat kuitenkin kansallisia. Selvityksessä todetaan, että täytäntöönpano
viivästyy helposti, jos ministeriöiden
välisissä toimivallanjaoissa tai yhteistyössä on epäselvyyksiä. Syynä voi
lisäksi olla puutteita sekä ministeriöiden suunnittelussa että resursoinnissa. Toisinaan direktiivi pannaan lain
tasoisena täytäntöön, vaikka alemmantasoinen säädös riittäisi. Selvityksen
mukaan täytäntöönpano on helpointa
silloin, kun Suomen kannat ovat tulleet hyvin huomioiduiksi EU-neuvotteluissa ja eduskunta on osallistu-

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 315,
valtioneuvoston kanslia.
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Työryhmä luovutti Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? -raportin 8.4.2013 valtiovarainministeri Jutta Urpilaiselle. Valtiovarainministeri asetti joulukuussa
selvityshenkilöt selvittämään julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta, missä määrin on perusteltua tarkastella perheitä tukevia julkisia palveluja investointeina, joihin panosta-

malla voidaan välttää tulevia suurempia kustannuksia korjaavista toimenpiteistä. Selvityshenkilöinä toimivat emeritusprofessori Jorma Sipilä
Tampereen yliopistosta sekä kansantaloustieteen professori Eva Österbacka Åbo Akademista. Raportin
mukaan Suomen suuri haaste on julkisen talouden kestävyysvaje, jonka
taustalla on palvelutarpeiden kasvusta
aiheutuva julkisten menojen kasvu
sekä talouden heikko kasvupotentiaali. Oikeilla ja oikea-aikaisilla toimenpiteillä pystytään välttämään
korjaavien toimenpiteiden kustannuksia ja edistämään ihmisten hyvää
elämää sekä hoitamaan paremmin
julkista taloutta. Kyse on yhdenvertaisten elämänmahdollisuuksien ja
sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistämisestä. Selvityshenkilöt korostavat kansainvälisen ja kansallisen tutkimuksen perusteella varhaiskasvatuksen ja kouluvalmiuksien
merkitystä ennaltaehkäisevänä investointina. Raportti on osoitteessa: http:/
/www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_
asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20130408Enemmae/perhe_
NETTI.pdf. Lisätietoja antavat emeritusprofessori Jorma Sipilä, p. 0400
734 924, Tampereen yliopisto ja kansantaloustieteen professori Eva Österbacka, p. 02 215 4853, Åbo Akademi.
Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti 10.4.2013 Joukkoliikenteen
rahoitus -työryhmän raportin.
Työryhmä ehdottaa vaiheittaista etenemispolkua joukkoliikenteen rahoituksen kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi. Työryhmä ehdottaa sekä henkilökuljetusten rahoituksen käytön ja
vaikutusten laajempaa tarkastelua että
lisäystä valtion joukkoliikennerahoituksen tasoon. Rahoitustyöryhmän
mukaan hallitusohjelmassa ja liikennepoliittisessa selonteossa joukkoliikenteelle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa vain lisäämällä joukkoliikenteen määrärahaa 50 miljoonalla
eurolla. Työryhmä ehdottaa myös,
että joukkoliikenteen toimivaltaisille
viranomaisille annetaan enemmän
harkintavaltaa määrärahan kohdentamiseen omalla toimivalta-alueellaan.
Lisäksi työryhmä ehdottaa, että suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen valtionavustusta voitaisiin käyttää linja-autoliikenteen ostamisen
lisäksi myös junaliikenteen, metroliikenteen ja raitioliikenteen ostamiseen ja lipputukeen. Myös määrärahan vaikuttavuutta seurataan nykyistä
tarkemmin. Työryhmä korostaa, että
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selvitysmies Juhani Paajasen työllä on
selkeä yhtymäkohta joukkoliikennerahoitukseen. Raportti on osoitteessa
http://www.lvm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=2497123&name=
DLFE-19379.pdf&title=Julkaisuja%
2012-2013. Lisätietoja antavat rahoitustyöryhmän puheenjohtaja, yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 0295
342 568 ja rahoitustyöryhmän sihteeri,
ylitarkastaja Iida Huhtanen, p. 0295
342 613, liikenne- ja viestintäministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriön
asettama selvitysmies Juhani Paajanen
on luovuttanut 10.4.2013 Julkisin
varoin toteutettujen henkilökuljetusten rahoituksen ja toimintatapojen kehittäminen -raportin liikenneministeri Merja Kyllöselle. Paajanen
esittää henkilöliikenteen kehittämiseen isoa remonttia. Paajasen
mukaan joukkoliikenteen ja muun

tuetun henkilöliikenteen rahoitus ja
suunnittelu on nykyisin hajanaista.
Paajanen ehdottaa, että tällä hetkellä
usealle ministeriön hallinnonalalle
jakautuvat henkilöliikennerahat tulisi
kohdentaa yhdelle hallinnonalalle, ja
että liikenne- ja viestintäministeriö on
tällöin luontevin ja kustannustehokkain vaihtoehto tämän noin miljardin
euron rahasumman koordinoijaksi.
Raportin mukaan lyhyellä tähtäimellä
valtion joukkoliikenteen määrärahoja
tulisi korottaa 10 miljoonalla eurolla
kolmena seuraavana vuonna, jotta
joukkoliikenteen alueellinen peruspalvelutaso voitaisiin turvata ja estää
koulu-, sosiaali- ja terveystoimen
kuljetuskustannusten kasvu. Lisäksi
perinteistä joukkoliikennettä ja muuta
tuettua henkilöliikennettä, kuten koululaiskuljetuksia ja vammaiskuljetuksia, tulee tarkastella yhdessä laajempana kokonaisuutena. Joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille eli

ELY-keskuksille sekä 16 kunnalle ja
10 seudulliselle viranomaiselle tulisi
antaa laissa velvoite tehdä kaikkia
henkilökuljetuksia koskeva suunnitelma. Kuljetusten hankintatehtäviä
varten niiden olisi perustettava henkilöliikenteen logistiikasta vastaavat
yksiköt. Kelan korvaamien kuljetusten tehostaminen ja yhteensovittaminen joukkoliikenteeseen edellyttää,
että näiden kuljetusten hankinnoista
vastaava järjestämis- ja tilaajataho
nimetään erikseen. Vastuutahoina
voisivat olla esimerkiksi uudet
SOTE-alueet. Raportti on osoitteessa
http://www.lvm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=2497123&name=
DLFE-19379.pdf&title=Julkaisuja%
2012-2013. Lisätietoja antavat selvitysmies Juhani Paajanen, p. 0400 501
924 ja hallitusneuvos Irja VesanenNikitin, p. 0295 342 544, 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.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2013
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