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

Valtioneuvosto antoi 25.4.2013 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 43/2013 vp)
eduskunnalle laiksi sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä
ehdotetaan, että sähköistä kiinteistön
kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskeva lainsäädäntö
tulee voimaan 1.11.2013. Mainitusta
päivästä lukien suurin osa kiinteistön
luovutuksista voitaisiin tehdä sähköi29.4.2013/49

sesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Vastaavasti kiinnityshakemukset voitaisiin
tehdä sähköisesti ja sähköiset panttikirjat ottaa käyttöön. Eräisiin luovutuksiin ja kiinnityshakemuksiin
säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin
vasta 1.3.2015 lukien. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 0295
150 224)
Hallituksen esitys (HE 44/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n sekä
Koulutusrahastosta annetun lain
muuttamisesta. Aikuiskoulutustuessa
sovitellun tuen ehtoja ehdotetaan
muutettaviksi siten, että täyden suojaosan määrä kuukaudessa korotettaisiin 250 euroon. Lisäksi aikuiskoulutustuen enimmäiskestoaika ehdotetaan pidennettäväksi 19 kuukauteen.
Ammattitutkintostipendin
määrä
ehdotetaan korotettavaksi 450 euroon
niiden henkilöiden osalta, joilla ei
ole perusasteen jälkeistä ammatillista
tutkintoa. Perusmääräiseen ammattitutkintostipendiin ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkistus. Lisäksi ammattitutkintostipendin hakumenettelyä
ehdotetaan yksinkertaistettavaksi ja
stipendin määrän tarkistusväliä pidennettäväksi kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen. Lait ovat tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.8.2013. (STM
hallitussihteeri Pekka Paaermaa
0295 163 194)

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

Valtioneuvosto antoi 25.4.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan siten, että kanslian
toimialaan kuuluvat yhtiöt saatetaan
ajan tasalle. Asetus tulee voimaan
1.5.2013. (VNK hallitussihteeri Heidi
Viitala 0295 160 364)
Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden vientiä koskevan lupaharkinnan yleisistä edellytyksistä. Asetuksella säädetään puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain nojalla
täydentävistä säännöksistä, jotka koskevat puolustustarvikkeiden vientiä
koskevia lupaharkinnan yleisiä edellytyksiä. Asetuksessa säädetään niistä
valtioista, joihin suuntautuvaan puolustustarvikkeiden vientiin, siirtoon,
välitykseen tai kauttakuljetukseen
Suomesta lupaa myönnettäessä ei
sovelleta ulko- ja turvallisuuspoliittista harkintaa. Asetus tulee voimaan
30.4.2013. (UM apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 0295 351 184)
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetusta tarkistetaan siten, että
asetuksessa ei erikseen luetella erilaisia yksikön päällikköinä toimivien
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virkamiesten neuvos- ja johtajapäätteisiä virkanimikkeitä. Muina kuin
yksikön päällikköinä toimivien virkamiesten kelpoisuusvaatimuksia koskevaan kohtaan lisätään tietohallintojohtaja ja tutkimusjohtaja. Asetus
tulee voimaan 1.5.2013. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 0295
162 383)
Valtioneuvoston asetus Suomen ja
Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Pöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Pöytäkirjan ensimmäinen elementti koskee määräystä siitä, että
lohen, taimenen ja muiden kalalajien
jokikalastuksessa saisi käyttää tai
säilyttää veneessä enintään yhtä
kulkuverkkoa venekuntaa kohden.
Monen kulkuverkon samanaikainen
laskeminen jokeen johtaa suureen
pyyntitehoon, joka voi vaikeuttaa
kalojen vaellusta joen kalaväylässä.
Taimenkantojen heikon tilan vuoksi
pöytäkirja sisältää määräyksen Tornionjoen kalastusalueen meri- ja jokialueella saaliiksi saatujen taimenten
vapauttamisvelvoitteesta. Näin esimerkiksi lohen viehekalastuksessa
saatu taimen tulee aina vapauttaa,
elävänä tai kuolleena. Määräys koskee sekä ammatti- että vapaa-ajankalastusta. Pöytäkirjan kolmas elementti liittyy taimenen suojeluun ja
koskee nostokoukun käyttökieltoa.
Kielto koskisi kaikkea kalastusta,
koska pyyntitapahtuman yhteydessä
lohta ei varmuudella voi erottaa taimenesta. Nostokoukku vahingoittaa
yleensä kalaa niin, ettei se vapautettuna jäisi eloon. Lisäksi pöytäkirja
sisältää lisäyksen kalastussäännön
liitteeseen 2 apajapaikoista. Pöytäkirjassa todetaan lopuksi, että sen
mukaiset määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että niitä
voidaan soveltaa 1.6.2013 lukien.
Pöytäkirja ja asetus tulevat voimaan
1.5.2013. (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162 494)
Valtioneuvoston asetus koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista. Asetuksella säädetään ravintosuositusten
huomioimisesta tuotteita koskevissa
vaatimuksissa ja ruoan valmistuksessa
käytettävien tuotteiden laskutavasta.
Pykälien sisältö vastaa nykyisin voimassa olleita säännöksiä. Asetuksessa
on kyse nykyisin voimassa olevan
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1023/2008) säädöstason teknisestä mukauttamisesta vastaamaan
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vuoden 2013 alusta voimaan tulleen
markkinajärjestelylain sisältöä. Asetus tulee voimaan 8.5.2013. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)
Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta. Teknisellä asetusmuutoksella
jatketaan asetuksen voimassaoloa
puolella vuodella maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen siirtymäsäännöstä vastaavasti. Kyseessä on tekninen asetusmuutos ja asetuksen myöntöperusteet ja vastaavat muut ehdot
säilyvät ennallaan. Asetus tulee voimaan 8.5.2013. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Jukka Ränkimies
0295 162 488)
Valtioneuvoston asetus riistavahingoista. Riistavahinkolain nojalla annetaan asetuksella tarkemmat säännökset vasonta- ja vasakuolleisuusprosentista, poikkeuksellisen suurista
porovahingoista, puulajikohtaisista
vaurioluokista, puuston käyvän arvon
laskentakaavoista sekä porovahinkojen maastotarkastuksista. Asetus tulee
voimaan 29.4.2013. (MMM ylitarkastaja Rami Sampalahti 0295 162 419)
Valtioneuvoston asetus kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston
välitysliikkeistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Kiinteistönvälitysliikkeistä
ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
annetun lain muutos tulee voimaan
1.5.2013. Asetusta muutetaan ottaen
huomioon kiinteistönvälitysliikkeistä
ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
annettuun lakiin tehdyt muutokset.
Lisäksi asetukseen tehdään muutoksia, jotka koskevat rekisteri-ilmoitusta
ja välittäjäkokeen järjestämistä. Asetus tulee voimaan 1.5.2013. (TEM
hallitusneuvos Tuomo Knuuti 0295
063 537)
Valtioneuvoston asetus terävien
instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla. Asetuksella pannaan täytäntöön kansallisesti neuvoston direktiivi
2010/32/EU Euroopan terveydenhuoltoalan
työnantajayhdistyksen
(HOSPEEM) ja Euroopan julkisten
alojen ammattiliittojen federaation
(EPSU) tekemän terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien
ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla
koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta. Asetuksessa säädetään
toimenpiteistä terävien instrumenttien

aiheuttamien vaarojen poistamiseksi
tai vähentämiseksi sekä toimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä tapaturman tai vaaratilanteen jälkeen. Asetus tulee voimaan 8.5.2013. (STM
neuvotteleva virkamies Antti Janas
0295 163 501)
Valtioneuvoston asetus suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa
tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Yleissopimus, laki (952/2012) ja asetus tulevat
voimaan 28.2.2014. (STM ylitarkastaja Reetta Orsila 0295 163 505)
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
25.4.2013 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtuuskunta Arktisen
neuvoston 8. ulkoministerikokoukseen Kiirunassa 15.5.2013. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja ja jäsenet
ovat suurlähettiläs Hannu Halinen
ulkoasiainministeriöstä, erityisavustaja Tarja Kantola ulkoasiainministeriöstä, yksikön päällikkö Vesa Vasara
ulkoasiainministeriöstä, suurlähettiläs
Harry Helenius Suomen suurlähetystöstä Tukholmassa, projektiavustaja
Hanna-Elina Koivisto ulkoasiainministeriöstä, kansainvälisten asiain
neuvos Ann-Britt Ylinen ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Outi Mähönen ympäristöministeriöstä, erityisasiantuntija Magnus
Nyström
ympäristöministeriöstä,
puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi
Saamelaiskäräjiltä, kaupunginjohtaja
Esko Lotvonen Rovaniemen kaupungista, toimitusjohtaja Mikko Niini
Aker Arctic Technology Inc:ista,
professori Paula Kankaanpää Lapin
yliopiston Arktisesta keskuksesta ja
toimitusjohtaja Timo Rautajoki Lapin
kauppakamarista. (UM apulaisosastopäällikkö Liisa Talonpoika 0295
350 638)
Periaatepäätös järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiasta. Strategian tavoitteena on vähentää järjestäytynyttä rikollisuutta ja heikentää
sen toimintaedellytyksiä sekä estää
rikollisuuden haitallisia vaikutuksia
yhteiskuntaan. Peritaatepäätös on
osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/
periaatepaatokset. (OM apulaisosastopäällikkö Asko Välimaa 0295
150 248)
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Päätös määrätä Helsingin hallintooikeuden sivutoimiseksi asiantuntijajäseneksi valtiotieteen kandidaatti
Olli Daavittila 1.5.2013–31.10.2013.
(OM hallitusneuvos Anne Hallavainio
0295 150 458)
Päätös asettaa paikkatietoasiain
neuvottelukunta
toimikaudeksi
1.5.2013–30.4.2016. Kokoonpano:
puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: erityisasiantuntija Ari-Pekka Dag sisäasiainministeriö, suunnittelija Sami Heikkilä puolustusministeriö, neuvotteleva
virkamies Anne Kauhanen-Simanainen valtiovarainministeriö, opetusneuvos Juha Haataja opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenneneuvos Seppo
Öörni liikenne- ja viestintäministeriö, ylitarkastaja Kai Karsma työ- ja
elinkeinoministeriö,
neuvotteleva
virkamies Sari Kauppinen sosiaalija terveysministeriö, tietohuoltopäällikkö Juha Vuorimies ympäristöministeriö, kehittämispäällikkö Marja
Tammilehto-Luode Tilastokeskus,
kehitysjohtaja Jarmo Kohonen Geologian tutkimuskeskus, tietohallintojohtaja Kristiina Soini Suomen
ympäristökeskus, yksikön päällikkö
Tarja Riihisaari Ilmatieteen laitos,
johtaja Sinikka Hartonen Liikennevirasto, kiinteistöinsinööri Mirja
Metsälä Espoon kaupunki, johtaja
Juha Saarentaus Sito Oy, pysyvät
asiantuntijat: kehitysjohtaja Pekka
Halme Maanmittauslaitos ja osastonjohtaja Tapani Sarjakoski Geodeettinen laitos. Neuvottelukunnan sihteeristön tehtävistä huolehtii Maanmittauslaitos. (MMM maanmittausneuvos Raimo Vajavaara 0295
162 124)
Päätös asettaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimikaudeksi 1.5.2013–30.4.2016. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: professori Olli Peltoniemi
Helsingin yliopisto; varapuheenjohtaja: toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi Eläintautien torjuntayhdistys
ETT; jäsenet: apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen (eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb) maa- ja
metsätalousministeriö, yksikönjohtaja
Jaana Mikkola (jaostopäällikkö Taina
Mikkonen) Elintarviketurvallisuusvirasto, läänineläinlääkäri Tapio
Palmu (läänineläinlääkäri TainaRiitta Seppälä) Lounais-Suomen
aluehallintovirasto,
erikoistutkija
Jarkko Niemi (vanhempi tutkija Tiina
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Reilas) maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus, ulkopuolinen tutkija
Saara Kupsala Suomen ympäristökeskus (VTT Birgitta Wahlberg Åbo
Akademi), professori Jaakko Mononen Itä-Suomen yliopisto (Tuotantoeläinsairaalan johtava eläinlääkäri
Mari Heinonen Yliopistollinen eläinsairaala), ELL Päivi Lahti Helsingin
yliopisto (akatemiatutkija Markku
Oksanen Turun yliopisto), asiantuntija Leena Suojala (maitoasiamies
Sami Kilpeläinen) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK,
toiminnanjohtaja Jonas Laxåback
(maanviljelijä Tomas Långgård)
Svenska Lantbruksproducenternas
Centralförbund SLC, kotieläinagronomi Sanna Nokka ProAgria Keskusten Liitto (jalostusjohtaja Pirkko
Taurén Faba osk.), laatupäällikkö
Elias Jukola HK Agri, Elintarviketeollisuusliitto (laatupäällikkö Tuomas
Herva AtriaNauta, Elintarviketeollisuusliitto),
elintarvikeasiantuntija
Merja Söderström (johtaja Ilkka
Nieminen) Päivittäistavarakauppa,
pääsihteeri Juha Beurling (elintarvikeasiantuntija Annikka Marniemi)
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet, vs. toiminnanjohtaja Kati Pulli
Eläinsuojeluliitto Animalia (vs. toiminnanjohtaja Sami Säynevirta
Luonto-Liitto) ja toiminnanjohtaja
Helinä Ylisirniö (viestintäpäällikkö
Maria Lindqvist) Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295
162 468)
Päätös vahvistaa Metsähallituksen ja
Metsähallituksen konsernin vuoden
2012 tilinpäätös ja päättää liikelaitoksen voiton tuloutuksesta. Metsähallituksen liiketoiminnan tilikauden
114 194 594,61 euron voitosta ja
edellisten tilikausien 22 196 050,22
euron voitosta tuloutetaan valtiolle
neljässä erässä yhteensä 120 000 000
euroa, mikä vastaa hallitusohjelmassa
sovittua korotettua tuloutustasoa.
Metsähallitus maksaa 30.5.2011 vallitsevan tilanteen mukaisen kolmen
kuukauden euribor-koron suuruista
korkoa lykkäysajalta. (MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen
0295 162 408)
Päätös myöntää ero Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen johtokunnan varapuheenjohtajalle työ- ja elinkeinoministeriön
teollisuusneuvos Paula Nybergille ja
määrätä hänen tilalleen ylijohtaja
Taina Susiluoto työ- ja elinkeino-

ministeriöstä 1.5.2013 lukien johtokunnan 30.6.2014 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)
Päätös myöntää Fortum Sähkönsiirto
Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Ikaalisten kaupungissa ja
Hämeenkyrön kunnassa sijaitsevien
kiinteistöjen alueille rakennetun 110
kV sähkönsiirtojohdon käyttöoikeutta
varten
(Kyröskoski-Paununperä).
(TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen
0295 064 220)
Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa
omaisuuden lunastamiseksi Siikajoen
kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen
alueille rakennettavaa 400/110 kV
sähköasemaa varten (Siikajoen sähköasema). (TEM ylitarkastaja Johanna
Juvonen 0295 064 220)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman
terveysjärjestön (WHO) 66. yleiskokoukseen
Genevessä
20.–
28.5.2013. Valtuuskunnan puheenjohtaja on peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson sosiaalija terveysministeriöstä, varapuheenjohtaja pysyvä edustaja, suurlähettiläs Päivi Kairamo Suomen pysyvästä
edustustosta Genevessä ja jäsenet
ovat pääjohtaja Pekka Puska terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta,
pysyvän edustajan sijainen, ministeri
Antti Rytövuori Suomen pysyvästä
edustustosta Genevessä, johtaja Taru
Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, yksikön päällikkö Pirjo Suomela-Chowdhury ulkoasiainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Outi
Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, lähetystöneuvos Eero
Lahtinen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen sosiaali- ja terveysministeriöstä. (STM kansainvälisten asiain johtaja Liisa Ollila
0295 163 115)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) hallintoneuvoston 133. kokoukseen Genevessä 29.–30.5.2013. Valtuuskunnan
puheenjohtaja on pysyvä edustaja,
suurlähettiläs Päivi Kairamo, Suomen
pysyvästä edustustosta Genevessä ja
jäsenet ovat pysyvän edustajan sijainen, ministeri Antti Rytövuori Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä, lähetystöneuvos Eero Lahtinen Suomen pysyvästä edustustosta
Genevessä ja ylitarkastaja Hanna-
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Riikka Viljamaa sosiaali- ja terveysministeriöstä. (STM kansainvälisten
asiain johtaja Liisa Ollila 0295
163 115)
Päätös myöntää johtaja Hannu Rautiaiselle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja
työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen
tilalleen asiantuntija Antti Tanskanen
ja myöntää työmarkkinalakimies
Marja Isomäelle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja
määrätä hänen tilalleen työmarkkinalakimies Miia Kannisto sekä myöntää työmarkkinalakimies Katja Viertävälle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja
työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan
jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen työmarkkinalakimies Anna Kare
29.4.2013
lukien
lautakunnan
31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka
Hassinen 0295 163 187)
Päätös myöntää toiminnanjohtaja
Teuvo Ikoselle ero sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan muutoksenhakijoiden olosuhteita tuntevan
jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen
tilalleen toiminnanjohtaja Timo
Kokko 1.5.2013 lukien lautakunnan
31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi. (STM ylitarkastaja Jukka
Lavaste 0295 163 173)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
25.4.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 18/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (rajanylitystietojärjestelmä EES
ja rekisteröityjen matkustajien ohjelma RTP eli älykkäät rajat). Ehdotuksilla on vaikutusta sekä rajaturvallisuuden paranemiseen että rajanylitysten sujuvuuden lisäämiseen. EESjärjestelmä tarkoittaisi luotettavaa
tapaa laskea kolmansien maiden kansalaisten oleskeluaikoja Schengenalueella, mikä mahdollistaisi passien
leimaamisesta luopumisen ja rajatarkastusautomatiikan
lisäämisen
rajoilla. RTP-ohjelma on tarkoitettu
sujuvoittamaan kolmansien maiden
kansalaisten rajanylityksiä. (SM Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja
meriosaston osastopäällikkö Mikko
Kirjavainen 071 872 1101)
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Valtioneuvoston kirjelmä (U 19/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta
harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au
pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten
maahantulon ja oleskelun edellytyksistä. Ehdotuksen päätavoitteena on
EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden, tutkijoiden ja eräiden muiden
ryhmien yli kolme kuukautta kestävän maahantulon ja oleskelun edistäminen. Voimassa olevia opiskelija- ja
tutkijadirektiivejä muutetaan ja ne
korvataan tällä uudella direktiivillä,
jossa samalla säädetään myös eräiden muiden ryhmien maahantulosta
ja oleskelusta. (SM ylitarkastaja
Mirkka Mykkänen 071 878 8618)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 20/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (merialuesuunnitteludirektiivi).
Ehdotuksen tavoitteena on merialueen
kestävän talouskasvun lisääminen
merialuesuunnittelun ja rannikkostrategioiden avulla. Ehdotus esittää
laadittavaksi alueellisia merialuesuunnitelmia, joilla yhteen sovitetaan
merialueiden käyttöä erityisesti energian, liikenteen, kalastuksen ja ympäristön osalta. Ehdotus esittää myös
laadittavaksi rannikkostrategioita,
joiden avulla pyritään integroimaan
rannikolla tapahtuvia toimia. Suunnitelmien ja strategioiden tulee olla
yhteen sovitettuja keskenään. Jäsenvaltioiden tulee huolehtia rajat ylittävästä yhteistyöstä jäsenvaltioiden
välillä ja kolmansien maiden kanssa.
(YM neuvotteleva virkamies Tiina
Tihlman 050 304 1548)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 25.4.2013 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti, lainsäädäntösihteeri Veli-Pekka Rautava ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.5.2013 lukien.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
0295 351 439)
Ulkoasiainneuvos Markku Keinänen
ulkoasiainministeriön taloudellisten
ulkosuhteiden osaston osastopäällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos
Juha Ottman ulkoasiainministeriön
Eurooppa-osaston
apulaisosastopäällikön tehtävään sekä ulkoasiainneuvos Timo Kantola ulkoasiainministeriön poliittisen osaston apulais-

osastopäällikön tehtävään määräajaksi 1.9.2013–31.8.2017. (UM
henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
0295 351 439)
Oikeustieteen kandidaatti Petri Korpinen maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskuksen
ylijohtajan
virkaan 1.5.2013–30.4.2014. (MMM
hallitusneuvos Riitta Itkonen 0295
162 383)
Oikeustieteen kandidaatti Petri Ahonen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.6.2013 lukien.
(STM vanhempi hallitussihteeri Arita
Kaario 0295 163 522)
Valtioneuvosto myönsi erityisasiantuntija Antero Kiviniemelle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön
neuvottelevan virkamiehen virasta
1.8.2013–31.7.2014. (STM ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163 524)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.4.2013
seuraavia asioita:
Sydneyssä sijaitsevan konsulaattikiinteistön myyminen. Suomen valtio
omistaa Double Bayn kaupunginosassa osoitteessa 535–537 New
South Head Road kaksikerroksisen
kiinteistön suuruudeltaan 470 m2. Se
on ollut Suomen valtion omistuksessa
vuodesta 1962 lähtien. Konsulaatti
on lakkautettu vuonna 2012 ja kiinteistöstä luovutaan tarpeettomana.
Kiinteistön myyntihinta on 4 550 000
Australian dollaria (AUD) eli noin
3 600 000 euroa (k=1,24; 04/2013
UM tilikurssi) korkeimman ostotarjouksen mukaan maksuajan ollessa
kolme kuukautta. (UM kiinteistöjohtaja Hanni Sippo 0295 350 759)
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä
Maatilatalouden kehittämisrahaston
valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen
eräiden maatalouden rakennetukien
toimeenpanoa varten vuonna 2013.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille osoitetaan myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain mukaisten tukien
toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen osoittaminen koskee osaa vuonna 2013
tehtävistä tukipäätöksistä. Vuoden
2013
talousarvion
momentilla
30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korko-
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tukilainojen
myöntämisvaltuutta
250 000 000 euroa, josta osoitetaan
ELY-keskusten
käytettäväksi
71 668 021,04 euroa. Aiemmin on
osoitettu 138 809 437,09 euroa, josta
on jäänyt käyttämättä 26 925 573,17
euroa. Myöhemmin vuonna 2013
voidaan osoittaa vielä 66 448 115,04
euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) vuoden 2013
käyttösuunnitelmassa kauden 2008–
2013 mukaisiin tukiin varatuista
88 450 000 euron avustusvaroista
osoitetaan
ELY-keskuksille
36 268 694,69 euroa. Aiemmin on
osoitettu 49 978 107,60 euroa, josta
on jäänyt käyttämättä 11 846 207,48
euroa. Myöhemmin vuonna 2013
voidaan osoittaa vielä 14 049 405,19
euroa. MAKERAn vuoden 2013 käyttösuunnitelmassa 10 000 000 euroon
rajatusta valtiontakausten myöntämisvaltuudesta osoitetaan 4 824 420,00
euroa. Aiemmin on osoitettu
6 117 051,00, josta on jäänyt käyttämättä 2 706 846,00 euroa. Myöhemmin vuonna 2013 voidaan osoittaa
vielä 1 765 015,00 euroa. Sika-,
broileri- ja kalkkuna-alan tuotantorakennusten uudisrakennus- ja laajennusinvestointeja koskevasta vuodelle 2012 asetetusta 33 000 muunnetun eläinpaikan kiintiöstä vuonna
2012 käyttämättä jäänyt 30 278
eläinpaikan kiintiö voidaan käyttää
vuonna 2013. Nyt osoitetaan ELYkeskusten käyttöön 3 210 eläinpaikkaa. Aiemmin on osoitettu 2 230
eläinpaikkaa, josta on jäänyt käyttämättä 179 paikkaa. Näin ollen myöhemmin vuonna 2013 voidaan osoittaa vielä 25 017 eläinpaikkaa. (MMM
maatalousylitarkastaja Hannu Porkola
0295 162 230)
Öljysuojarahaston vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen ja ympäristöministeriön tilinpäätöskannanotto.
Öljysuojamaksun tuotto oli 24,2 miljoonaa euroa. Kertomusvuoden
lopussa rahastoon siirrettiin vuoden
2011 talousarviossa myönnetty 4,3
miljoonan euron määräraha. Tilinpäätöslaskelmien mukaan öljysuojarahaston tilikauden tuottojäämä oli
2 073 933,74 euroa. Rahaston hallitus on esittänyt, että tuottojäämä
kirjataan rahaston omaan pääomaan.
Oman pääoman määrä on kulujäämän
kirjauksen
jälkeen
23 095 533,08 euroa. Ympäristöministeriö toteaa tilinpäätöskannanottonaan, että öljysuojarahaston hallitus on toiminnassaan riittävästi ottanut huomioon aikaisempien vuosien
tilinpäätöksen vahvistamiseen liitty-
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vät tavoitteet. Uutena tilinpäätöskannanottonaan ympäristöministeriö
kiinnittää rahaston huomiota öljysuojamaksun määräaikaiseen korotukseen. Rahaston hallituksen tulee
korvauspäätöksillään tukea ympäristöviranomaisten vahvistaman alueellisen pelastustoimen torjuntatason
saavuttamista. Pelastustoimen alueiden selviytymiskyvyn kannalta olennaista on tukea myös valtion viranomaisten avomerellä tapahtuvaa torjuntaa. Rahaston hallituksen tulisi
lisäksi harkita, miten se voisi korvauskäytännöissään ottaa huomioon torjuntavalmiuden ylläpitoon liittyvien
palvelusopimusten
kustannukset.
Öljysuojarahaston tulee edelleen
kiinnittää huomiota hakemusten
käsittelyaikoihin. Ympäristöministeriö asettaa rahastolle tulostavoitteeksi
korvaushakemusten käsittelyn keskimäärin yhdeksässä, ja puolessa
tapauksista kuudessa kuukaudessa.
(YM ympäristöneuvos Anna-Maija
Pajukallio 050 461 8652)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 1 9 . 4 . 2 0 1 3

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen
ministerivaliokunnan
kokous
19.4.2013
Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan 19. huhtikuuta tekemän linjauksen mukaisesti
Suomi osallistuu Islannin ilmatilan
valvomisen yhteydessä tapahtuvaan
harjoitustoimintaan osana Norjan
vuonna 2014 hoitamaa valvontavuoroa. Laajan käsittelyn mahdollistamiseksi eduskunnassa asiasta annetaan ulkoministeriön selvitys eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle. Lopullinen päätös tehdään puolustusministerin toimesta eduskunnan kannan mukaisesti.
Kokouksessa keskusteltiin myös
EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) kehitysnäkymistä.
Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti
Kauppi, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö, erityisasiantuntija Mika
Varvikko, p. 0295 140 316, puolus-

tusministeriö ja neuvotteleva virkamies Pete Piirainen, p. 0295 140 312,
puolustusministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston kanslian helmikuussa
asettama nuorisotyöryhmä luovutti
19.2.2013 Mikä EU:sta tulee isona? Nuorten näkemys EU:n tulevaisuudesta -raporttinsa eurooppa- ja
ulkomaankauppaministeri Alexander
Stubbille. Ryhmän tehtävänä oli
pohtia, miltä Euroopan unioni näyttää
kahdenkymmenen vuoden kuluttua ja
millainen rooli Suomella pitäisi olla.
Ryhmä jakoi työnsä alaotsikoihin,
jotka käsittelevät päätöksenteon demokraattisuutta, integraation syvyyttä, eurooppalaista identiteettiä, koulutusta, ekologisuutta, turvallisuutta,
kulttuuria sekä kansainvälisiä kysymyksiä. Nuorisojärjestö Allianssin
kokoamaan asiantuntijaryhmään kuului 26 taustoiltaan erilaisia nuorta eri
puolilta Suomea. Ryhmän nuorin käy
vielä peruskoulua, ja vanhimmat
jäsenet valmistelevat jo väitöskirjojaan. Nuoret tapasivat kevään aikana
kolme kertaa, kuulivat asiantuntijoita
ja valmistelivat työnsä pääasiallisesti
virtuaalisesti. Ryhmän työ jaetaan
ministereille, europarlamentaarikoille
ja sidosryhmille. Sitä myös hyödynnetään hallituksen parhaillaan valmisteltavassa EU-selonteossa, joka luovutetaan vielä kevään aikana eduskunnalle. Raportti on osoitteessa
http://vnk.fi/julkaisukansio/2013/
j02-Nuorten_EU-raportti/PDF/
fi.pdf. Lisätietoja antaa eurooppa- ja
ulkomaankauppaministerin lehdistöavustaja Mari-Kaisa Brander, p. 040
131 3388, ulkoasiainministeriö.
Oikeusministeriö julkisti 24.4.2013
Näkökohtia luottotietojen kokoamisen ja käytön sääntelystä -selvityksen. Selvityksessä on arvioitu
oikeudellisesta näkökulmasta edellytyksiä säännellä positiivisten luottotietojen kokoamista ja käyttöä. Positiivisilla luottotiedoilla tarkoitetaan
esimerkiksi tietoja henkilön kaikista
luotoista ja mahdollisesti muitakin
tietoja hänen taloustilanteestaan.
Luottotietorekisteriin tallennetaan
Suomessa nykyisin tiedot maksuhäiriöistä eli ns. negatiiviset luottotiedot. Selvityksen mukaan luottotietojen käsittelyä koskevan kansallisen
lainsäädännön muutoksista tulisi
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toistaiseksi pidättäytyä. Lainsäädännön kehittämistä puoltavia yleisiä
tekijöitä ovat selvityksen mukaan
informaatiotasapainon edistäminen
luottosuhteissa, luottotietotoiminnan
kehitys sekä ylivelkaantumisen seuranta. Lainsäädäntömuutosta vastaan
puhuvia seikkoja ovat puolestaan
henkilötietojen suojan merkityksen
kasvu nykyaikaisessa oikeusvaltiossa,
henkilöluottotietojen muuttunut asema
osana kuluttajasuojan sääntelyä sekä
positiivisten luottotietojen käsittelyn
ja hallinnoinnin järjestämisen ongelmallisuus. EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta henkilötietoasetusta,
asuntoluottodirektiiviä ja tietoturvallisuusdirektiiviä. Selvityksen mukaan
niiden hyväksymistä ja vaikutuksia
tulisi odottaa ennen kuin kansallista
lainsäädäntöä mahdollisesti ryhdytään
muuttamaan. Selvitys on osoitteessa
http://www.om.fi/fi/index/julkaisut/
julkaisuarkisto/1366713053579/
Files/OMSO_22_2013_Luottotietojen_kokoaminen_ja_kaytto_50_s.

pdf. Lisätietoja antaa lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, p. 0295 150
318, oikeusministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
25.4.2013 selvityksen määräaikaisten sopimusten yleisyydestä ja tiedottamisesta vuokratyössä. Selvityksen mukaan vuokratyöntekijöistä
suurin osa on määräaikaisessa työsuhteessa, mutta heillä ei ole riittävästi tietoa määräaikaisuuden perusteista ja kestosta. Yli puolet vuokratyöntekijöistä kokee myös olevansa
heikommassa asemassa kuin yrityksen muut työntekijät. Kyselyyn vastanneista vuokratyöntekijöistä 76 prosenttia oli määräaikaisessa työsuhteessa. Eniten määräaikaisia työsuhteita oli kiinteistönhoitoalalla, sähkö-,
kaasu- ja lämpöhuollossa, terveys- ja
sosiaalipalveluissa, teollisuudessa,
kuljetus- ja varastointialalla sekä
hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa.
Keskimääräistä vähemmän määräaikaisuuksia oli tukku- ja vähittäis-

kaupan ja muun palvelutoiminnan
aloilla sekä informaatio- ja viestintäalalla. Selvityksen mukaan vuokratyöntekijöillä ei ole riittävästi tietoa
työsuhteen määräaikaisuuden perusteista ja kestosta. Vuokratyötä käyttävät työnantajat ovat tyytyväisiä
vuokratyön helppouteen ja nopeuteen.
He myös saavat hyviä työntekijöitä
vuokrayritysten kautta. Niin vuokratyövoimaa välittävät kuin käyttävät
yritykset korostivat, että vuokratyöntekijöiden tulee saada vakituisten
työntekijöiden kanssa samat edut.
Selvityksen mukaan vuokratyöhön
tulisi soveltaa lähtökohtaisesti samoja
säännöksiä kuin muuhun työhön ja
vuokratyöntekijöitä tulisi kohdella
yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Selvitys on osoitteessa
http://www.tem.fi/files/36534/TEM
jul_16_2013_web_24042013.pdf.
Lisätietoja antaa vanhempi hallitussihteeri Jan Hjelt, p. 0295 048 940,
työ- ja elinkeinoministeriö.

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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