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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan presidentti vahvisti 3.5.2013
seuraavat lait:
Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi, laki rikoslain 46
luvun 1 §:n muuttamisesta ja laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta
(HE 61/2012 vp). Lailla varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi
luodaan menetelmä, jolla terroritekoi-
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hin osallistuvien tai niiden toteuttamista edistävien henkilöiden, yhteisöjen ja ryhmien varat voidaan Suomessa jäädyttää Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston vuonna
2001 hyväksymän päätöslauselman
edellyttämällä tavalla. Lisäksi tehdään
muutoksia rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin sekä rikoslain maastavientiin ja maahantuontiin
liittyviä rikoksia koskevaan lukuun.
Lait tulevat voimaan 1.6.2013. (UM
oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta
0295 351 144)
Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015 annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 22/
2013 vp). Veronhuojennuslakiin lisätään säännös veronkantolain maksujärjestelyä koskevien säännösten soveltamisesta veronhuojennuslaissa tarkoitetuissa maastamuuttotilanteissa.
Maksujärjestelyjen yhteydessä veronmaksun turvaamiseksi ei voida vaatia vakuutta eikä maksamattomalle
verolle voida periä korkoa. Verohallinnolle säädetään velvollisuus myöntää
verovelvolliselle hakemuksesta maksuaikaa veronmaksulle vuodeksi kerrallaan siihen saakka, kun hän on muuttanut pois Euroopan talousalueelta tai
kun muut lain 8 §:ssä säädetyt edellytykset verotuksessa vähennetyn vähen-

nyksen tuloksi lukemiselle täyttyvät.
Maastamuuttotilanteissa verosaatavan
viiden vuoden vanhentumisaika alkaa
pääsäännöstä poiketen kulua vasta
siitä ajankohdasta, jolloin veronmaksulle myönnetty maksuaika päättyy.
Laki tulee voimaan samana päivänä
kuin sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015
annettu laki (993/2012). (VM hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen 0295
530 345)
Laki rautatielain muuttamisesta (HE
12/2013 vp). Kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifiointia ja ratarekisteriä koskevia rautatielain säännöksiä muutetaan. Lisäksi
lakiin tehdään eräitä täsmennyksiä.
Laki tulee voimaan 7.5.2013. (LVM
hallitusneuvos Hannu Pennanen
0295 342 470)
Laki maantielain 5 ja 42 §:n muuttamisesta (HE 195/2012 vp). Maantielakia muutetaan niin, että sähkö- ja
viestintäjohtojen sekä muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden, rakennelmien
ja laitteiden sijoittaminen tiealueelle
helpottuu. Jatkossa tienpitoviranomaisen on myönnettävä sijoittamislupa tiealueelle, jos toimenpiteestä ei aiheudu
vaaraa liikenteelle tai vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle. Maantien
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tiealueen muodostavaa aluetta myös
laajennetaan niin, että siihen kuuluvat myös tiehen välittömästi liittyvät
alueet, jotka uuden tien tekemisen tai
tien parantamisen yhteydessä tarvitaan yhteiskunnan toiminnan kannalta
välttämättömien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamista
varten. Laki tulee voimaan 1.6.2013.
(LVM hallitussihteeri Janne Mänttäri
0295 342 569)
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta (HE 201/2012 vp). Lakia täsmennetään siten, että työajat nimenomaisesti mainitaan yhtenä seikkana,
josta aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät
työnantajan on selvitettävä ja arvioitava. Lisäksi muutetaan kahta viittaussäännöstä. Laki tulee voimaan
1.6.2013. (STM neuvotteleva virkamies Antti Janas 0295 163 501)
Laki lääkelain muuttamisesta (HE
200/2012 vp). Laissa säädetään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen sekä myyntiluvan ja rekisteröinnin haltijan tehtävistä ja velvollisuuksista lääketurvatoiminnan osalta.
Myyntiluvan ja rekisteröinnin haltija
on velvollinen ylläpitämään lääketurvajärjestelmää, jonka avulla seurataan myyntiluvallisten ja rekisteröityjen valmisteiden turvallisuutta ja
voidaan havaita niiden riski-hyötysuhteessa tapahtuvat muutokset. Viranomaisvalvonnan piiriin tulevat myös
myyntiluvan myöntämisen jälkeiset
turvallisuustutkimukset. Laki tulee
voimaan 1.6.2013. (STM hallitussihteeri Mari Laurén 0295 163 375)
Tasavallan presidentti valtuutti suurlähettiläs Pekka Hyvösen tai hänen
estyneenä ollessaan lähetystöneuvos
Leena Liiran allekirjoittamaan ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen
oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja hyväksyi
sanotun yleissopimuksen ja vahvisti
lain ehdolliseen pääsyyn perustuvien
ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta (HE 194/2012
vp). Yleissopimuksessa on sovittu
maksutelevisiotoiminnassa käytettävien ehdollisen pääsyn järjestelmien
oikeudellisesta suojasta. Yleissopimus on tullut voimaan 1.7.2003.
Yleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti yleissopimus on voimaantulosta
huolimatta avoinna Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle allekirjoitta-
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mista varten. Sopimusmääräyksen
poikkeuksellisuudesta johtuen tarkoitus on, että Suomi allekirjoittaa
yleissopimuksen hyväksymisvaraumin ja samalla tallettaa hyväksymiskirjan. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
(LVM lainsäädäntöneuvos Maaret
Suomi 0295 342 150)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 3.5.2013
seuraavat kansainväliset asiat:
Liikenne- ja viestintäministeriön
kansliapäällikön Harri Pursiaisen tai
hänen estyneenä ollessaan liikenneja viestintäministeriön osastopäällikön, ylijohtaja Minna Kivimäen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Valko-Venäjän välinen tieliikennesopimuksen muutosta koskeva
sopimus. Suomen ja Valko-Venäjän
välillä on voimassa sopimus kansainvälisestä maantieliikenteestä. Sopimus on luonteeltaan tavanomainen
maantieliikenteen harjoittamista koskeva kansainvälinen sopimus, jossa
on sovittu muun muassa maiden välisen tavaraliikenteen kuljetuslupajärjestelmästä. Uusi sopimus mainitun
tieliikennesopimuksen muuttamiseksi
parafoitiin maiden liikenneministeriöiden edustajien sopimusneuvotteluiden päätteeksi 12.6.2012. Sopimuksen tärkein muutos koskee vastavuoroista tieveroista vapauttamista. Suomessa se toteuttaa voimassaolevan
ajoneuvoverolain 43 §:n muutoksen.
(LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö
0295 342 503)
Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteen muutosten hyväksyminen. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriympäristön
suojelukomitea (MEPC) hyväksyi
61. istunnossaan päätöslauselman
MEPC.193 (61), jolla muutetaan
alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (MARPOL 73/78-yleissopimus) III liitettä. Muutokset koskevat
meriympäristölle haitallisen aineen
luokitusta. (LVM hallitussihteeri Tiina
Ranne 0295 342 004)
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan
tai hänen estyneenä ollessaan suur-

lähettiläs Hannu Halisen valtuuttaminen allekirjoittamaan yhteistyöstä
merellä tapahtuvien öljyvahinkojen
torjuntavalmiudessa ja torjumisessa
arktisella alueella tehdyn sopimuksen.
Arktisen neuvoston ministerikokous
perusti 12. päivänä toukokuuta 2011
Nuukissa, Grönlannissa työryhmän valmistelemaan oikeudellisesti sitovaa
sopimusta Islannin, Kanadan, Norjan,
Ruotsin, Suomen, Tanskan, Venäjän
ja Yhdysvaltojen hallitusten kesken
merellisten öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta ja torjunnasta arktisella
alueella. Tarkoituksena oli saada arktiset valtiot kehittämään valmiuksiaan
torjua yhteistyössä sellaisia ympäristövahinkoja, joiden riskit johtuvat arktisilla merialueilla lisääntyvästä öljyn
etsinnästä, tuotannosta ja kuljetuksista sekä alueen muusta meriliikenteestä. Sopimuksella osapuolet tarkentavat Yhdistyneiden kansakuntien
merenkulkujärjestön vuoden 1990
kansainvälisen yleissopimuksen öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä toimeenpanoa arktisilla alueilla. Sopimuksessa määrätään muun muassa
osapuolten torjuntavalmiuden järjestämisvelvoitteesta, seurantavelvoitteesta, velvoitteesta ilmoittaa toisilleen merellisistä öljyvahingoista,
avunpyyntömahdollisuudesta sekä
avunannon kustannusten korvaamisesta, rajanylitykseen liittyvien muodollisuuksien helpottamisesta torjuntaoperaatioissa ja yhteisharjoituksissa,
tiedonvaihdosta sekä sopimuksen soveltamisen maantieteellisestä ja muusta
rajauksesta. (YM hallitussihteeri Sara
Viljanen 0400 399 089)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 3.5.2013
seuraavat nimitysasiat:
Majuri Matti Honko puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin
virkaan 1.7.2013–30.6.2016. (PLM
erityisasiantuntija Sanna Poutiainen
0295 140 418)
Everstiluutnantti Harri Roivainen
puolustusministeriön vanhemman
osastoesiupseerin virkaan 1.8.2013–
31.7.2016. (PLM erityisasiantuntija
Sanna Poutiainen 0295 140 418)
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VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 2.5.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta
tehdyn päätöksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan
Eurooppa-neuvoston päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta
niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro. Päätös on voimassa
1.5.2013 lukien, kuten siitä on sovittu.
Asetus tulee voimaan 6.5.2013. (UM
lainsäädäntöneuvos Maria Guseff
0295 351 158)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista.
Asetus korvaa nykyisen samannimisen valtioneuvoston päätöksen, joka
on kaatopaikoista annetun neuvoston
direktiivin keskeinen täytäntöönpanosäädös. Uusi asetus perustuu sisällöllisesti suurelta osin nykyiseen valtioneuvoston päätökseen. Rakenteellisesti sääntelyä kuitenkin muutetaan
siten, että nykyisin säädöksen liitteisiin sisältyvät asiat siirretään pääosin
asetuksen pykäliin. Asetuksessa käytettyä käsitteistöä tarkistetaan vastaamaan uuden jätelain terminologiaa.
Sääntelyä kehitetään kaatopaikkojen
aiheuttamien metaanipäästöjen ja suotovesikuormituksen vähentämiseksi.
Tämän mukaisesti täsmennetään nykyisiä säännöksiä, joilla rajoitetaan biohajoavien ja muiden orgaanisten jätteiden hyväksymistä tavanomaisen
jätteen kaatopaikoille. Uudet rajoitukset koskevat jätettä, jonka orgaanisen hiilen kokonaismäärä tai hehkutushäviö ylittää määritellyt rajaarvot. Jätteet on testattava mainittujen ominaisuuksien selvittämiseksi.
Rajoitukset eivät koske eräitä erikseen mainittuja jätteitä. Lupaviranomainen voi asetuksessa määritellyin edellytyksin myöntää poikkeuksia rajoituksista. Lisäksi asetuksella
pannaan täytäntöön kaatopaikkadirektiivin muuttamista koskeva neuvoston
direktiivi, jossa on säännökset nestemäisen elohopean väliaikaisesta varastoinnista. Asetus tulee voimaan
1.6.2013 siirtymäsäännöksin. (YM
ympäristöneuvos Klaus Pfister
040 014 3908)
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Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella rajoitetaan yli
10 prosenttia biohajoavaa ja muuta
orgaanista ainesta sisältävän yhdyskuntajätteen ja rakennus- ja purkujätteen sekä niiden käsittelyssä syntyvän jätteen hyödyntämistä maantäytössä. Lisäksi päivitetään eräitä
säädösviittauksia. Asetus tulee voimaan 1.6.2013. Asetuksen 16 a pykälää sovelletaan 1.1.2016 lukien, rakennus- ja purkujätteen lajittelussa ja
muussa mekaanisessa käsittelyssä
syntyvän jätteen osalta kuitenkin
vasta 1.1.2020 lukien. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 040 014 3908)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
2.5.2013 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää Nyhetsbyrån FNB
Ab:lle 450 000 euron avustus ruotsinkielisten uutispalveluiden tuottamisen
tukemiseen ja Alma Media Kustannus Oy/Lapin Kansalle 50 000 euron
avustus pohjoissaamenkielisen uutismateriaalin tuottamiseen. Karjalan
kielen seura r.y:n ja Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f:n hakemukset hylätään. (LVM viestintäneuvos Rainer Salonen 0295 342 395)
Päätös asettaa avaruusasiain neuvottelukunta 31.3.2016 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylijohtaja Petri Peltonen työ- ja
elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: ylijohtaja Pekka Plathan liikenneja viestintäministeriö; jäsenet: apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen ulkoasiainministeriö, kansainvälisten asioiden johtaja Tiina Peltola-Lampi sisäasiainministeriö, ylijohtaja Jukka
Juusti puolustusministeriö, opetusneuvos Petteri Kauppinen opetus- ja
kulttuuriministeriö,
maanmittausneuvos Raimo Vajavaara maa- ja
metsätalousministeriö, tutkimusjohtaja Laura Höjer ympäristöministeriö, johtaja Yrjö Viisanen Ilmatieteen
laitos, palvelujohtaja Kari Tilli Tekes,
yksikön johtaja Susan Linko Suomen
Akatemia ja pääsihteeri Tuija Karanko
Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys. (TEM kaupallinen
neuvos Marjaana Aarnikka 0295
062 122)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
2.5.2013 seuraavat Euroopan unionin
säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 21/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (lentomatkustajien oikeudet).
Asetuksella ehdotetaan muutettavaksi
lentomatkustajien oikeuksia koskevia säännöksiä asetuksessa (EY) N:o
261/2004 ja N:o 2027/97. Tavoitteena
on edistää lentomatkustajien asemaa
varmistamalla, että lentoliikenteen
harjoittajat noudattavat matkustajien
suojaksi lentoliikenteen häiriötilanteissa annettuja säännöksiä, mutta
ottaen kuitenkin nykyistä paremmin
huomioon lentoliikenteen harjoittajien taloudelliset voimavarat. (OM
lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 0295 150 266)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 22/2013
vp) eduskunnalle Euroopan komission
ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen
käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi. Asetusehdotuksella komissio pyrkii edistämään peruskorjattavien rakennusten viestintäverkon
laatua, eri operaattoreiden verkkojen
yhteisrakentamista ja yhteiskäyttöä
kustannusten säästämiseksi sekä yksinkertaistamaan lupaprosesseja. Kyse
on jäsenvaltioita suoraan velvoittavasta neuvoston ja parlamentin asetuksesta. Se koskee televerkkojen lisäksi
kaikkia muita infrastruktuureja, joihin televerkon elementtejä voidaan
sijoittaa, esimerkiksi sähkö-, kaasu-,
lämmönjakelu- ja liikennepalveluista
tai vesi- ja viemäröintipalveluista.
(LVM rakennusneuvos Juha Parantainen 0295 342 383)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 2.5.2013 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen tohtori Riitta Burrell
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen
virkasuhteeseen 13.7.–31.12.2013,
kuitenkin enintään viran vakinaisen
haltijan virkavapauden ajaksi. (STM
vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)
Valtioneuvosto myönsi ympäristöneuvos Jussi Soramäelle virkavapautta ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen virasta 1.6.2013–
31.5.2017. (YM henkilöstöpäällikkö
Riitta Kajander 040 014 3898)
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Teija Kristiina Niikkonen ympäristö-
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ministeriön ympäristöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2013–
31.5.2017, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (YM henkilöstöpäällikkö
Riitta Kajander 040 014 3898)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Työryhmä luovutti 29.4.2013 siviilija sotilasilmailun alkeis- ja peruslentokoulutuksen yhteistyömahdollisuuksia koskevan raportin puolustusministeri Carl Haglundille.
Puolustusministeriön lisäksi työryhmässä ovat olleet edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus, rajavartiolaitos ja pääesikunta.
Raportin mukaan siviili- ja sotilaslentokoulutusta voitaisiin toteuttaa
Suomessa kansallisena yhteistyönä.
Runsaimmin
yhteistyömahdollisuuksia on alkeis- ja peruslentokoulutuksessa. Työryhmän selvityksen
mukaan yhteistyö lentokoulutuksen
järjestämisessä toisi kustannussäästöjä ja turvaisi laadukkaan lentokoulutuksen. Lentokoulutuksen sisältöjen
ohella lentokoulutuskalustolla on
suuri vaikutus yhteistyömahdollisuuksiin sekä lentokoulutusjärjestelmän
kokonaiskustannuksiin. Työryhmä

esittää, että käytännön toteutusta
koskevaa suunnittelua jatketaan, jotta
voidaan tuottaa perusteet päätöksentekoa ja mahdollisen yhteishankinnan valmistelua varten. Työryhmä
näki yhteistyöpotentiaalia myös helikopterilentokoulutuksessa ja esittää,
että sen mahdollinen yhteistoteutus
tulee selvittää jatkossa. Helikopterikoulutuksen vähäisen koulutusvolyymin ja sirpaleisten resurssien johdosta
yhteiskoulutuksen järjestäminen nähdään tulevaisuudessa järkevänä.
Raportti on osoitteessa http://www. defmin.fi/files/2455/lentokoulutusselvitys_plm_2013.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, yksikön johtaja Eero Pyötsiä, p. 0295 140
330, puolustusministeriö ja opetusneuvos Tarja Riihimäki, p. 0295
330 273, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
29.4.2013 Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden
edelläkävijäksi -toimintaohjelman. Toimintaohjelman mukaan kaivannaisteollisuus on suuri mahdollisuus Suomelle
edellyttäen, että sitä kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön
kannalta kestävällä tavalla. Tavoite
on, että Suomesta tulee kestävän kehityksen kaivannaisteollisuuden edelläkävijä. Toimintaohjelmassa esitetään
35 toimenpide-ehdotusta. Ohjelma esittää parannuksia hallintoon, koulutuk-

seen ja tutkimukseen sekä infrastruktuuriin. Tavoitteena on muun muassa
lupaprosessien nopeuttaminen ja kaivannaisalan sekä eri elinkeinojen ja
luontoarvojen välisten intressiristiriitojen ehkäisy. Toimintaohjelman
mukaan kaivannaisteollisuuden, metallien jatkojalostuksen ja myös muiden
elinkeinojen, esimerkiksi matkailun,
kehitys edellyttävät luotettavaa investointi-ilmapiiriä ja sen ennakoitavaa
jatkumista. Kestävän kehitystä luovien
toimien käyttöönotto nopeutuu lisäämällä yhteistyötä kotimaassa ja johtavien kaivosmaiden kanssa. Ohjelman laatimista on koordinoinut työja elinkeinoministeriön Cleantechin
strateginen ohjelma. Toimintaohjelma
on osoitteessa http://www.tem.fi/files/
36550/TEMjul_15_2013_web_2904
2013.pdf. Lisätietoja antavat työministerin valtiosihteeri Janne Metsämäki, p. 0295 048 014, elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, p. 040 756 7180 ja kaivannaisteollisuuden kehittämispäällikkö
Maija Uusisuo, p. 050 591 9888, työja 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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