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Valtioneuvosto antoi 8.5.2013 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 46/2013 vp)
eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n
muuttamisesta. Lakia ehdotetaan
muutettavaksi siten, että laissa tarkoitettuja valtiontakauksia voitaisiin
antaa myös kesäkuun 2013 jälkeen.
Annettavat valtiontakaukset voisivat
koskea sellaista Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankintaa, joka
tehdään ennen hallituksen esityksen
antamista päätettyjä talouden sopeutusohjelmia varten. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan ensi tilassa, kuitenkin viimeistään 1.7.2013. (VM
lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen
0295 530 224)

Hallituksen esitys (HE 45/2013 vp)
eduskunnalle laiksi verontilityslain
3 §:n muuttamisesta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaikkien
verontilityslain mukaan tilitettävien
verojen kertymisjaksot vastaisivat
verotililaissa tarkoitettujen verojen
kertymisjaksoa. Tilitettävien verojen
kertymisjakso alkaisi kunkin kalenterikuukauden 18 päivänä ja päättyisi
seuraavan kalenterikuukauden 17 päivänä. Verohallinto tilittää verot kunkin kuukauden 28 päivänä. Muutoksella lyhennetään verojen tilitysvii-

Hallituksen esitys (HE 47/2013 vp)
eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Suomessa asuva
kotikuntaa vailla oleva ulkomaalainen voisi liittyä kirkon jäseneksi.
Kirkkoherranvaalia koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi
siten, että kirkkoherranvaalissa olisi
käytettävissä kaksi vaihtoehtoista
vaalitapaa, välitön tai välillinen vaali.
Kirkkoherra valittaisiin ensisijaisesti
välittömällä vaalilla, joka pääosin
vastaa nykyistä kirkkoherranvaalia.

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

13.5.2013/54

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi
säännöksiä aloiteoikeudesta hiippakuntavaltuustoon. Aloiteoikeutettujen joukkoa laajennettaisiin siten, että
aloiteoikeus hiippakuntavaltuustoon
olisi nykyisten aloiteoikeutettujen
lisäksi vähintään kymmenellä hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan seurakuntavaaleissa äänioikeutetulla
jäsenellä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (OKM hallitussihteeri Janina Lindqvist 0295
330 360)
Hallituksen esitys (HE 48/2013 vp)
eduskunnalle laiksi Kansallisesta
audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä
ehdotetaan Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ja Mediakasvatus- ja
kuvaohjelmakeskuksen yhdistämistä
yhdeksi virastoksi, jonka nimi olisi
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain uusi nimi
olisi laki Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Lakiin lisättäisiin
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimialaa, tehtäviä sekä kuvaohjelma-luokittelijarekisteriä ja luokitteluohjelmistoa koskevat säännökset. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta annettu laki. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toi15
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miala ja tehtävät vastaisivat nykyisiä
Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimialoja ja tehtäviä.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2014. (OKM hallitussihteeri
Janina Lindqvist 0295 330 360)
Hallituksen esitys (HE 49/2013 vp)
eduskunnalle laiksi kosmeettisista valmisteista ja laiksi rikoslain 44 luvun
1 §:n muuttamisesta. Lailla kosmeettisista valmisteista pantaisiin täytäntöön kosmeettisia valmisteita koskeva
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus. EU:n kosmetiikka-asetuksessa
säädetään kosmeettisten valmisteiden valmistuksesta, markkinoille
saattamisesta ja markkinoilla saataville asettamisesta. Asetus velvoittaa
yrityksiä sellaisenaan. Kansalliseen
lakiin sisällytettäisiin EU:n kosmetiikka-asetuksen valvontaa, toimivaltaisia viranomaisia ja seuraamuksia
koskevat säännökset, sekä kosmeettisten valmisteiden pakkausmerkintöjä ja Suomessa säilytettäviä tuotetietoja koskevat kielivaatimukset.
EU:n kosmetiikka-asetusta valvoisivat esityksen mukaan Turvallisuusja kemikaalivirasto ja Tulli. Kunnan
ja aluehallintoviraston tehtävä poistettaisiin kokonaan. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus valvoisi hyvän laboratoriokäytännön
noudattamista kosmeettisten valmisteiden ainesosien turvallisuustutkimuksia tekevien laboratorioiden
osalta. Rikoslain terveysrikoksia koskevaan lukuun lisättäisiin viittaus
ehdotettavaan lakiin kosmeettisista
valmisteista ja EU:n kosmetiikkaasetukseen. Lailla kumottaisiin nykyisin voimassa oleva laki kosmeettisista
valmisteista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 11.7.2013. (STM
neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen 0295 163 313)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 8.5.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien tuomiopiireistä, valtioneuvoston
asetus hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä, valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen
saneerausta koskevissa asioissa ja
valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa. Lait hovioikeuslain muuttamisesta, hallintooikeuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
sekä lait eräiden niihin liittyvien lakien
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muuttamisesta tulevat voimaan
1.4.2014. Muutokset liittyvät hovi- ja
hallinto-oikeuksien rakenneuudistukseen, jolla vähennetään hovioikeuksien määrää yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrää kahdella. Uudistuksen
edellyttämien hovioikeuksien tuomiopiirimuutosten toteuttamiseksi
annetaan uusi valtioneuvoston asetus
hovioikeuksien
tuomiopiireistä.
Muutoksia tehdään Itä-Suomen, Helsingin ja Rovaniemen hovioikeuksien
tuomiopiireihin. Yhdistetyn Itä-Suomen hovioikeuden tuomiopiiri muodostuu nykyisten Itä-Suomen ja
Kouvolan hovioikeuksien tuomiopiireistä lukuun ottamatta Hyvinkään
käräjäoikeutta, joka siirretään Helsingin hovioikeuspiiriin, ja Kainuun
käräjäoikeutta, joka siirretään Rovaniemen hovioikeuspiiriin. Myös hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä säädetään jatkossa valtioneuvoston asetuksella, kun niitä koskeva sääntely
on nykyisin toteutettu valtioneuvoston päätöksen tasoisesti. Muutoksia
voimassa olevaan sääntelyyn nähden
tulee siten, että asetuksessa säädetään Oulun ja Rovaniemen hallintooikeuksien yhdistymisen seurauksena
perustettavan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuomiopiiristä sekä
Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeuksien yhdistyessä uuden Itä-Suomen
hallinto-oikeuden tuomiopiiristä.
Tämän lisäksi nykyisin Kouvolan
hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluva Päijät-Hämeen maakunta siirretään Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin. Hovioikeuksien
tuomiopiirien muuttumisen johdosta
tehdään muutoksia myös valtioneuvoston asetuksiin käräjäoikeuksien
tuomiopiireistä yrityksen saneerausta
sekä ulosottovalituksia koskevissa
asioissa. Asetukset tulevat voimaan
1.4.2014 lukien. (OM ylitarkastaja
Jennimari Huovinen 0295 150 394)
Valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Laki
vaaratiedotteesta ja laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta tulevat voimaan 1.6.2013. Hätäkeskuspalveluiden tuottamiseen kuuluvia viranomaisille annettavia kiireellisiä tukipalveluita ovat hätäkeskustoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan muun
muassa 3 §:n 1 momentin 4 kohdan
mukaan hätätiedotteiden ja muiden
viranomaistiedotteiden sekä operatiivisten tiedotteiden välittäminen.
Asetuksen 3 §:n 1 momentin 4 koh-

taa muutetaan niin, että termit hätätiedote ja muu viranomaistiedote
korvataan termillä vaaratiedote muuttuvan lainsäädännön mukaiseksi.
Asetus tulee voimaan 1.6.2013. (SM
neuvotteleva virkamies Johanna
Hakala 071 878 8452)
Valtioneuvoston asetus sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015 annetun lain ja
verotusmenettelystä annetun lain
16 §:n muuttamisesta annetun lain
voimaantulosta. Laki (993/2012), laki
(994/2012) ja asetus tulevat voimaan
15.5.2013. (VM hallitusneuvos Tarja
Jääskeläinen 0295 530 345)
Valtioneuvoston asetus liikenteessä
käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun
valtioneuvoston asetuksen 15 ja
18 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston
asetuksen 15 ja 19 §:n muuttamisesta
ja valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 ja 29 §:n
muuttamisesta. Ajoneuvon määräaikaiskatsastuksesta annettavaan todistukseen, tarkastuskorttiin merkittäviä tietoja lisätään ja täsmennetään.
Tarkastuskorttiin merkitään muun
ohessa ajoneuvon valmistenumero ja
matkamittarin lukema tarkastushetkellä, yleisarvio ajoneuvosta eli katsastuksen tulos, kansallisuustunnus
sekä seuraavan määräaikaiskatsastuksen ajankohta. Ajoneuvoliikennerekisteriin talletetaan määräaikais-,
valvonta-, rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa uutena tietona ajoneuvon matkamittarin lukema katsastushetkellä. Muutokset liittyvät
katsastusta koskevan direktiivin liitteen muutoksen täytäntöönpanoon.
Asetukset tulevat voimaan 31.12.2013.
(LVM yli-insinööri Juhani Puurunen
0295 342 557)
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
8.5.2013 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien alkuperäiskansaasioiden pysyvän foorumin 12. istuntoon 20.–31.5.2013 New Yorkissa.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs, pysyvä edustaja Jarmo Viinanen pysyvästä edustustosta New
Yorkissa, varapuheenjohtaja suurlähettiläs, pysyvän edustajan sijainen
Janne Taalas pysyvästä edustustosta
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New Yorkissa ja jäsenet ovat ministerineuvos Nina Nordström pysyvästä
edustustosta New Yorkissa, hallintojohtaja Olli Muttilainen oikeusministeriöstä, hallitusneuvos Mirja Kurkinen oikeusministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen ulkoasiainministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Katja
Kalamäki pysyvästä edustustosta
New Yorkissa, attaché Saila Söderman pysyvästä edustustosta New
Yorkissa ja nuorisoneuvoston puheenjohtaja Laura-Maija Niittyvuopio
Sámediggi Saamelaiskäräjistä. (UM
lähetystöneuvos Erik Lundberg 0295
351 218)
Päätös määrätä finanssineuvos Kristina Sarjo ehdokkaaksi edustamaan
Suomen valtiota Euroopan investointipankin hallintoneuvoston jäsenenä seuraavaksi viisivuotiskaudeksi
14.5.2013 lukien. (VM finanssineuvos Asta Niskanen 0295 530 301)
Päätös antaa eduskunnalle tiedonanto Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä. (VM lainsäädäntöneuvos
Seppo Tanninen 0295 530 224)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston kauppojen aukioloajan laajentamisen vaikutuksista antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan
ja ryhtyä talousvaliokunnan mietinnön mukaisesta kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan
kannanotot; 1) hallitus ryhtyy toimiin poikkeuslupien hakemusten
käsittelyn keskittämiseksi yhteen
viranomaiseen, 2) hallitus ryhtyy toimiin pienyrittäjien aseman parantamiseksi kauppakeskuksissa, 3) hallitus hankkii tutkimustietoa aukioloaikojen vaikutuksista kauppojen
henkilöstön turvallisuuteen. (TEM
neuvotteleva virkamies Eeva-Liisa
Koltta-Sarkanen 0295 063 518)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
8.5.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 23/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan humanitaarisen
avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta (Euroopan humanitaarisen
avun vapaaehtoisjoukot). Vapaaehtoisjoukkojen tavoitteena on mahdollistaa humanitaarisen avun ope-
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raatioihin osallistuvien eurooppalaisten
vapaaehtoistyöntekijöiden
yhteistoiminta. Sen tavoitteeksi on
myös kirjattu ilmaista unionin humanitaarisia arvoja ja solidaarisuutta
avun tarpeessa olevia ihmisiä kohtaan. Komission pyrkimyksenä on,
että vapaaehtoisjoukot aktivoidaan
pilotti- ja lainsäädäntövaiheiden jälkeen vuodesta 2014 lukien. (UM lähetystöneuvos Anna Gebremedhin
0295 351 038)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 8.5.2013 seuraavat nimitysasiat:
Osastopäällikkö, oikeustieteen lisensiaatti Kare Halonen valtioneuvoston
kanslian EU-asioiden osaston osastopäällikön määräaikaisesti täytettävään virkaan 1.7.2013–30.6.2018.
(VNK hallitusneuvos Kari Peltonen
0295 160 288)
Tekniikan tohtori Ari-Pekka Manninen liikenne- ja viestintäministeriön
neuvottelevan virkamiehen virkaan
10.6.2013 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)
Oikeustieteen tohtori Hannele Pokka
ympäristöministeriön kansliapäällikön virkaan 1.9.2013–31.5.2020.
(YM hallintojohtaja Aino Jalonen
040 078 9203)

ja Ylitornion vankilan aita, käyvältä
arvoltaan 43 232 euroa ja 6 883 euroa.
Kapiteeli Oyj:ltä Haminan kaupungin 1. (Linnoitus) kaupunginosan
kortteli 20 tontti n:o 2 sillä sijaitsevine
rakennuksineen (RUK:n entinen
museokiinteistö), käyvältä arvoltaan
50 000 euroa. (VM budjettineuvos
Petri Syrjänen 0295 530 065)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna
2013. Asetuksella säädetään millä
perusteilla suoritetaan yliopistollista
sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille,
muille kunnallisten terveydenhuollon toimintayksiköiden ylläpitäjille,
valtion mielisairaaloille ja lääkäri- ja
hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden
tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista annetussa
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa määritellyille muille terveydenhuollon toimintayksiköille valtion varoista korvausta kustannuksiin, jotka aiheutuvat niille lääkäri- ja
hammaslääkärikoulutuksesta. Talousarviossa on varattu 110,24 miljoonan
euron määräraha valtion korvauksen
maksamiseksi koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Asetus tulee
voimaan 15.5.2013 ja on voimassa
vuoden 2013 loppuun. (STM hallitussihteeri Annika Parsons 0295 163
596)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.5.2013
seuraavia asioita:

LUOVUTETUT
MIETINNÖT

Liikennevirastolta, Rikosseuraamuslaitokselta ja Kapiteeli Oyj:ltä siirtyneen valtion kiinteistövarallisuuden
siirtäminen valtiovarainministeriöstä
edelleen
Senaatti-kiinteistöille
1.5.2013 lukien. Liikennevirastolta
siirrettävät kiinteistöt ja määräalat
sijaitsevat 28 paikkakunnalla eri
puolella Suomea ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 78 hehtaaria.
Kohteissa on yhteensä 26 Liikenneviraston tarpeita varten rakennettua
rakennusta ja rakennelmaa pintaalaltaan yhteensä 4 048 brm2. Lisäksi
siirron kohteena on Helsingissä
Asunto Oy Rakuunantie 18 ja Rovaniemellä Kiinteistö Oy Hälyn osakkeita. Varallisuus on käyvältä arvoltaan yhteensä 981 570 euroa. Rikosseuraamuslaitokselta siirretään Jokelan vankilan A-parakin laajennusosa

Valtioneuvoston kanslia julkisti
8.5.2013 Vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutus eläkkeellesiirtymisikään -tutkimuksen. Tutkimuksessa arvioidaan vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutuksia lähellä eläkeikää olevien, 50–69-vuotiaiden,
työllisyyteen, työttömyyteen ja eläkkeelle siirtymiseen Eläketurvakeskuksen rekistereistä kerätyn yksilötason aineiston avulla. Työllisyyden
kannalta uudistuksen tärkeimmät
muutokset liittyivät varhaiseläkkeelle
pääsyn rajoittamiseen ja vanhuuseläkkeelle jäämisen taloudellisten
kannustimiin. Tulosten mukaan yksilöllisen varhaiseläkejärjestelmän lakkauttaminen ja työttömyysputken
ikärajan kohottaminen kasvattivat
työllisyyttä varttuneiden ikäryhmissä.
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Kokonaisvaikutus oli kuitenkin suhteellisen pieni. 55–64-vuotiaiden työllisyysaste kasvoi uudistuksen seurauksena keskimäärin noin 0,5 prosenttiyksikköä ja työllisyys yhteensä
noin 1 henkilötyökuukauden. Vanhuuseläkkeelle jäämisen taloudellisten kannustimien muutos oli erilainen eri ikäryhmissä ja riippui ansiotason ja karttuneiden eläkkeiden suhteesta. Eläkeuudistus teki työssä jatkamisen 62-vuotiailla sekä yli 65-vuotiailla taloudellisesti houkuttelevammaksi. Sen sijaan 63- ja 64-vuotiaiden kohdalla uudistuksen vaikutus
oli päinvastainen. Kokonaisuutena
uudistuksen aiheuttamat käyttäytymisen muutokset alensivat lievästi
keskimääräistä vanhuuseläkkeelle
jäämisikää. Tutkimus on osoitteessa
http://vnk.fi/julkaisukansio/2013/
r05-elakeuudistus384891/PDF/
fi.pdf. Lisätietoja antavat professori
Roope Uusitalo, p. 0400 842 340,
HECER, Helsingin yliopisto, ekonomisti Satu Nivalainen, p. 0294

112 539, Eläketurvakeskus ja talousneuvoston pääsihteeri Pekka Sinko,
p. 0295 160 189, valtioneuvoston
kanslia.
Puolustusministeriö julkisti 7.5.2013
selvityksen Jehovan todistajien
vapauttamista asepalveluksen suorittamisesta koskevasta lainsäädännöstä. Professori Jukka Kekkosen toimeksiantona oli vertailla puolustusministeriön 2007 asettaman
toimikunnan mietinnössä esitettyjä
ratkaisuvaihtoehtoja. Vertailussa tuli
arvioida, kuinka korvaava palvelus
voitaisiin liittää perustuslain yhdenvertaisuuteen ja samalla maanpuolustusvelvollisuuteen. Selvityksessä
todetaan, että yksinkertaisia ratkaisuja
ei ole, vaan lopputulos kansalaisten
perusoikeuksien ja velvollisuuksien
välisestä suhteesta on kokonaisharkinnan tulos, jota on tarvittaessa voitava tarkastella uudelleen. Nykytilannetta ei professori Kekkosen
mukaan voida pitää täysin tyydyttä-

vänä. Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkökulmasta ongelmallista on, että Jehovan todistajat
on asetettu muihin vastaavan tasoisiin vakaumuksiin nähden parempaan asemaan. Nykytilanteen säilyttämisen ohella professori Kekkonen
esittää selvityksessä kolme perusteltua vaihtoehtoa tilanteen ratkaisemiseksi. Selvityksessä korostetaan, että
minkä tahansa vaihtoehdon valinta
edellyttää huolellista jatkovalmistelua ja laajaa keskustelua. Selvitys on
osoitteessa http://www.defmin.fi/files/2465/jehova_selvitys_plm_04_
2013.pdf. Lisätietoja antavat professori Jukka Kekkonen, p. 09 1912
2625 tai 050 525 5652, Helsingin yliopisto ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, p. 0295 140 120, puolustusministeriö.

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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