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Tasavallan
presidentti
vahvisti
19.4.2013 seuraavat lait:
Laki elatusvelvoitteita koskevan
neuvoston asetuksen soveltamisesta
annetun lain muuttamisesta, laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä
elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja laki ulkomailla annetun
elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
22.4.2013/46

(HE 186/2012 vp). Lakeihin lisätään
täydentävät säännökset, joita lasten
ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä
Haagissa vuonna 2007 tehdyn yleissopimuksen soveltaminen edellyttää.
Yleissopimuksen ratifiointi kuuluu
Euroopan unionin toimivaltaan. Euroopan unioni allekirjoitti yleissopimuksen huhtikuussa 2011. Lakien
voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 0295
150 264)
Laki hovioikeuslain muuttamisesta,
laki hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n
muuttamisesta, laki merilain 21 luvun
1 §:n muuttamisesta, laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta, laki poronhoitolain muuttamisesta, laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun
lain 10 §:n muuttamisesta, laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa
annetun lain 5 ja 16 §:n muuttamisesta,
laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi
rikosasian käsittelyä varten tehdyn
puitepäätöksen lainsäädännön alaan
kuuluvien säännösten kansallisesta
täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen
soveltamisesta annetun lain 5 ja 10 §:n
muuttamisesta, laki rikoksen johdosta
tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen

ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 11 §:n
muuttamisesta ja laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
Suomen ja muiden Pohjoismaiden
välillä annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 153/2012 vp). Lakeihin
tehdään hovi- ja hallinto-oikeuksien
rakenneuudistuksen edellyttämät muutokset. Lisäksi lakeihin tehdään
rakenneuudistuksen aiheuttamista
tuomiopiirimuutoksista johtuvat viranomaisten alueellista toimivaltaa koskevat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.4.2014. (OM hallitusneuvos
Heikki Liljeroos 0295 150 428)
Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 184/2012 vp). Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annettuun lakiin lisätään säännös tutkimuslaitoksen oikeudesta saada salassapitosäännösten ja tuomioistuimen
antaminen
salassapitomääräysten
estämättä tutkimus- ja seurantatehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia tietoja
maksutta tuomioistuimilta ja eräiltä
muilta viranomaisilta. Lakiin lisätään
säännökset myös tutkimuslaitoksen
oikeudesta muodostaa tutkimusrekistereitä ja tietojen luovuttamisesta
niistä. Tutkimustarkoituksia varten
kerättyjen tietojen salassapidosta
säädetään viranomaisten toiminnan
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julkisuudesta annetussa laissa. Lait tulevat voimaan 1.5.2013. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 0295
150 508)
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 ja
4 §:n muuttamisesta (HE 172/2012
vp). Nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annettua lakia
muutetaan siten, että nuoren rikosta
koskevan
ilmoitusvelvollisuuden
määräaika alkaisi kulua esitutkinnan
valmistumisesta. Lakiin lisätään
myös säännös, jonka mukaan sotilaskurinpitomenettelyssä käsiteltävistä
nuoren rikoksista ei tarvitse tehdä
esitutkintaviranomaisen ilmoitusta.
Lisäksi lakiin lisätään säännös, jonka
mukaan syyttäjän ei tarvitse tehdä
seuraamusselvityspyyntöä, jos nuori
rikoksesta epäilty on ulkomaan kansalainen tai hänen vakinainen asuntonsa on muualla kuin Suomessa.
Laki tulee voimaan 1.5.2013. (OM
hallitussihteeri Anne Hartoneva
0295 150 344)
Laki passilain muuttamisesta ja laki
passilain muuttamisesta annetun lain
eräiden säännösten kumoamisesta
(HE 188/2012 vp). Passilakia muutetaan siten, että valmis passi toimitetaan hakijalle pääsääntöisesti kirjattuna kirjeenä tai vastaavana seurattavana lähetyksenä suoraan passivalmistajalta. Viranomaiselle kuuluvia
passin laadun ja oikeasisältöisyyden
tarkastamista sekä passilähetyksen
toimittamista koskevia tehtäviä voidaan siirtää yksityiselle palveluntuottajalle. Laissa säädetään yksityistä
palveluntuottajaa koskevista vaatimuksista, toiminnan valvonnasta ja
palveluntuottajan vastuusta. Toimitusmenettelyn muutoksen johdosta hakija
noutaa passilähetyksen yksityisen
palveluntuottajan
toimipisteestä.
Hakijan ei enää tarvitse palauttaa
viranomaiselle aiempaa voimassaolevaa passiaan, vaan hakijalle toimitetaan uuden passin mukana ohjeet
aiemman passin mitätöimiseksi.
Lisäksi passilakiin tehdään eräitä täsmennyksiä ja teknisiä muutoksia sekä
siirretään tiettyjä passilaissa säänneltyjä toiminnallisia tehtäviä sisäasiainministeriöltä Poliisihallitukselle. Lakiteknisistä syistä kumotaan vuonna
2014 voimaan tulevasta passilain
muutoksesta eräitä säännöksiä. Lait
tulevat voimaan 29.4.2013. (SM ylitarkastaja Elina Setälä 071 878 8586)
Laki ilmailulain muuttamisesta (HE
5/2013 vp). Ilmailulain eräitä miehittämättömiä ilma-aluksia ja lääketie-
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teellistä kelpoisuutta koskevia säännöksiä muutetaan. Kokeilu- ja tutkimustarkoituksiin käytettäville miehittämättömille ilma-aluksille lentosäännöistä säädetty poikkeus laajennetaan kattamaan kaikki miehittämättömät ilma-alukset ja näiden
alusten rekisteröintiä koskevia säännöksiä muutetaan. Lääketieteelliseen
kelpoisuuteen liittyvät säännökset
muutetaan vastaamaan uutta EUlainsäädäntöä niin, että henkilölupien
listaan lisätään ilmailulääkärin hyväksyntätodistus, matkustamomiehistön
kelpoisuustodistus ja matkustamomiehistön lääkärintodistus. Lennontiedottajan kelpoisuustodistus muutetaan lennontiedottajan lupakirjaksi
siihen liittyvine kelpuutuksineen.
Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto
valtuutetaan tarvittaessa puuttumaan
työterveyslääkärin, ilmailulääkärin
ja ilmailulääketieteen keskuksen toimintaan sekä näiden myöntämiin
lupiin. Laki tulee voimaan 1.5.2013.
(LVM neuvotteleva virkamies Risto
Saari 0295 342 311)
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja
vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
annetun lain muuttamisesta (HE 196/
2012 vp). Kiinteistönvälitysliikkeistä
ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
annettua lakia muutetaan siten, että
välitysliikkeen vastaavan hoitajan on
huolehdittava siitä, että välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa
toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä vähintään puolella
on välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys ja että muillakin välitystehtäviä suorittavilla henkilöillä on
tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito. Välittäjäkokeita järjestävän
Keskuskauppakamarin välittäjälautakunnan nimi muutetaan Keskuskauppakamarin
välittäjäkoelautakunnaksi. Lakiin otetaan myös säännökset Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunnan pitämästä välittäjäkokeen suorittaneiden rekisteristä.
Laki tulee voimaan 1.5.2013. Lain
5 §:n 1 momentti tulee voimaan kuitenkin 1.1.2016. (TEM hallitusneuvos Tuomo Knuuti 0295 063 537)
Laki patentti- ja rekisterihallituksen
suoritteista perittävistä maksuista
annetun lain muuttamisesta (HE 202/
2012 vp). Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteiden perustana olevien
säännösten asemaa suhteessa viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettuun lakiin selkeytetään. Patenttija rekisterihallituksen suoritteista
peritään liiketaloudellisin perustein

määräytyvä maksu silloinkin, kun
julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle
sähköpostitse. Lisäksi lakiin tehdään
eräitä teknisluonteisia muutoksia.
Laki tulee voimaan 1.5.2013. (TEM
ylitarkastaja Mika Kotala 0295
047 033)
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 180/2012 vp). Yrityspalvelurekisteristä muodostetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen
yhteinen rekisteri. Myös työ- ja elinkeinotoimistoilla on oikeus tallettaa
tietoja yrityspalvelurekisteriin sekä
käsitellä rekisterissä olevia tietoja.
Työ- ja elinkeinotoimistoilla on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohella oikeus salassapitosäännösten estämättä saada yrityspalvelurekisterin tietoja tehtäviensä hoitamista varten. Lakiin lisätään selventävä säännös luovutuksensaajan oikeudesta tallettaa, tulostaa ja jäljentää
teknisen käyttöyhteyden avulla luovutetut tiedot. Laki tulee voimaan
1.5.2013. (TEM ylitarkastaja Johanna
Ylitepsa 0295 064 207)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
19.4.2013 seuraavat kansainväliset
asiat:
Tasavallan presidentti valtuutti pääministeri Jyrki Kataisen tai hänen
estyneenä olleessaan valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen allekirjoittamaan kumppanuussopimus Suomen
tasavallan hallituksen ja Afganistanin islamilaisen tasavallan hallituksen välillä ja hyväksyi sopimuksen.
Sopimusneuvottelut on käyty Afganistanin hallituksen kanssa ulkoasiainministeriön Aasian ja Amerikan
osaston toimesta ja Suomen Kabulin
edustuston välityksellä. Kumppanuussopimus pitää sisällään seuraavat osiot: poliittinen ja turvallisuusyhteistyö, kehitysyhteistyö, hallinto
ja oikeusvaltiokehitys, taloudellinen
yhteistyö, alueellinen yhteistyö ja
muuttoliike. Sopimus on tarkoitus
allekirjoittaa Helsingissä 29.4.2013.
(UM osastopäällikkö Elina Kalkku
0295 350 556)
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N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
19.4.2013 seuraavat nimitysasiat:
Kööpenhaminan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Maarit Jalavan edustuston päällikön tehtävän
päättyminen 31.8.2013, Tunisin
suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Tiina Jortikka-Laitisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 18.8.2013, Zagrebin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos
Juha Ottmanin edustuston päällikön
tehtävän päättyminen 31.8.2013 sekä
Hampurin pääkonsulaatin päällikön,
ulkoasiainneuvos Erja Tikan edustuston päällikön tehtävän päättyminen
31.8.2013. (UM henkilöstöjohtaja
Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Ulkoasiainneuvos Ann-Marie Nyroos
Kööpenhaminassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2013
lukien ja ulkoasiainneuvos Tanja
Jääskeläinen Tunisissa olevan suurlähetystön
päällikön
tehtävään
19.8.2013 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295
351 439)
Pretorian suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Petri Salon sivuakkreditointi Botswanaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Laamanni Fred Daniel Allén Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.7.2013 lukien, käräjätuomari
Minna Kristiina Koskinen PohjoisSavon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2013 lukien, käräjätuomari Eija Liisa Pitkänen PohjoisSavon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2013 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Minna Maarit Mattila Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin
virkaan 1.6.2013 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295
150 428)

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

Valtioneuvosto antoi 18.4.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 41/2013 vp)
eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksesta. Esityksessä ehdote-
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taan säädettäväksi laki Patentti- ja
rekisterihallituksesta. Lailla korvattaisiin nykyinen patentti- ja rekisterihallituksesta annettu laki. Keskeisimmät uudistukset koskevat johtamista, organisaation sääntelyä ja
sidosryhmäyhteistyön asemaa. Ehdotetulla lailla korvattaisiin viraston johtokunta neuvottelukunnalla. Lisäksi
lain- ja asetuksentasoista viraston
organisaation sääntelyä selkeytettäisiin siten, että toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta vastaava pääjohtaja päättäisi
nykyistä itsenäisemmin viraston organisaatiosta. (TEM ylitarkastaja Mika
Kotala 0295 047 033)
Hallituksen esitys (HE 42/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi aravalainojen
lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun
lain ja aravarajoituslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta
muuttamisesta eräissä tapauksissa
annettua lakia muutettavaksi siten,
että lainaehtojen muuttamismahdollisuuksia joustavoitettaisiin ja lainaehtojen muutoksen myöntämisedellytyksiä täydennettäisiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan aravarajoituslakia muutettavaksi siten, että purkuja rajoitusakordien enimmäismääriä
nostettaisiin, purkuakordien myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin ja
akordien haku- ja myöntämismenettelyitä selkeytettäisiin. Esityksen
tavoitteena on mahdollistaa yksilöllisempi ja ennaltaehkäisevämpi lähestymistapa taloudellisissa vaikeuksissa
olevien vuokrataloyhteisöjen ongelmien ratkaisussa. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.9.2013. (YM
hallitussihteeri Anna Saarinen 040
590 8089)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 18.4.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta
Palestiinalaishallinnolle Mécanisme
Palestino Européen de Gestion et
d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismin ohjelman "Supporting Palestinian Public Administration and Services” kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan
27.4.2013. (UM ulkoasiainneuvos
Helena Tuuri 0295 351 581)

Valtioneuvoston asetus turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksen
tarkoituksena on varmistaa luottamuksellisesti vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen.
Sopimus, laki (210/2013) ja asetus
tulevat voimaan 1.5.2013. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295
351 159)
Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta. Asetuksella säädetään viranomaisten tehtävistä kansalaisuushakemuksen, kansalaisuusilmoituksen
ja kansalaisuusaseman määrittämistä
koskevan asian vireillepanossa ja
käsittelyssä, käsittelymaksun suorittamisesta pantaessa asia vireille kunniakonsulaatissa ja viranomaisten
keskinäisen yhteistyön järjestämisestä
Suomen kansalaisuutta koskevissa
asioissa. Asetus tulee voimaan
1.5.2013. (SM lainsäädäntöneuvos
Tiina Sinkkanen 071 878 8626)
Valtioneuvoston asetus Suomenlinnan
hoitokunnasta. Asetuksella säädetään
Suomenlinnan hoitokunnan tehtävistä,
hallinnosta ja virkamiehistä. Asetus
tulee voimaan 1.5.2013. (OKM hallitussihteeri Janina Lindqvist 0295
330 360)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013
maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 7 §:n 5 momentissa määriteltyä eläinmäärän laskemista täsmennetään. Sikojen, kanojen ja lihasiipikarjan eläinyksikkömäärän laskemisessa otetaan huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/
2001) 10 §:n 7 momentin nojalla
annetuissa säännöksissä määriteltyjen laskenta-ajankohtien lisäksi vuoden 2008 kotieläintalouden kansallisen tuen määräytymisperusteet.
Lisäksi asetuksen liitteen 1 alaviitteitä
täsmennetään Kittilän ja Sodankylän
kuntien osalta. Asetus tulee voimaan
23.4.2013. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen liitteen 2 muuttamisesta.
Rotavirus lisätään tartuntatautiasetuksen liitteessä 2 lueteltuihin mikrobeihin, joista lähetetään kanta tai
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näyte Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (tartuntatautirekisterin mikrobikantakokoelma). Asetus tulee voimaan 1.5.2013. (STM hallitusneuvos
Liisa Katajamäki 0295 163 329)
Valtioneuvoston asetus terveyden
edistämisen määrärahasta annetun
asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksen 4 §:n 3 momenttia muutetaan
siten, että valtionavustus voidaan
maksaa kokonaisuudessaan ennen
loppuselvityksen hyväksymistä. Voimassa olevan säännöksen mukaan
ennen loppuselvityksen hyväksymistä
voidaan hankkeelle osoitetusta määrärahasta maksaa enintään 80 prosenttia. Asetus tulee voimaan
1.5.2013. (STM hallitusneuvos Liisa
Katajamäki 0295 163 329)
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
18.4.2013 seuraavat päätökset:
Päätös valtuuttaa valtiosihteeri Pertti
Torstila tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Päivi Blinnikka
tekemään noottienvaihdolla sopimus
diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
Suomen tasavallan hallituksen ja
Kazakstanin tasavallan hallituksen
välillä. (UM lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto 0295 351 159)
Päätös merkitä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin ilmoitus pöytäkirjaan valtioneuvoston tietoon saatetuksi ja määrätä Yhdistyneiden
Kansakuntien yhteydessä toimivan
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin neuvottelukunnan suomalaiset
jäsenet. Neuvottelukunnan suomalaiset jäsenet 31.12.2017 päättyväksi
toimikaudeksi ovat neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen oikeusministeriö, professori Kimmo Nuotio
Helsingin yliopisto ja johtaja Sirpa
Rautio Ihmisoikeuskeskus. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 0295
150 508)
Päätös hyväksyä Suomen vakausohjelma. Vakausohjelmassa esitetään
Suomen talouspolitiikan lähtökohdat
ja tavoitteet erityisesti finanssipolitiikan osalta sekä arvioidaan niiden
toteutumista vuoteen 2017 asti. Ohjelman perustana on eduskunnan
21.12.2012 hyväksymä vuoden 2013
talousarvio sekä vuosia 2014–2017
koskeva valtiontalouden kehyspäätös
ja sen taustana olleet ennusteet. Keskipitkän aikavälin tavoite asetetaan
julkisyhteisöjen rakenteelliselle alijäämälle -0,5 prosenttiin BKT:sta.
Tavoite on sekä vakaus- ja kasvu-
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sopimuksen että vuoden 2013 alusta
voimaan tulleen valtioiden välisen
finanssipoliittisen sopimuksen edellyttämänä säädetyn kansallisen lain
(ns. fipo-laki) mukainen. Julkinen
talous vahvistuu ohjelmakaudella,
mutta pysyy alijäämäisenä. Valtion
velkasuhteen kasvu taittuu ja julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä pysyy
keskipitkän aikavälin tavoitetta vahvempana. (VM finanssineuvos Mikko
Spolander 0295 530 006)
Päätös hyväksyä Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen ohjelma,
kevät 2013. Euroopan unionille kuvataan hallituksen vuosia 2014–2017
koskeva valtiontalouden kehyspäätös
tarpeellisilta osin ja muut hallituksen
päättämät toimenpiteet, joilla vuoden
2011 syksyllä vahvistetut Eurooppa
2020 -strategian kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa
huomioidaan myös Euroopan unionin
neuvoston Suomelle vuonna 2012
antamat suositukset ja komission
vuonna 2012 Suomen kokonaistalouden tasapainosta esittämät huomiot.
Ohjelma noudattaa rakenteeltaan
kevään 2012 ohjelmaa rajoittuen kuitenkin uusien linjausten ja päätösten
esittelyyn. Yksilöityjä toimenpiteitä ja
niiden budjettivaikutuksia esitetään
mahdollisuuksien mukaan. Ohjelma
perustuu Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2010 hyväksymään Eurooppa
2020 -strategiaan ja vuonna 2011
hyväksyttyyn vakaus- ja kasvusopimuksen asetuksen (1466/97) muutokseen. (VM finanssineuvos Mikko
Spolander 0295 530 006)
Päätös hylätä SBS TV Oy:n hakemus
toimiluvan muuttamiseksi. SBS TV
Oy on 14.1.2013 saapuneella hakemuksellaan pyytänyt valtioneuvostolta sille myönnetyn toimiluvan
muuttamista. Toimilupaa pyydetään
muutettavaksi siten, että se kattaisi
joustavasti musiikkiviihteen ja siihen
liittyvän sisällön. SBS Finland Oy:lle
on myönnetty toimilupa televisiotoiminnan harjoittamiseksi maanpäällisessä digitaalisessa televisioverkossa
kanavanipussa E, joka edellyttää
80 prosentin väestönpeittoa. SBS TV
Oy:n toimilupaa myönnettäessä on
pyritty muun muassa turvaamaan
ohjelmistotarjonnan monipuolisuus.
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettu televisiotoiminnan kokonaisuus huomioon
ottaen toimilupaa ei muuteta. (LVM
neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)

Päätös asettaa sairausvakuutusasiain
neuvottelukunta
toimikaudeksi
1.5.2013–30.4.2016. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): puheenjohtaja:
johtaja Helena Pesola Kansaneläkelaitos; varapuheenjohtaja: johtaja
Mikael Forss Kansaneläkelaitos;
jäsenet: johtaja Liisa-Maria VoipioPulkki (lääkintöneuvos Jukka Mattila)
sosiaali- ja terveysministeriö, osastopäällikkö Outi Antila (johtaja Anja
Kairisalo) sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Heikki Pärnänen (toiminnanjohtaja Matti Pöyry) lääkäreitä
ja hammaslääkäreitä edustavan järjestön edustajat, ylilääkäri Jan
Schugk (asiantuntija Antti Tanskanen) työnantajien edustajat, ekonomisti Ilkka Kaukoranta (ekonomisti
Joonas Rahkola) vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavat,
sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi (lakimies
Paula Ilveskivi) vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavat ja
kansanedustaja Sanna Lauslahti
(kansanedustaja Anneli Kiljunen)
vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavat. (STM neuvotteleva
virkamies Pekka Humalto 0295
163 193)
Päätös myöntää oikeustieteen kandidaatti Juhani Turuselle ero tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäsenen tehtävästä ja
nimittää hänen tilalleen oikeustieteen
kandidaatti, varatuomari Hannu Ijäs
18.4.2013
lukien
lautakunnan
31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina
Muinonen 0295 163 185)
Periaatepäätös ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille
2013-2017. Ohjelman tärkeimpänä
tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asumisoloja siten, että saavutettaisiin tilanne, jossa vähintään 92
prosenttia yli 75-vuotiaista asuu
kotona. Tämän vuoksi tarvitaan riittävä määrä esteettömiä ja turvallisia
asuntoja. Kotona asuminen edellyttää myös asuinympäristöjen kehittämistä ikääntyneiden tarpeisiin, uusien
asumisratkaisujen ja palveluasumisen tarjontaa sekä palvelujen kehittämistä. Periaatepäätös on osoitteessa
www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset.(YM asuntoneuvos Raija
Hynynen 050 521 7498)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
18.4.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

22.4.2013/46

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

Valtioneuvoston kirjelmä (U 17/2013
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (valtuutus ratifioida ILOn kotitaloustyöntekijöitä koskeva sopimus).
Euroopan komissio on 21.3.2013
tehnyt ehdotuksen neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamiseksi ratifioimaan, Euroopan unionin
edun vuoksi, kotitaloustyöntekijöiden
ihmisarvoista työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011
yleissopimus.
Yleissopimuksessa
määritellään
maailmanlaajuisesti
kotitaloustyöntekijöihin sovellettava
vähimmäissuojan taso. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen
0295 048 938)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 18.4.2013 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto antoi erivapauden
ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista
lähetystöneuvos, filosofian kandidaatti Pekka Hukalle sekä lähetystöneuvos, valtiotieteen kandidaatti
Merja Sundbergille. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Lähetystöneuvos Pekka Hukka
1.5.2013 lukien, lähetystöneuvos
Tanja Jääskeläinen 19.8.2013 lukien,
lähetystöneuvos Katja Pehrman
1.9.2013 lukien, lähetystöneuvos
Johan Schalin 1.5.2013 lukien, lähetystöneuvos Merja Sundberg 1.5.2013
lukien, lähetystöneuvos Janne Taalas
1.5.2013 lukien, lähetystöneuvos
Jaana Teckenberg 1.5.2013 lukien ja
lähetystöneuvos Marja-Leena Vuorenpää 1.5.2013 lukien ulkoasiainneuvoksen virkoihin sekä ulkoasiainsihteeri Jatta Jämsén 1.5.2013 lukien
lähetystöneuvoksen virkaan. (UM
henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
0295 351 439)
Oikeustieteen kandidaatti Henri Helo
sisäasiainministeriön hallintoyksikön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.5.2013 lukien. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 071 878 8304)
Ylijohtaja, filosofian kandidaatti
Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikön virkaan
1.5.2013–30.4.2020. (OKM ylijohtaja
Håkan Mattlin 0295 330 208)
Valtioneuvosto myönsi pääjohtaja
Tero Varjorannalle virkavapautta
Säteilyturvakeskuksen pääjohtajan
virasta 1.9.2013–31.8.2016. (STM
hallitusneuvos Liisa Perttula 0295
163 521)
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Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.4.2013
seuraavia asioita:
Rikosseuraamuslaitoksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa uudet sisällöltään ja
kustannusvaikutuksiltaan tarkistetut
vuokrasopimukset Itä- ja PohjoisSuomen rikosseuraamusalueeseen
kuuluvan Mikkelin vankilan perusparannus- ja lisärakennushankkeen
valmistuttua. Mikkelin vankilan
peruskorjaus- ja lisärakennushankkeen tavoitteena on vankila, joka toiminnallisuudeltaan ja tekniseltä kunnoltaan vastaa nykyajan vaatimuksia.
Valtioneuvoston raha-asianvaliokunta
puolsi kokouksessaan 12.3.2008
oikeusministeriön esitystä Mikkelin
vankilan peruskorjaus- ja lisärakennushankkeen käynnistämiseksi. Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaista
vankipaikkamäärää 120 on kasvatettu
hankkeen edetessä 130 vankipaikkaan. Vankipaikkamäärän kasvattaminen on välttämätöntä Konnunsuon
vankilan lakkauttamisen edellyttämien korvaavien vankipaikkatarpeiden vuoksi. Hankkeen laajuuden ja
kustannusvaikutusten vuoksi sopimuksia tarkistetaan. Oikeusministeriön 14.3.2008 tekemän päätöksen
mukaisesti vuokrakustannus saisi olla
uudisrakennushankkeen ja perusparannushankkeen valmistuttua enintään 2 005 000 euroa vuodessa. (OM
osastopäällikkö Arto Kujala 0295
150 408)
Palosuojelurahaston vuoden 2012
tilin-päätöksen vahvistaminen. Rahaston tulot vuonna 2012 olivat
9 565 934,57 euroa ja ne koostuivat
lähes kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2011. Kulut tilikaudella olivat 9 618 055,14 euroa,
josta siirtotalouden kulut olivat
9 266 800,00 euroa. Rahaston kulujäämä tilikaudelta oli 72 640,63 euroa.
Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 15 673 446,28 euroa. (SM
kehittämisneuvos Harri Martikainen
071 878 8512)
Maatilatalouden kehittämisrahaston
vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen. Rahaston kulujäämä tilikaudella
1.1.–31.12.2012
oli
75 545 150,59 euroa. Taseen loppusumma
tilikauden
päättyessä
31.12.2012 oli 569 665 228,12 euroa.
(MMM maatalousneuvos Esa Hiiva
0295 162 265)

Maatalouden
interventiorahaston
vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen. Rahaston kulujäämä tilikaudella 1.1.–31.12.2012 oli 642 645,29
euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä 31.12.2012 oli
1 202 011,61 euroa. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295
162 265)
Valtion televisio- ja radiorahaston
vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen. Yleisradio Oy:n julkisen
palvelun rahoituksen uudistus toteutettiin vuoden 2013 alusta lukien,
millä oli vaikutuksia rahastoon jo
vuonna 2012. Sekä televisiomaksujen kertymä että Yleisradio Oy:lle
tuloutettujen varojen määrä oli aiempaa pienempi, mikä johtui televisiomaksun maksuvelvollisuuden päättymisestä vuoden 2012 lopussa. Vaikutukset oli huomioitu rahaston
käyttösuunnitelman valmistelussa.
Myös Yleisradio Oy varautui taloussuunnittelussaan syntyvän kassavajeen kattamiseen. Vuonna 2012
rahaston suoriteperusteiset tulot olivat 333,8 miljoonaa euroa, mikä on
134,4 miljoonaa euroa vähemmän
kuin vuonna 2011. Tulot muodostuivat kokonaan televisiomaksuista.
Rahaston varoja käytettiin 364,0 miljoonaa euroa Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen, mikä on 93,0
miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2011 lopussa rahaston
taseessa oleva saatavakanta oli 60,4
miljoonaa euroa ja vuoden 2012 tilinpäätöksessä huomattavasti pienempi
eli 8,2 miljoonaa euroa. Vuoden
2011 lopun suuresta saatavakannasta
johtuen vuonna 2012 maksuperusteinen tulokertymä (380,0 miljoonaa
euroa) oli huomattavasti suurempi
kuin suoriteperusteinen kertymä
(333,8 miljoonaa euroa). Kassavirtaa
kertyi sekä vuonna 2011 että vuonna
2012 laskutetuista tuloista. Rahaston
toiminnan kulut vuonna 2012 olivat
9,4 miljoonaa euroa, mikä oli 0,4 miljoonaa euroa edellisvuotista vähemmän. Vuoden 2012 lopulla rahaston
yhdystilillä olevat varat olivat 14,4
miljoonaa euroa. Summasta 8,5 miljoonaa euroa oli jakamattomia varoja
ja 5,9 miljoonaa euroa palautettavista
televisiomaksuista koostuvia lyhytaikaisia velkoja. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 0295 342 463)
Lupa ydinturvallisuusneuvottelukunnalle kutsua jaostoihinsa jäseniksi
neuvottelukuntaan
kuulumattomia
henkilöitä. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa neuvottelukunnalle luvan
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kutsua neuvottelukunnan jaostoihin
jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Ydinturvallisuusneuvottelukunta on tehnyt asiaa koskevan esityksen työ- ja elinkeinoministeriölle. Neuvottelukunnan jaostoja ovat ydinjätejaosto ja reaktoriturvallisuusjaosto. (TEM ylitarkastaja
Eriika Melkas 0295 064 103)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Istanbulin sopimuksen voimaansaattamista Suomessa selvittänyt
työryhmä luovutti mietintönsä ulkoasiainministeriölle 2.4.2013. Istanbulin sopimus on ensimmäinen
eurooppalainen oikeudellisesti sitova
sopimus, joka koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Vaikka naisiin kohdistuvaan väkivaltaan on pyritty kansainvälisesti puuttumaan erilaisilla
toimintaohjelmilla ja julistuksilla,

laajentaa Istanbulin sopimus näitä
kansainvälisiä velvoitteita merkittävästi. Sopimus myös velvoittaa osapuolet kriminalisoimaan useita naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja,
kuten pakkoavioliiton, vainonnan
sekä seksuaalisen häirinnän. Mietinnössä todetaan, että Suomessa
monilta toimenpiteiltä ja palveluilta,
kuten turvakodeilta, puuttuvat tarpeelliset resurssit. Jotta sopimus voidaan
toteuttaa täysimääräisesti, se vaatii
riittävien taloudellisten resurssien
suuntaamista naisiin kohdistuvan
väkivallan ehkäisyyn ja poistamiseen. Mietinnössä todetaan myös, että
naisiin kohdistuva väkivalta ei ole
vain yksilötason ongelma, vaan laaja
ja vakava yhteiskunnallinen ongelma,
jolla on laajakantoiset vaikutukset
kaikkiin yhteiskunnan jäseniin. Naisiin kohdistuva väkivalta, perheväkivalta mukaan lukien, on maailmanlaajuisesti yksi laajimmalle levinneitä
ihmisoikeusloukkauksia ja yksi naisten syrjinnän muoto. Perheväkivalta
kohdistuu myös miehiin ja lapsiin,
jotka on otettava huomioon sopimus-

ta täytäntöön pantaessa, mutta sopimuksen mukaan huomio tulee kuitenkin kiinnittää naisiin sukupuoleen
perustuvan väkivallan uhreina. Mietintö on osoitteessa http://um.fi/public/download.aspx?ID=112316&
GUID={ACA47CB7-0464-4DC4B7C4-3A87B7BA0BE3} Lisätietoja
antaa lainsäädäntösihteeri Mia Spolander, p. 040 590 8137, ulkoasiainministeriö

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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