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Valtioneuvosto antoi 18.7.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta ja
valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta.
Neuvottelukuntien kokoonpanoihin
lisätään eläinsuojeluasiamies, joka
on uusi eläinten hyvinvointia edistävä
toimija. Asetukset tulevat voimaan
12.8.2013. (MMM lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil 0295 162 127)
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta. Asetuksella
kumotaan Ylä-Lappia koskeva erityinen saaliin ilmoittamisvelvollisuus
sekä muutetaan rauhoittamattomien
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eläinten metsästystä koskeva pykäläviittaus.
Asetus tulee voimaan
1.8.2013. (MMM ylitarkastaja Rami
Sampalahti 0295 162 419)
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin
tai opetustarkoituksiin käytettävien
eläinten suojelusta. Asetukseen sisältyy säännöksiä toiminnan harjoittamisesta, eläimistä, laitoksia sekä eläinten
pitoa ja hoitoa koskevista vaatimuksista, henkilöstöstä, eläinlääkintähuollosta ja neuvonnasta, eläimiä koskevasta kirjanpidosta ja tilastoinnista
sekä valvonnan järjestämisestä.
Samalla asetuksessa tarkennetaan
eläinlääkintähuollon järjestämistä koskevaa säännöstä sekä annettaan
tarkempia säännöksiä eläinten lääkinnästä pidettävästä kirjanpidosta.
Asetus tulee voimaan 1.8.2013.
Asetuksen liitteen 1 lukua 2 sovelletaan kuitenkin vasta 1.1.2017 lukien.
(MMM
eläinlääkintöylitarkastaja
Tiina Pullola 0295 162 108)
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin
tai opetustarkoituksiin käytettävien
eläinten suojelun neuvottelukunnasta.
Asetuksella säädetään neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja
toiminnan järjestämisestä. Neuvottelukunnan perustamisella pannaan täytäntöön tieteellisiin tarkoituksiin
käytettävien eläinten suojelusta annetun parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/63/EU 49 artikla, jonka

mukaan jäsenvaltioiden tulee perustaa tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua käsittelevä
kansallinen komitea. Asetus tulee
voimaan 1.8.2013. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola 0295
162 108)
Valtioneuvoston asetus ehdolliseen
pääsyyn perustuvien ja ehdollisen
pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
sekä yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetus, laki ja sopimus tulevat voimaan 1.9.2013. (LVM lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295
342 150)
Valtioneuvoston asetus mallioikeusasetuksen 24 §:n muuttamisesta.
Asetusmuutos liittyy 1.9.2013 voimaan tulevaan markkinaoikeusuudistukseen. Asetus tulee voimaan
1.9.2013. (TEM vanhempi hallitussihteeri Heli Honkapää 0295 063
580)
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta. Asetusmuutos
liittyy 1.9.2013 voimaan tulevaan
markkinaoikeusuudistukseen. Asetus
tulee voimaan 1.9.2013. (TEM vanhempi hallitussihteeri Heli Honkapää 0295 063 580)
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Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen
19 §:n muuttamisesta. Asetusmuutos
liittyy 1.9.2013 voimaan tulevaan
markkinaoikeusuudistukseen. Asetus
tulee voimaan 1.9.2013. (TEM vanhempi hallitussihteeri Heli Honkapää 0295 063 580)
Valtioneuvoston asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin
annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta. Asetusmuutos liittyy 1.9.2013
voimaan tulevaan markkinaoikeusuudistukseen. Asetus tulee voimaan
1.9.2013. (TEM vanhempi hallitussihteeri Heli Honkapää 0295 063
580)
Valtioneuvoston asetus tavaramerkkiasetuksen 31 §:n kumoamisesta.
Asetusmuutos liittyy tavaramerkkilain 58 §:n 2 momentin muutokseen.
Asetus tulee voimaan 1.9.2013.
(TEM vanhempi hallitussihteeri Heli
Honkapää 0295 063 580)
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön komission direktiivi 2013/
28/EU romuajoneuvoista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2000/53/EY liitteen II
muuttamisesta. Asetuksella tehdään
teknisiä muutoksia nykyisiin poikkeuksiin vaarallisten aineiden (lyijyn,
elohopean, kadmiumin tai kuudenarvoisen kromin) käyttökiellosta ajoneuvojen materiaaleissa ja osissa.
Asetus tulee voimaan 1.8.2013. (YM
neuvotteleva virkamies Else Peuranen
050 381 4359)

VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa
18.7.2013 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston
yhtiön toiminnasta vuosilta 2011 ja
2012 antaman kertomuksen johdosta
(EK 12/2013 vp; K 9/2013). Eduskunta on kirjelmässään päättänyt
hyväksyä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei
ole huomautettavaa kertomuksen
johdosta. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Thorström 0295 342 393)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
18.7.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 50/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (eCall-järjestelmän tyyppihyväksyntävaatimukset). Asetuksessa säädetään eCall-järjestelmän käyttöönoton tyyppihyväksyntävaatimuksista,
jotta voidaan varmistaa palveluiden
yhteentoimivuus ja jatkuvuus kaikkialla Euroopassa. Ehdotuksen tavoitteena on tehostaa hätäpalveluja ja
parantaa ensiapua, ja siten vähentää
liikennekuolemia ja liikenteen aiheuttamien vammojen vakavuutta. (LVM
hallitusneuvos Sanna Ruuskanen
0295 342 077)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 51/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (eCall-päätös). Komissio
ehdottaa EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönottoa lokakuuhun
2015 mennessä. Järjestelmällä parannetaan liikenneturvallisuutta. Järjestelmä perustuu säädöskokonaisuu-

teen, jonka osat koskevat ajoneuvoon
asennettua järjestelmää, televiestiverkkoja ja hätäkeskuksia. (LVM
hallitusneuvos Sanna Ruuskanen
0295 342 077)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli
yhtenäistää kansallisella tasolla
lasten ja nuorten narkolepsian
diagnostiikkaa ja hoitoa, on saanut
työnsä valmiiksi 25.6.2013. Työryhmä
suosittaa, että lasten ja nuorten narkolepsian diagnostiikka ja lääkehoidon
suunnittelu keskitetään yliopistosairaaloihin. Työryhmän mukaan
seurantakäynnit narkolepsian hoitoon
perehtyneessä yksikössä ovat tarpeen
senkin jälkeen kun hoito on saatu
hyvään tasapainoon. Työryhmä toteaa,
että hyvään hoitoon kuuluu yksilöllisesti räätälöity hoito- ja kuntoutussuunnitelma, joka kattaa paitsi lääkehoidon, myös psykiatrisen ja sosiaalisen tuen sekä kuntoutuksen. Koulujärjestelyt ja ammatinvalinnan ohjaus
ovat myös tarpeen. Jatkossa on tarpeen kartoittaa, miten narkolepsiaa
sairastavien lasten ja nuorten psyykkisiä oireita voitaisiin parhaiten
hoitaa. Raportti on osoitteessa http://
www.stm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=6511574&name=
DLFE-26878.pdf. Lisätietoja antavat
ylilääkäri Anni Virolainen-Julkunen,
p. 0295 163 324, sosiaali- ja terveysministeriö ja lastenneurologian
apulaisylilääkäri Outi SaarenpääHeikkilä, p. 03 3116 7526, Tampereen yliopistollinen sairaala.

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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