22.–28.6.2013/26
Liite Virallisen lehden numeroon 74/1.7.2013

VALTIONEUVOSTON
VIIKKO
T o i m i t t a n u t Va l t i o n e u v o s t o n v i e s t i n t ä o s a s t o

SISÄLLYSLU ETTELO
TASAVALLAN PRESIDENTTI
Eduskunnan vastaukset . . . . . . .
Tasavallan presidentin asetukset
Kansainväliset asiat . . . . . . . . .
Muuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .
VALTIONEUVOSTO . . . . . . . .
Hallituksen esitykset . . . . . . . . .
Valtioneuvoston asetukset . . . . .
Valtioneuvoston päätökset . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .
LUOVUTETUT MIETINNÖT

75
75
77
77
78
78
78
78
79
81
82
82

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
28.6.2013 seuraavat lait:
Laki vaalilain muuttamisesta (HE
27/2013 vp). Lakiin tehdään pieniä
teknisluonteisia muutoksia. Laki tulee
voimaan 1.7.2013. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala 0295 150 282)
Laki poliisin hallinnosta annetun lain
muuttamisesta, laki poliisilain 5 luvun
10 §:n muuttamisesta, laki passilain
1.7.2013/74

6 ja 10 §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta,
laki aluehallintovirastoista annetun
lain muuttamisesta ja laki yhdistyslain 43 ja 44 §:n muuttamisesta (HE
15/2013 vp). Liikkuva poliisi ja Poliisin tekniikkakeskus hallinnollisina
poliisiyksikköinä lakkautetaan. Liikkuvan poliisin henkilöstö ja tehtävät
siirtyvät pääsääntöisesti poliisilaitoksiin ja Poliisin tekniikkakeskuksen
henkilöstö Poliisihallitukseen. Aluehallintovirastojen poliisin vastuualueet lakkautetaan ja niiden henkilöstö tehtävineen siirtyy Poliisihallitukseen. Lait tulevat voimaan
1.1.2014.
Eduskunnan lausuma;
Eduskunta edellyttää hallituksen
1) seuraavan tarkkaan poliisin hallintorakenneuudistuksen toimeenpanoa
ja 2) antavan hallintovaliokunnalle
vuoden 2014 loppuun mennessä
perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen poliisin hallintorakenneuudistuksen toimeenpanosta
mukaan lukien asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
saavuttaminen kiinnittäen erityistä
huomiota muun muassa liikenteen
valvontaan ja liikenneturvallisuustyöhön sekä poliisin palvelujen saatavuuteen maan eri osissa, ja 3) antavan eduskunnalle vuoden 2017 loppuun mennessä kokonaisvaltaisen
seikkaperäisen selonteon sisäisen
turvallisuuden tilasta, sisäisen turval-

lisuuden viranomaisten ja muiden
toimijoiden toiminnan tuloksellisuudesta, toimintojen kehittämistarpeista
ja haasteista sekä eri tehtävien edellyttämistä pidemmän tähtäimen taloudellisista voimavaroista ja muista
resurssitarpeista. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 071 878 8569)
Laki puolustusvoimista annetun lain
muuttamisesta, laki asevelvollisuuslain muuttamisesta, laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki
Jehovan todistajien vapauttamisesta
asevelvollisuuden
suorittamisesta
eräissä tapauksissa annetun lain
muuttamisesta, laki terveydenhuollon
järjestämisestä puolustusvoimissa
annetun lain muuttamisesta, laki
aluevalvontalain 20 ja 22 §:n muuttamisesta, laki kemiallisten aseiden
kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden
hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun
lain 4 ja 10 §:n muuttamisesta, laki
rajavartiolain 79 §:n muuttamisesta
ja laki sotilasoikeudenkäyntilain 11 §:n
muuttamisesta (HE 8/2013 vp). Puolustusvoimien
hallintorakenteesta
tulee kolmiportainen. Sotilasläänit
esikuntineen lakkautetaan ja aluetoimistoihin perustuvaa alueellista
organisaatiota uudistetaan. Puolustusvoimiin perustetaan Puolustusvoi75
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mien logistiikkalaitos, jonne keskitetään valtakunnallisesti puolustusvoimien materiaalihankinnat, ympäristöasioiden käsittely sekä logistiikan
järjestelyt. Lisäksi laitos vastaa puolustusvoimien muusta materiaalihallinnosta, hankintatoimesta sekä terveydenhuollon järjestämisestä. Asevelvollisuuslakia muutetaan siten, että
varusmiesten kotimaan lomamatkat
koti- tai asuinpaikkakunnalle säädetään maksuttomiksi. Lisäksi seitsemään muuhun lakiin tehdään vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.
Kemiallisten aseiden kehittämisen,
tuotannon, varastoinnin ja käytön
kieltämistä sekä niiden hävittämistä
koskevan yleissopimuksen eräiden
määräysten hyväksymisestä ja sen
soveltamisesta annetun lain 4 ja 10 §:n
muuttamisesta annettu laki tulee voimaan 1.1.2014. Muut lait tulevat voimaan 1.1.2015 siten, että asevelvollisuuslain muuttamisesta annetun lain
104 § tulee kuitenkin voimaan jo
1.1.2014. (PLM vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen 0295
140 602)
Laki kuntajakolain muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta, laki
kuntajakolain eräiden säännösten
kumoamisesta ja laki kielilain muuttamisesta (HE 31/2013 vp ja HE 53/
2013 vp). Kuntajakolakia ja kielilakia muutetaan. Muutokset liittyvät
kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen. Kuntajakolain nimike muutetaan sen sisältöä paremmin kuvaavaksi kuntarakennelaiksi. Lakiin lisätään säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja
niistä poikkeamisesta. Kuntien tulee
tehdä yhdistymisselvitys ja mahdollinen siihen perustuva yhdistymisesitys viimeistään kuuden kuukauden kuluttua lain 4 h §:n 3 momentin
voimaatulosta. Kielilakia muutetaan
siten, ettei kuntien yhdistyminen heikennä kunnan asukkaiden kielellisiä
oikeuksia. Lait tulevat voimaan
1.7.2013. Kuntalain muuttamisesta
annetun lain 4 h §:n 3 ja 4 momentin,
4 j §:n, 42 §:n 2 momentin ja 44 §:n
2 momentin voimaantulosta säädetään kuitenkin erikseen lailla. (VM
lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää
0295 530 266)
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista
annetun lain 5 §:n muuttamisesta
(HE 46/2013 vp). Lakia muutetaan
siten, että laissa tarkoitettuja valtiontakauksia voidaan antaa myös kesäkuun 2013 jälkeen. Annettavat valtion-
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takaukset voivat koskea sellaista
Euroopan rahoitusvakausvälineen
varainhankintaa, joka tehdään ennen
hallituksen esityksen antamista päätettyjä talouden sopeutusohjelmia
varten. Laki tulee voimaan 1.7.2013.
(VM vanhempi hallitussihteeri Jaakko
Weuro 0295 530 302)
Laki yliopistolain 36 ja 38 §:n muuttamisesta, laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 44/2012 vp). Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa ja ammattikorkeakoulujen neljä sähköistä hakujärjestelmää ja yliopistojen yksi sähköinen hakujärjestelmä yhdistetään
yhdeksi korkeakoulujen hakujärjestelmäksi. Ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien aseman parantamiseksi yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisätään säännös,
jonka mukaan osa haettavista opiskelupaikoista voidaan varata henkilöille,
jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän
mukaista korkeakoulututkintoa tai
vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin
lisätään uuden yhteishaku- ja valintajärjestelmän edellyttämät korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa koskevat säännökset. Lait tulevat
voimaan 1.1.2014. (OKM johtaja
Hannu Sirén 0295 330 292)
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26
ja 48 §:n muuttamisesta, laki yliopistolain 76 §:n muuttamisesta, laki
ammatillisesta opettajankoulutuksesta
annetun lain kumoamisesta ja laki
eräistä
ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon
edellyttämistä järjestelyistä annetun
lain 6 §:n kumoamisesta (HE 9/2013
vp). Ammattikorkeakoulun toimiluvan myöntämisperusteet uudistetaan.
Uudet
toimiluvat
myönnetään
1.1.2014 lukien. Uusien toimilupien
myöntämisessä korostuvat koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatuun,
vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen liittyvät näkökohdat. Ammattikorkeakoulujen koulutustehtävää koskeva
sääntely uudistetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemistä koulutusohjelmapäätöksistä luovutaan. Toimi-

luvissa määrätään jatkossa siitä, mitä
tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin
ammattikorkeakoulu antaa. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille myönnettävän perusrahoituksen määräytymisperusteet uudistetaan. Rahoituksen määräytymisperusteissa ja rahoituskriteereissä otetaan huomioon
ammattikorkeakoulujen koko lakisääteinen toiminta laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen. Korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyy pääasiassa suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun, tehokkuuden, työllistymisen sekä tutkimusja kehittämistoiminnan perusteella.
Lait tulevat voimaan 1.1.2014. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää lainsäädännölliset esteet koulutuksen viennin
edistämiseksi esimerkiksi niin, että
erotetaan normaalina opetuksena tarjottava tutkintokoulutus ja koulutuksen vientinä toteutettava tutkintokoulutus selvästi toisistaan. Selvitys
tulee tehdä niin, että mahdolliset ratkaisut voidaan tehdä viimeistään alkuvuodesta 2014. (OKM hallitusneuvos
Maiju Tuominen 0295 330 320)
Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta
ja laki eläinsuojelulain muuttamisesta (HE 150/2012 vp). Lakiin tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sisältyvät
säännökset eläinten kasvattamisesta,
hoitamisesta, hankkimisesta, toimittamisesta ja käyttämisestä sekä toimintaan vaadittavista luvista. Laissa
säädetään myös lupien myöntämisestä, toimintaa ohjaavista ja valvovista viranomaisista sekä keskeiset
eläinten käyttöä koskevat periaatteet.
Samalla koe-eläintoiminnasta annettu
laki kumotaan ja eläinsuojelulakiin
tehdään eräitä teknisiä tarkistuksia.
Lait tulevat voimaan 1.8.2013.
(MMM eläinlääkintöneuvos Pirkko
Skutnabb 0295 162 348)
Laki tuulivoiman kompensaatioalueista ja laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta (HE 55/2013 vp). Tuulivoiman
kompensaatioalueista annetussa laissa
tarkoitetuksi tuulivoiman kompensaatioalueeksi nimetään noin 2 450 km2
suuruinen Perämeren tuulivoima-alue.
Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun
sähkön tuotantotuesta annetun lain
54 §:n kuittaamista koskevaa sääntelyä täydennetään. Lait tulevat voimaan 1.7.2013. (TEM hallitusneuvos
Anja Liukko 0295 062 078)
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Laki ydinenergialain muuttamisesta
ja laki säteilylain muuttamisesta (HE
18/2013 vp). Ydinenergialakiin lisätään ydinjätehuoltoa koskeva periaatesäännös, jonka mukaan jätteen
määrä on pidettävä niin pienenä kuin
käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Vastaava täydennys tehdään
myös säteilylakiin. Lisäksi täydennetään ydinenergialain säännöksiä ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon
liittyvän itse- ja vertaisarvioinnin järjestämisestä. Lait tulevat voimaan
1.8.2013. (TEM ylitarkastaja Eriika
Melkas 0295 064 103)
Laki kosmeettisista valmisteista ja
laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 49/2013 vp). Lakiin
kosmeettisista valmisteista sisällytetään EU:n kosmetiikka-asetuksen
valvontaa, toimivaltaisia viranomaisia ja seuraamuksia koskevat säännökset sekä kosmeettisten valmisteiden pakkausmerkintöjä ja Suomessa
säilytettäviä tuotetietoja koskevat
kielivaatimukset. EU:n kosmetiikkaasetusta valvovat Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto ja Tulli. Kunnan ja
aluehallintoviraston tehtävä poistetaan kokonaan. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus valvoo
hyvän laboratoriokäytännön noudattamista kosmeettisten valmisteiden
ainesosien turvallisuustutkimuksia
tekevien laboratorioiden osalta. Rikoslain terveysrikoksia koskevaan lukuun
lisätään viittaus lakiin kosmeettisista
valmisteista ja EU:n kosmetiikkaasetukseen. Lait tulevat voimaan
11.7.2013. (STM neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen 0295 163 313)
Laki aikuiskoulutustuesta annetun
lain 12 a ja 14 §:n muuttamisesta ja
laki Koulutusrahastosta annetun lain
muuttamisesta (HE 44/2013 vp).
Aikuiskoulutustuessa sovitellun tuen
ehtoja muutetaan siten, että täyden
suojaosan määrä kuukaudessa korotetaan 250 euroon. Lisäksi aikuiskoulutustuen enimmäiskestoaika pidennetään 19 kuukauteen. Ammattitutkintostipendin määrä korotetaan 450 euroon niiden henkilöiden osalta, joilla
ei ole perusasteen jälkeistä ammatillista tutkintoa. Perusmääräiseen
ammattitutkintostipendiin tehdään
indeksitarkistus. Lisäksi ammattitutkintostipendin hakumenettelyä yksinkertaistetaan ja stipendin määrän tarkistusväliä pidennetään kahdesta
vuodesta kolmeen vuoteen. Lait tulevat voimaan 1.8.2013. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163
194)
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Tasavallan presidentti ratifioi kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan, vahvisti
lain kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun
tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta sekä lain eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun
lain muuttamisesta (HE 182/2012 vp).
Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai
rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja tehtiin New Yorkissa 18.12.2002 tarkoituksena vahvistaa vapautensa menettäneiden henkilöiden suojelua. Lakien
voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Eduskunnan
oikeusasiamiehestä annetun lain
muuttamisesta annetun lain 5 § tulee
kuitenkin voimaan 1.7.2013. (UM
oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta
0295 351 144)
Tasavallan presidentti hyväksyi Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan ja päätti
pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta ja vahvisti lain Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 39/2013 vp).
Kesäkuussa 2010 allekirjoitetun
pöytäkirjan tarkoituksena on luoda
yhä kattavammat lentoliikennesuhteet Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välille liberalisoimalla ensimmäisen vaiheen sopimusta ja edistää
entisestään yhtäläistä markkinoille
pääsyä, avata lentoliikennemarkkinoita ja vahvistaa transatlanttista lentoliikennejärjestelmää. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston
asetuksella. (LVM erityisasiantuntija
Tero Jokilehto 0295 342 568)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 28.6.2013
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus sotilasja palvelusarvoista sekä puolustus-

voimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 16 §:n
muuttamisesta ja tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa annetun tasavallan
presidentin asetuksen muuttamisesta.
Puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta annetulla lailla, joka on tarkoitus vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä 28.6.2013 (HE 8/2013
vp), lakkautetaan sotilasläänit osana
puolustusvoimauudistusta. Sotilasläänien lakkauttaminen aiheuttaa
asetusmuutoksia. Puolustusvoimien
hallintorakenne muuttuu kolmiportaiseksi. Sotilasläänien sekä niiden
esikuntien tehtävät siirretään puolustushaaraesikunnille, eräille joukkoosastoille ja aluetoimistoille. Asetukset tulevat voimaan samaan aikaan
lakimuutosten kanssa 1.1.2015 lukien.
(PLM vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen 0295 140 602)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 28.6.2013
seuraavat kansainväliset asiat:
Suurlähettiläs Jarmo Viinasen tai
hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Theresa Zittingin valtuuttaminen muuttamaan kirjeenvaihdolla
voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon
Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä
tehtyä yhteistyöpöytäkirjaa. (UM
oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta
0295 351 144)
Valtuuskunnan asettaminen Euroopan
unionin jäsenvaltioiden hallitusten
edustajien välisessä konferenssissa
käytäviin neuvotteluihin Euroopan
unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan ja suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja Jan
Storen tai hänen estyneenä ollessaan
ulkoasiainneuvos, Suomen pysyvän
edustajan sijaisen Marianne HuuskoLamposen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionista tehtyyn
sopimukseen ja Euroopan unionin
toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettävä pöytäkirja Euroopan unionin
perusoikeuskirjan
soveltamisesta
Tšekin tasavaltaan. (UM oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta 0295 351 144)
Addis Abeban suurlähetystön päälliköksi 1.9.2013 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Sirpa Mäenpään valtuuttaminen toimimaan Suomen
edustajana Afrikan Unionissa (AU),
Haagin suurlähetystön päälliköksi
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1.9.2013 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Liisa Talonpojan valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana
Kemiallisten aseiden kieltojärjestössä
(OPCW),
Kairon suurlähetystön
päälliköksi 1.9.2013 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Tuula Yrjölän
valtuuttaminen toimimaan Suomen
edustajana Arabiliitossa, Pariisin
OECD-edustuston
päälliköksi
1.9.2013 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Okko Pekka Salmimiehen
valtuuttaminen toimimaan Suomen
edustajana Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä (UNESCO), Wienin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2013 lukien
määrätyn, ulkoasiainneuvos Anu
Laamasen valtuuttaminen toimimaan
Suomen edustajana Yhdistyneiden
kansakuntien Wienissä sijaitsevissa
kansainvälisissä elimissä, Kansainvälisessä
atomienergiajärjestössä
(IAEA) sekä Ydinkoekieltosopimusjärjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnassa. (UM henkilöstöjohtaja
Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Suomen ISAF-operaatioon osallistumisen vähentäminen osana operaation
uudelleenjärjestelyjä siten, että vahvuus laskee asteittain ja määrä on
enintään 100 sotilasta maaliskuun
2014 loppuun mennessä. (UM lähetystöneuvos Tarja Fernandez 0295
351 534)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 28.6.2013
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: Maakuntalaki alkoholista annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta
Ahvenanmaan maakunnassa annetun
maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki taimiaineistolain soveltamisesta Ahvenanmaalla, maakuntalaki kasvinterveyden suojelemisesta
annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla, maakuntalaki kasvinsuojelusta annetun lain soveltamisesta
Ahvenanmaan maakunnassa annetun
maakuntalain 3 ja 6 §:n muuttamisesta,
maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan lasten päivähoitolain muuttamisesta, maakuntalaki lasten kotihoidontuesta annetun maakuntalain 4 ja
5 a §:n muuttamisesta, maakuntalaki
vuosilomalain soveltamisesta maakunnan ja sen kuntien virkamiehiin,
maakuntalaki Ahvenanmaan itsehallintopäivästä annetun maakuntalain
muuttamisesta, maakuntalaki Ahve-
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nanmaan maakunnan virkamieslain
muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan työvoima- ja
opintopalveluviranomaisesta annetun
maakuntalain 13 §:n muuttamisesta,
maakuntalaki syrjintäasiamiehestä
annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta, maakuntalaki tietosuojavalvonnasta annetun maakuntalain 2 §:n
muuttamisesta, maakuntalaki terveyden- ja sairaanhoidosta annetun maakuntalain 9 §:n muuttamisesta, maakuntalaki lukiokoulutuksesta annetun
maakuntalain 65 §:n muuttamisesta,
maakuntalaki Ahvenanmaan kansanopistosta annetun maakuntalain 28 §:n
muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan musiikkiopistosta annetun
maakuntalain 15 a §:n muuttamisesta,
maakuntalaki Ahvenanmaan Korkeakoulusta annetun maakuntalain 37 §:n
muuttamisesta sekä maakuntalaki
Ahvenanmaan tilasto- ja selvitystoimistosta annetun maakuntalain
muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 0295 150 160)
Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan
kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten
ehtojen hyväksymisestä sekä näiden
katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn 2 normin voimaansaattamisesta.
(OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 0295 150 160)

nen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Sirpa Elina Pakkala Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään
käräjätuomarin
virkaan
1.9.2013 lukien, käräjätuomari Virpi
Marjatta Pirhonen Pirkanmaan käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään
käräjätuomarin virkaan 1.10.2013
lukien, määräaikainen hallintooikeustuomari Paula Mirjami Paso
Kuopion hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin virkaan 1.7.2013
lukien ja hovioikeudenneuvos Timo
Pekka Einar Palmgren Kymenlaakson
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2013 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295
150 428)
Käräjätuomari Anne Maria Johanna
Pohjola Satakunnan käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.9.2013
lukien, määräaikainen käräjätuomari,
hovioikeudenneuvos Virve Marjatta
Salo Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2013 lukien,
käräjätuomari Inkeri Vuokko Elisa
Gummerus Helsingin käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.7.2013
lukien, käräjätuomari Vesa Pekka
Karttunen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.7.2013 lukien, valtionsyyttäjä Johan
Mika Illman Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.9.2013 lukien ja määräaikainen
käräjätuomari Taina Maria Johanna
Savolainen Oulun käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.11.2013
lukien. (OM hallitusneuvos Anne
Hallavainio 0295 150 458)
VA LT I O N E U V O S T O

N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 28.6.2013
seuraavat nimitysasiat:
Maputon suurlähetystön päällikön,
ulkoasiainneuvos Matti Kääriäisen
edustuston päällikön tehtävän päättyminen 30.9.2013. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Hovioikeudenneuvos Helena Marita
Hannele Vihriälä Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2013
lukien ja hovioikeudenneuvos Seppo
Juhani Ovaskainen Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.7.2013
lukien, käräjätuomari Marja Helena
Virtanen Pirkanmaan käräjäoikeuden
ensiksi täytettävään käräjätuomarin
virkaan 1.7.2013 lukien, määräaikai-

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 27.6.2013 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 77/2013 vp)
eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta.
Valtioneuvostosta annettua lakia
ehdotetaan muutettavaksi niin, että
sisäasiainministeriön nimi muutettaisiin sisäministeriöksi. Nimen muutos
koskisi vain ministeriön suomenkielistä nimeä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (VNK lainsäädäntöneuvos Arno Liukko 0295
160 175)
Hallituksen esitys (HE 78/2013 vp)
eduskunnalle Euroopan unionin ja
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sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian
ja Perun välisen kauppasopimuksen
hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta sekä
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten väliaikaisesta
soveltamisesta. Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian
ja Perun välisen kauppasopimuksen
tavoitteena on vapauttaa asteittain
kauppa, palvelut, investoinnit sekä
julkiset hankinnat; edistää Andien
yhteisöön kuuluvien maiden alueellista integraatiota; yksinkertaistaa
kauppamenettelyjä; luoda oikeudellista varmuutta; kehittää vakaita ja
ennustettavia markkinoita; parantaa
menettelyiden läpinäkyvyyttä sekä
vahvistaa kestävää kehitystä ja yhteistyötä. Sopimuksen läpileikkaavana
teemana on kansainvälisen kaupan
edistäminen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Lakien voimaantulosta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Hannu Ripatti 0295 351 423)
Hallituksen esitys (HE 79/2013 vp)
eduskunnalle kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksella perustetaan kansainvälinen korruptionvastainen akatemia (IACA). IACA on
kansainvälinen järjestö, joka järjestää korruptionvastaista koulutusta,
tekee aiheeseen liittyvää tutkimusta
ja toimii samalla yhtenä alan yhteistyöelimenä. Sopimuksen hyväksymisellä Suomi sitoutuu järjestön
perustamissopimuksen määräyksiin
ja Suomesta tulee IACAn jäsen.
Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 8.3.2011. Suomen osalta sopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun
Suomen liittymiskirja on talletettu.
(OM neuvotteleva virkamies Juha
Keränen 0295 150 141)
Hallituksen esitys (HE 80/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta
annetun lain ja sairausvakuutuslain
18 luvun 16 ja 32 §:n muuttamisesta.
Rajoitetusti verovelvollisen tulon
verottamisesta annettua lakia muutettaisiin siten, että ansiotulon verotusta koskevat säännökset vastaisivat
Euroopan unionin oikeutta ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Rajoitetusti verovelvolli-
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sen Suomesta saamaa ansiotuloa voitaisiin verottaa verotusmenettelystä
annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Verotusmenettelystä annetun
lain mukainen verotus koskisi rajoitetusti verovelvollisia, jotka asuvat
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa taikka valtiossa tai alueella,
jota koskee sopimus virka-avusta ja
tietojenvaihdosta veroasioissa, tai
jotka ovat tutkijadirektiivissä tarkoitetun oleskeluluvan haltijoita. Ansiotulo verotettaisiin verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä, jos rajoitetusti verovelvollinen esittää tarvittavat selvitykset
tuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä. Nykyisiä ansiotulosta perittävää 35 prosentin lähdeveroa koskevia säännöksiä ei ehdoteta muutettaviksi, sillä ne tulisivat edelleen
sovellettaviksi, jos verovelvollinen
ei hae verotusmenettelystä annetun
lain mukaan laskettua verokorttia tai
muuten ilmaise tahtoaan verotuksen
toimittamisesta verotusmenettelystä
annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Suomesta saadusta tulosta
menevää veroa määrättäessä huomioon otettaisiin myös palkka, eläke
ja sosiaaliturvaan perustuva suoritus,
joka on saatu muualta kuin Suomesta
ja joka on verovelvollisen asuinvaltiossa veronalaista tuloa. Lisäksi
huomioon otettaisiin edellä mainitut
tulot, jotka on saatu Suomesta ja joiden
verottamisen verosopimus estää.
Lähdeverotusta sovellettaessa rajoitetusti verovelvollisille maksetut
matkakustannusten korvaukset samoin
kuin merityötuloa saavan korvaukset
olisivat tuloverolaissa säädetyllä
tavalla verosta vapaita. Esityksessä
ehdotetaan myös muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että verotusmenettelylakia sovellettaessa sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja
päivärahamaksun määräytymiseen
sovellettaisiin samoja säännöksiä
kuin yleisesti verovelvollisiin. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2014. Lakeja sovellettaisiin voimaantulopäivänä tai sen jälkeen
maksettaviin suorituksiin. (VM ylitarkastaja Minna Ojala 0295
530 291)
Hallituksen esitys (HE 81/2013 vp)
eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, että erityisvastuualuejaossa tapahtuvat muutokset olisi mahdollista ottaa huomioon
yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen jakamisessa myös

kesken laissa säädetyn nelivuotiskauden. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa yliopistotasoisen terveyden
tutkimuksen rahoituksen viidelle erityisvastuualueelle nelivuotiskaudeksi
kerrallaan prosenttiosuuksina kunakin vuonna valtion talousarviossa
tarkoitukseen varatusta määrärahasta.
Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tehdyn tutkimustyön ottaminen huomioon sillä erityisvastuualueella, jolla tutkimustyö on tehty.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (STM hallitusneuvos
Anne Koskela 0295 163 384)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 27.6.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta
sekä sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä
Kroatian tasavallan välillä tehdyn
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain
voimaantulosta. Sopimus, laki (221/
2013) ja asetus tulevat voimaan
1.7.2013. (UM lähetystöneuvos Päivi
Laivola de Rosière 0295 350 668)
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2013/2014 maksettavasta
eläinkohtaisesta tuesta. Porojen eläinkohtaisen tuen tukiperusteiden ja tukitason vahvistaminen poronhoitovuodelle 2013/2014. Porojen eläinkohtaista tukea maksetaan tukialueilla
C3 ja C4 poronhoitoa harjoittaville
ruokakunnille. Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä vähintään 80 eloporoa. Tuen suuruus on 28,50 euroa
eloporoa kohti. Asetus tulee voimaan
3.7.2013. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja
vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta. Asetuksella säädetään tarkemmin tuottajaorganisaatiotukeen liittyvistä tukikelpoisista toimenpiteistä ja
kustannuksista sekä tuen maksamisesta useassa erässä. Nykyisin vastaavista seikoista on säädetty tarkemmin hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiosta annetussa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa
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(481/2008). Pykälien sisältö vastaa
nykyisin voimassa olleita säännöksiä
ja on siten myös nykyisen kansallisen strategian mukainen. Muutoksessa
on kyse nykyisin voimassa olevan
maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen säännöksien teknisestä
mukauttamisesta maatalouden markkinajärjestelystä annettuun lakiin.
Asetuksella nostetaan myös voimassa
olevan ministeriön asetuksen säädöstaso valtioneuvoston asetustasolle
tukikelpoisten toimenpiteiden ja
kustannusten sekä tuen maksamista
useassa erässä koskevien säännösten
osalta. Asetus tulee voimaan 3.7.2013.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies 0295 162 488)
Valtioneuvoston asetus mehiläishoitotuesta. Markkinajärjestelyasetuksen
(EY) N:o 1234/2007 105 artiklan
mukaan jäsenvaltiot voivat mehiläistuotteiden tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvien yleisten edellytysten parantamiseksi laatia kolmen
vuoden ajan sovellettavan kansallisen ohjelman, jäljempänä mehiläishoito-ohjelman. Mehiläishoitotuella
tarkoitetaan markkinajärjestelyasetuksen 105 artiklan 1 kohdassa ja 106 ja
108 artiklassa tarkoitettua mehiläishoito-ohjelmien rahoitustukea. Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettu laki (999/2012), jäljempänä markkinajärjestelylaki, tuli voimaan 1.1.2013. Ennen markkinajärjestelylain voimaantuloa mehiläistukea koskevat vaatimukset ovat
perustuneet EU:n lainsäädännön
lisäksi valtionavustuslakiin ja ohjeistukseen. Nykyisin mehiläishoitotuesta säädetään markkinajärjestelylain 26 §–29 §:ssä. Asetus säädetään
markkinajärjestelylain 26 §:n 2 momentin ja 28 §:n 1 momentin nojalla
mehiläishoitotukeen liittyvistä tukikelpoisista toimenpiteistä ja hyväksyttävistä kustannuksista. Asetus
tulee voimaan 3.7.2013. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
aineiden kuljetuksesta tiellä annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston
asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetuksia muutetaan
vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksista annettuun Euroopan parla-

80

mentin ja neuvoston direktiiviin
2008/68/EY tehtyjen, vuoden 2013
muutosten huomioon ottamiseksi.
Muutokset koskevat muun muassa
kuljetuksen suorittajan velvollisuuksia lähtöpaikan tarkastusten osalta
sekä onnettomuusraporttia. Asetukset
tulevat voimaan 1.7.2013. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295
342 367)
Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta. Asetus sisältää
säännökset pyroteknisten tuotteiden
luovutuksesta ja luovutusrajoituksista
sekä toiminnanharjoittajan palveluksessa olevan asiantuntijan koulutuksesta, pätevyysvaatimuksista sekä
pätevyyden toteamisesta. Asetus
sisältää myös uudet säännösehdotukset ilotulitteiden valmistajan tai maahantuojan ilmoituksessa esitettävistä
tiedoista ja ilmoituksen käsittelystä
sekä ilotulitusnäytöksiä järjestävän
toiminnanharjoittajan velvollisuuksista. Lisäksi tarkennetaan eräitä räjähteiden luovutusta ja kirjanpitoa koskevia säännöksiä. Asetus tulee voimaan 4.7.2013. (TEM neuvotteleva
virkamies Tapani Koivumäki 0295
063 722)
Valtioneuvoston asetus rakennustyön
turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetuksen (205/2009) 9 §:n 5 momentti kumotaan. Asetuksen viittaussäännös työturvallisuuslakiin (738/
2002) on tarpeeton. Lisäksi asetuksen 8 §:n 1 momentin 1 kohta korjataan siten, että siinä viitataan liitteeseen 2. Momentin sisältö ei muuten
muutu. Asetuksen liitteen 2 otsikosta
korjataan painovirhe. Asetus tulee
voimaan 1.8.2013. (STM ylitarkastaja
Toivo Niskanen 0295 163 504)
Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä. Asetus
perustuu suurelta osin nykyiseen valtioneuvoston asetukseen. Nykyisen
asetuksen säännökset kuitenkin tarkistetaan terminologialtaan ja muulta
sisällöltään uuden jätelain mukaisiksi. Asetuksessa säädetään juomapakkausten pantin määrästä sekä käytöstä poistettujen pakkausten vastaanottoa, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä
koskevista vaatimuksista, jotka juomapakkausten palautusjärjestelmän
ylläpitäjän on täytettävä tullakseen
hyväksytyksi jätelaissa tarkoitettuun
tuottajarekisteriin. Hyväksyntä tuottajarekisteriin on edellytyksenä sille,
että juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä voi saada eräiden

juomapakkausten valmisteverosta
annetussa laissa tarkoitetun verottomuusedun.
Palautusjärjestelmään
kuuluvia juomapakkauksia koskevat
nykyiset uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteet muutetaan vastaaviksi
velvoitteiksi. Muiden kuin metallisten kertaalleen täytettävien juomapakkausten kierrätysastetta koskeva
vaatimus muutetaan nykyisestä 80
painoprosentista 90 painoprosenttiin.
Pantin määrää koskevat vähimmäisvaatimukset säilyvät ennallaan. Asetus tulee voimaan 8.7.2013. (YM
ympäristöneuvos Riitta Levinen
040 744 7121)
Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä
ja hyödyntämisestä. Asetus perustuu
suurelta osin nykyiseen valtioneuvoston päätökseen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä. Nykyisen päätöksen säännökset kuitenkin
tarkistetaan vastaamaan uuden jätelain tuottajavastuuta koskevaa sääntelyä sekä uudistunutta terminologiaa.
Asetuksessa säädetään ajoneuvon tai
laitteen renkaiden tuottajan velvollisuudesta järjestää käytöstä poistettujen renkaiden jätehuolto. Asetuksessa
säädetään nykyisen päätöksen mukainen renkaiden uudelleenkäyttö- ja
hyödyntämistavoite kutakin tuottajaa
sitovaksi uudelleenkäyttö- ja hyödyntämisvelvoitteeksi. Vaadittavaa tavoitetasoa korotetaan nykyisestä 90 prosentista 95 prosenttiin, mikä tulee
täyttää vuonna 2015. Renkaiden
hyödyntämisaste vuonna 2011 oli
137 prosenttia. Asetuksessa säädetään vähimmäisvaatimustaso, jonka
mukaisesti tuottajan tulee järjestää
alueellisia vastaanottopaikkoja käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräystä varten vuoteen 2015 mennessä.
Tuottajan tulee järjestää vähintään
350 vastaanottopaikkaa siten, että
jokaisessa kunnassa on vähintään yksi
vastaanottopaikka. Tietyin edellytyksin vastaanottopaikka voidaan
korvata muulla tavoin järjestetyllä
keräyksellä. Asetus tulee voimaan
8.7.2013. (YM neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg 0400
143 917)
Valtioneuvoston asetus keräyspaperin
erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä.
Asetus perustuu suurelta osin nykyiseen valtioneuvoston päätökseen
keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä. Nykyisen päätöksen
säännökset kuitenkin tarkistetaan vastaamaan uuden jätelain tuottajavastuuta koskevaa sääntelyä sekä uudis-
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tunutta terminologiaa. Asetuksessa
säädetään paperituotteiden tuottajan
velvollisuudesta järjestää käytöstä
poistettujenpaperituotteiden (keräyspaperi) jätehuolto. Asetuksessa säädetään nykyisen päätöksen mukainen keräyspaperin talteenotto- ja
hyödyntämistavoite kutakin tuottajaa
sitovaksi kierrätysvelvoitteeksi. Vaadittava 75 prosentin kierrätysaste tulee
täyttää vuonna 2015. Kierrätystavoite nousee nykyisestä arviolta noin 7–
10 prosenttiyksikköä laskentamenetelmään tehtävien muutosten takia,
vaikka tavoite pysyy prosenttimääräisesti ennallaan. Keräyspaperin
kierrätysaste vuonna 2011 oli 93 prosenttia (87 prosenttia uudella laskentatavalla laskettuna) ja tuottajayhteisökohtaiset kierrätysasteet 80 prosenttia
ja 153 prosenttia (vastaavasti uudella
laskentatavalla laskettuina 75 prosenttia ja 145 prosenttia). Asetuksessa
säädetään vähimmäisvaatimustaso,
jonka mukaisesti tuottajan tulee järjestää alueellisia vastaanottopaikkoja
pientalo- ja haja-asutusalueilla syntyvän keräyspaperin erilliskeräystä
varten vuoteen 2015 mennessä.
Tuottajan tulee järjestää jokaiseen
kuntaan vähintään yksi helposti saavutettava keräyspaperin vastaanottopaikka. Jos kunnassa on useampi
kuin yksi taajama, tulee vastaanottopaikka olla jokaisessa yli 500 asukkaan taajamassa. Taajaman vastaanottopaikan voi tietyin edellytyksin
korvata muualla sijaitsevalla vastaanottopaikalla. Asetus tulee voimaan 8.7.2013. (YM neuvotteleva
virkamies Tarja-Riitta Blauberg
0400 143 917)
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
27.6.2013 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston
valtiontalouden
kehyksistä vuosille 2014–2017 antaman selonteon johdosta sekä valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014–
2017 27.3.2013 antaman valtioneuvoston selonteon täydentämisen johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan
kannanotot; 1. Eduskunta edellyttää,
että hallitus selkiyttää suunnitelmiaan
julkistalouden tasapainottamiseksi
keskipitkällä aikavälillä. 2. Eduskunta
edellyttää, että hallitus kiirehtii rakenteellisia toimia, joilla kurotaan umpeen
kestävyysvajetta
työllisyysastetta
nostamalla. Tällöin pääpaino on kiin-
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nitettävä niihin työikäisiin väestöryhmiin, joiden työllisyys on nyt
muuta väestöä selvästi matalampaa.
Hallituksen tulee myös arvioida
mahdollisimman pikaisesti uusia
toimia työn tarjonnan lisäämiseksi
sosiaalisesti vastuullisella tavalla.
3. Eduskunta edellyttää, että hallitus
kiinnittää vakavaa huomiota pitkittyvästä taantumasta johtuviin sosiaalisiin ongelmiin eriarvoisuuden ja syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseksi
ja työttömyyden torjumiseksi. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus selkeyttää vastuusuhteita nuorisotakuun
toteuttamisessa ja pitää huolta siitä,
että nuorelle todella tarjotaan työ- tai
opiskelupaikka tai muuta vastaavaa
työllistävää toimintaa. Suhdanne- ja
työllisyyskehityksen niin vaatiessa
hallituksella on oltava valmiutta lisätä
nuorisotakuun toteuttamiseen suunnattuja voimavaroja. 5. Eduskunta
edellyttää, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sektoritutkimukseen kohdistuvia säästöjä arvioidaan uudelleen ja etsitään mm. menoja
uudelleen kohdentamalla tavat, joilla
toiminta voi jatkua vaurioitta ja tutkimuslaitokset pystyvät säilyttämään
osaavan henkilökuntansa. 6. Eduskunta edellyttää, että kunta- ja sosiaalija terveyspalvelu-uudistuksessa arvioidaan kaikille kansalaisille ulottuvien
palveluiden ohella erittäin huolellisesti uudistuksen taloudelliset vaikutukset analyyttisesti kaikkien toimenpiteiden osalta. Uudistuksessa tavoite
on kestävyysvajeen supistaminen ja
uudistusta on arvioitava myös siitä
lähtökohdasta. 7. Eduskunta edellyttää, että raskaan liikenteen massojen
ja mittojen korotuksen vaikuttavuus,
hyödyt ja aikataulu arvioidaan uudelleen. 8. Eduskunta edellyttää, että
hallitus vuoden 2014 kevään kehysriihessä arvioi eläkejärjestelmän
uudistamista koskevaa selvitystä,
jonka laatimiseen hallitus on sitoutunut EU 2020 -strategian mukaisessa
kansallisessa
toimintaohjelmassa.
(VM lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen 0295 530 005)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
hallituksen esityksestä vuoden 2013
lisätalousarvioksi pöytäkirjaan (HE
52/2013 vp). Eduskunta on päättänyt,
että vuoden 2013 lisätalousarviota
sovelletaan 1.7.2013 alkaen. (VM
lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen
0295 530 005)
Päätös ratkaista Silja Irene Mäkisen
jäämistöstä tehdyt hakemukset. (VM
budjettineuvos Petri Syrjänen 0295
530 065)

Päätös ratkaista Pirkko Tellervo
Makkosen jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 0295 530 065)
Päätös asettaa komitea 30.5.2014
päättyväksi toimikaudeksi valmistelemaan energia- ja ilmastotiekarttaa
vuoteen 2050. Kokoonpano: puheenjohtaja: ministeri Jan Vapaavuori
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä; jäsenet: kansanedustaja
Marjo Matikainen-Kallström Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä,
ministeri Lauri Ihalainen Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Sirpa Paatero Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Pirkko Mattila Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kansanedustaja Kaj Turunen Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kansanedustaja Mauri Pekkarinen Keskustan eduskuntaryhmä, kansanedustaja
Mirja Vehkaperä Keskustan eduskuntaryhmä, kansanedustaja Silvia
Modig Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kansanedustaja Jari Myllykoski Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, ministeri Carl Haglund Ruotsalainen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Christina Gestrin Ruotsalainen eduskuntaryhmä, ministeri Ville
Niinistö Vihreä eduskuntaryhmä,
kansanedustaja Oras Tynkkynen
Vihreä eduskuntaryhmä, kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ja
kansanedustaja Sari Palm Kristillisdemokraattinen
eduskuntaryhmä.
Komitean sihteeristön päällikkönä
toimii ylijohtaja Esa Härmälä työ- ja
elinkeinoministeriöstä. Sihteereinä toimivat ympäristöneuvos Merja Turunen ympäristöministeriöstä ja erityisasiantuntija Sami Rinne työ- ja elinkeinoministeriöstä. Puheenjohtajan
avustajana toimii erityisavustaja Pete
Pokkinen työ- ja elinkeinoministeriöstä. (TEM hallitusneuvos Anja
Liukko 0295 062 078)
Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa
omaisuuden lunastamiseksi Riihimäen, Hämeenlinnan ja Forssan kaupungeissa sekä Lopen, Janakkalan,
Tammelan ja Hausjärven kunnissa
sijaitsevien kiinteistöjen alueille
rakennettavia 400 kV ja 110 kV sähkönsiirtojohtoja varten (Hikiä–Forssa).
(TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen
0295 064 220)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
27.6.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
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Valtioneuvoston kirjelmä (U 44/2013
vp) eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Brunei Darussalamin
valtion välisen kumppanuutta ja
yhteistyötä koskevan sopimuksen
neuvottelemisesta (EU:n ja Brunein
välinen kumppanuutta ja yhteistyötä
koskeva sopimus). Sopimuksen
tavoitteena on edistää EU:n ja Brunein yhteistyötä laaja-alaisesti lähentämällä niin poliittista kuin kaupallista yhteistyötä osapuolten välillä.
Uuden sukupolven kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksilla pyritään vastaamaan nykypäivän haasteisiin,
joista Brunein osalta erityisesti ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä
koskevat kysymykset ovat keskeisiä.
Valtioneuvosto antoi eduskunnalle
selvityksen Kaakkois-Aasian maiden
neuvotteluvaltuutuksesta 15.11.2004.
(UM lähetysneuvos Anna-Maija
Kostiainen 0295 350 568)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2013
vp) eduskunnalle komission tiedonannosta ja ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi
(satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevat puitteet ja satamien
rahoituksen avoimuus). Euroopan
komissio on 23.5.2013 antanut Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja
alueiden komitealle tiedonannon laajasta satamia koskevasta toimenpideohjelmasta Satamat: kasvun moottori
(KOM(2013) 295 lopullinen) ja tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin
ja
neuvoston
asetukseksi
(KOM(2013) 296 lopullinen), jolla
luodaan puitteet pääsystä satamapalveluihin ja satamien rahoituksen
läpinäkyvyydelle. Toimenpideohjelman tavoitteena on lisätä Euroopan
kilpailukykyä kehittämällä satamaverkkoa ja lisäämällä satamien tehokkuutta. Toimenpiteet kohdistuvat
Euroopan laajuisen liikenneverkon
satamiin, joita on yli 300. Ohjelmalla
pyritään varmistamaan satamien
investointikyky. Tiedonantoon sisältyvällä asetuksella täsmennetään satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä ja
luodaan puitteet satamapalveluihin
pääsylle. Lastinkäsittely henkilöliikennepalvelut on rajattu asetusehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
(LVM liikenneneuvos, johtava asiantuntija Lassi Hilska 0295 342 497)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 46/2013
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi (yritysten ei-
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taloudelliset ja monimuotoisuutta
koskevat tiedot). Yhtiöiden toimintakertomuksissa on oltava oikean kuvan
antava selostus yhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta.
Ehdotuksen mukaan yhtiön, jonka
työntekijämäärä tilikauden aikana on
keskimäärin yli 500 ja jonka taseen
loppusumma on tilinpäätöspäivinä
yli 20 miljoonaa euroa tai nettoliikevaihto yli 40 miljoonaa euroa, toimintakertomuksessa on oltava myös
muista kuin taloudellisista tiedoista
selvitys, joka sisältää ainakin tietoja
ympäristöä, sosiaalisia näkökohtia ja
työntekijöitä koskevista seikoista,
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta
sekä korruption torjunnasta ja lahjonnasta. (TEM neuvotteleva virkamies Marja Hanski 0295 047 025)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 27.6.2013 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti Jaana
Vuorio Maahanmuuttoviraston ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2013–30.6.2020, kuitenkin
enintään viran vakinaisen haltijan
virkavapauden ajaksi. (SM kansliapäällikkö Päivi Nerg 071 878 0171)
Hallintotieteiden maisteri Tiina
Männikkö sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.9.2013 lukien. (SM neuvotteleva
virkamies Henri Helo 071 878 8303)
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, upseeri Juha Sarkio valtiovarainministeriön osastopäällikön virkaan 1.8.2013–31.7.2020. (VM tietojohtaja Irja Peltonen 0295
530 138)
Tekniikan tohtori Jari Kallela valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 9.9.2013 lukien.
(VM tietojohtaja Irja Peltonen 0295
530 138)
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori
Mikko Peltonen maa- ja metsätalousministeriön tutkimusjohtajan virkaan
1.9.2013 lukien. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 0295 162 383)
Yhteiskuntatieteiden tohtori, kasvatustieteen tohtori Liisa Heinämäki
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 5.8.2013–
31.7.2015. (STM ylitarkastaja Marjo
Puputti 0295 163 524)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on ollut laatia selvitys elinkeinoverotuksen uudistamisesta kilpailukyvyn ja veropohjan turvaamiseksi. Työryhmä esittää 20.6.2013 julkaistussa muistiossa,
että konserniverotusjärjestelmän valmistelua jatkettaisiin konsernin yhteisverotusmallin pohjalta ja osakeyhtiön
kaikkea
tulonhankkimistoimintaa
verotettaisiin yhtenä kokonaisuutena.
Työryhmä esittää myös, että konserniverotusjärjestelmän valmistelua jatkettaisiin ensisijaisesti konsernin
yhteisverotusmallin pohjalta. Tulolähdejaon osalta työryhmä katsoo,
että osakeyhtiön kaikkea tulonhankkimistoimintaa tulisi verottaa yhtenä
kokonaisuutena yhtenäisin perustein
elinkeinoverolain mukaan. Veropohjan turvaamiseen ja kansainväliseen
voitonsiirtoon liittyvinä kysymyksinä
työryhmä on arvioinut korkovähennysoikeuden rajoittamista, yhteisöjen kotipaikanmäärittelyä ja Suomen
verotusvallasta poistumista. Korkovähennysoikeuden rajoitussäännös
tuli voimaan 1.1.2013, ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta
2014 toimitettavassa verotuksessa.
Selvitys on osoitteessa http://
www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_
asiakirjat/01_julkaisut/075_verotus/
20130620Elinke/Elinkeinoverotus.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja
Lasse Arvela, p. 0295 530 110 ja hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen, p.
0295 530 345, valtiovarainministeriö.
Työryhmä jätti 20.6.2013 ehdotuksensa koskien ihmiskaupan vastaisen toiminnan poikkihallinnollisen
seurannan ja koordinoinnin järjestämistä sisäministeri Päivi Räsäselle. Työryhmä ehdottaa, että ihmiskaupan vastaisen toiminnan poikkihallinnollista seurantaa ja koordinointia varten perustetaan koordinaattorin virka, ja toimintaa ohjaamaan perustettaisiin ohjausryhmä.
Lisäksi työryhmä ehdottaa poikkihallinnollista koordinointiverkostoa.
Ehdotus on osoitteessa http://
www.intermin.fi/julkaisu/152013?
docID=44745. Lisätietoja antavat
kansliapäällikkö Päivi Nerg, p.
071 878 8203 ja erikoissuunnittelija
Kia Vertio, p. 071 878 8374, sisäasiainministeriö.
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Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa
24.6.2013 rikostaustan tarkistamismenettelyn laajentamista vapaaehtoistoimintaan silloin, kun vapaaehtoiset ovat suoraan ja säännöllisesti
tekemisissä lasten kanssa. Työryhmän
ehdotukset tuli laatia siten, että niiden avulla voidaan täyttää Euroopan
unionin parlamentin ja neuvoston
lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja
seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston
puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta annetun direktiivin (2011/93/
EU) vaatimukset. Työryhmä ehdottaa
säädettäväksi lain lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan
selvittämisestä, jonka avulla pantaisiin täytäntöön edellä mainitun direktiivin velvoitteet siltä osin kuin
Suomen lainsäädäntö ei niitä vielä
täytä. Tämän lisäksi työryhmä ehdottaa uudistuksen toteuttamiseksi tarpeellisia muutoksia rikosrekisterilakiin ja niin sanottuun EU-rikosrekisterilakiin. Rikosrekisteriotteen hakeminen olisi vapaaehtoista, ja se olisi
vapaaehtoistoiminnan järjestäjän vastuulla. Otteen voisi pyytää ainoastaan
asianosaisen henkilön suostumuksella.
Ehdotus on osoitteessa http://
www.oikeusministerio.fi/fi/index/
julkaisut/julkaisuarkisto/
1371712569976/Files/Vapaaehtoisten_rikostaustan_selvittaminen_
versio2.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, p. 0295
150 196 sekä sihteerit, lainsäädäntösihteeri Mirja Salonen, p. 0295 150
440 ja ylitarkastaja Jennimari Huovinen, p. 0295 150 394, oikeusministeriö.
Työryhmä luovutti 25.6.2013 ehdotuksensa koskien tasa-arvolain mukaisen palkkakartoituksen täsmentämistä kulttuuri- ja urheiluministeri

Paavo Arhinmäelle. Työryhmä ehdottaa, että lakiin lisätään palkkakartoituksesta oma säännös. Siihen kirjattaisiin tasa-arvosuunnitelman osana
tehtävän palkkakartoituksen tarkoitus, velvollisuus selvittää naisten ja
miesten välisten selkeiden palkkaerojen syyt sekä velvollisuus korjata
palkkaerot, joille ei ole hyväksyttävää syytä. Tasa-arvosuunnitelma on
laadittava yhteistyössä henkilöstön
edustajien kanssa, ja ehdotuksen
mukaan heillä tulee olla riittävät vaikutusmahdollisuudet suunnitelman
teossa. Lisäksi työnantaja velvoitettaisiin tiedottamaan henkilöstölle
työpaikan tasa-arvosuunnitelmasta ja
palkkakartoituksesta.
Täsmennys
lakiin olisi tarpeellinen, koska palkkakartoitus on käytännössä laadittu
eri työpaikoilla hyvin eri tavoin.
Ehdotus on osoitteessa http://
www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=6511574&name=
DLFE-26850.pdf. Lisätietoja antavat
työryhmän puheenjohtaja, professori
Pentti Arajärvi p. 09 1912 2818 ja
hallitussihteeri Johanna Hautakorpi,
p. 0295 163 235, sosiaali- ja terveysministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
26.6.2013 somaliasiain asiantuntijaryhmän raportin koskien somalitaustaisten henkilöiden kotoutumista, syrjäytymisen ehkäisemistä
sekä eri väestöryhmien vuorovaikutuksen ja yhdenvertaisuuden
edistämistä. Raportin mukaan viranomaisten ja järjestöjen tulee tarjota
somaleille mahdollisuuksia vuoropuheluun. Somaliyhteisön on syytä
huolehtia myös itse oman äänensä
kuulumisesta ja tilanteensa kehittämisestä. Yhteisö on useimmiten oman
tilanteensa paras asiantuntija. Viranomaisten ja somaliyhteisön on tärkeää
varmistaa yhdessä, että vähemmistöt

löytävät paikkansa suomalaisessa
yhteiskunnassa. Erityisen tärkeää se
on Suomessa syntyneiden ja kasvaneiden nuorten kohdalla. Raportissa
ehdotetaan, että viranomaiset perustaisivat nuorten koulutuksen ja työllistymisen edistämiseksi hankkeen.
Raportti on osoitteessa http://
www.tem.fi/files/37056/TEMrap_
21_2013_26062013.pdf. Lisätietoja
antaa maahanmuuttojohtaja Kristina
Stenman, p. 050 396 0160, työ- ja
elinkeinoministeriö.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä luovutti väliraporttinsa 27.6.2013 peruspalveluministeri Susanna Huoviselle.
Väliraportissa täsmennetään hallituksen kunta-sote -koordinaatioryhmän linjauksia siten, että kunnat
voivat hyödyntää niitä valmistautuessaan tekemään kuntarakennelain
mukaisia selvityksiä. Väliraportissa
määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuseen sisältyvät tehtävät. Lisäksi on määritelty
vastuukuntamallin keskeisiä piirteitä
ja kuntien keskinäisiä järjestelyjä
sote-palvelujen rahoittamisessa. Väliraporttiin sisältyy myös selvitys
erityisvastuualueiden tehtävistä ja
yliopistosairaaloiden hallinnan järjestämisestä. Väliraportissa ei ennakoida,
kuinka monia sote-alueita tai perustason alueita maahan voisi muodostua. Sote-uudistuksen tavoitteena on
taata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille ihmisille. Väliraportti on osoitteessa http://
www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=6511574&name=
DLFE-26855.pdf. Lisätietoja antavat
ylijohtaja Kirsi Paasikoski, p. 0295
163 338 ja hallitusneuvos Pekka
Järvinen, p. 0295 163 377, sosiaalija terveysministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
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