3.–9.8.2013/32
Liite Virallisen lehden numeroon 92/12.8.2013

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 . . . . . . .
Kansainväliset asiat . . . . . . . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . . .
VALTIONEUVOSTO . . . . . . . .
Hallituksen esitykset . . . . . . . . .
Valtioneuvoston asetukset . . . . .
Valtioneuvoston päätökset . . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . . .

11
11
13
13
13
13
13
13
14

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
9.8.2013 seuraavat lait:

vahvisti

Laki tuloverolain 33 c §:n, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 6 a §:n sekä laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3 c §:n muuttamisesta
Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta (HE 65/2013 vp). Lainkohdissa olevat viittaukset direktiiveihin muutetaan siten, että Kroatian
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verot ja eri yhtiömuodot sisältyvät
lakien soveltamisalaan. Taustalla on
neuvoston direktiivi 2013/13/EU tiettyjen verotuksen alan direktiivien
mukauttamisesta Kroatian tasavallan
Euroopan unioniin liittymisen johdosta. Lakeja sovelletaan Kroatian
unioniin liittymisen ajankohdasta
1.7.2013 alkaen. Lait tulevat voimaan 12.8.2013. (VM hallitusneuvos
Antero Toivainen 0295 530 098)
Laki eläinsuojelulain ja laki rikoslain
17 luvun 14 §:n muuttamisesta (HE
35/2013 vp). Eläinsuojelulakia muutetaan siten, että siihen lisätään Euroopan unionin tuotantoeläinten lopetusta koskevassa asetuksessa edellytetyt säännökset. Lisäksi lakiin lisätään asetuksen sallimissa rajoissa
asetusta tiukemmat tai sitä täydentävät kansalliset säännökset eläinten
lopetuksesta ja teurastuksesta. Lakia
muutetaan myös siten, että se soveltuu asetuksen noudattamisen valvontaan. Valvontaviranomaiset ja valvonnan järjestäminen säilyvät nykyisellään. Eläinten lopetustoimintaa
koskevan valvonnan tehostamiseksi
toiminnanharjoittajan on tehtävä
eläinten lopetukseen liittyvästä toiminnasta ilmoitus aluehallintovirastolle ennen toiminnan aloittamista.
Ilmoitusvelvollisuus ei koske ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten

lopetusta. Uskonnollisista syistä noudatettavaa erityistä teurastustapaa
koskeva sääntely, joka mahdollistaa
verenlaskun aloittamisen samanaikaisesti tainnuttamisen kanssa, säilytetään nykyisellään. Rikoslakiin tehdään tarvittavat teknisluonteiset muutokset eläinten teurastusta ja lopetusta
koskevien tekojen rangaistavuuden
säilyttämiseksi nykyisellään. Lait tulevat voimaan 1.9.2013. Eduskunnan
lausuma: Eduskunta edellyttää, että
EU:n lopetusasetuksen mukaisia kelpoisuustodistuksia myönnettäessä toiminnanharjoittajille aiheutuvat kustannukset minimoidaan. (MMM
eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola 0295 162 108)
Laki kilpailulain muuttamisesta (HE
197/2012 vp). Kilpailulakiin lisätään
uusi 4 a §, joka muuttaa määräävän
markkina-aseman määritelmää päivittäistavarakaupassa. Elinkeinonharjoittajan tai näiden yhteenliittymän, jonka
markkinaosuus päivittäistavarakaupan vähittäismarkkinoista Suomessa
on vähintään kolmekymmentä prosenttia, on katsottava olevan määräävässä markkina-asemassa päivittäistavarakaupan markkinoilla. Päivittäistavarakaupan markkinoihin kuuluvat sekä vähittäismarkkinat että
hankintamarkkinat. Laki tulee voi-
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maan 1.1.2014. (TEM hallitusneuvos
Elise Pekkala 0295 063 731)
Laki kilpailulain ja laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 4 ja 16 §:n
muuttamisesta (HE 40/2013 vp). Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisten toimintaedellytysten eli niin sanotun kilpailuneutraliteetin valvonnan tehostamiseksi lisätään. Jos kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön toiminnassa
sovelletaan sellaista menettelyä tai
rakennetta, joka vääristää kilpailua
tai estää kilpailun syntymistä, Kilpailu- ja kuluttajaviraston on ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrittävä
poistamaan
kilpailuneutraliteettia
vaarantava menettely tai toiminnan
rakenne. Jos neuvottelut eivät johda
tulokseen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi kieltää toiminnan tai asettaa
sen jatkamisen edellytykseksi kilpailuneutraliteetin varmistavia velvoitteita. Säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta, jos toiminta perustuu lainsäädäntöön. Kilpailu- ja kuluttajavirasto
voi asettaa kiellon tai velvoitteen
tehostamiseksi uhkasakon. Kieltoa
tai velvoitetta on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei markkinaoikeus toisin määrää. Kilpailuja kuluttajavirasto voi jättää kilpailuneutraliteettia koskevan toimenpidepyynnön tutkimatta, jos sovellettavan menettelyn tai toiminnan rakenteen vaikutukset terveen ja toimivan
kilpailun edellytyksille ovat vähäiset.
Kuntaan, kuntayhtymään, valtioon
sekä niiden määräysvallassa oleviin
yksiköihin sovelletaan lisäksi, mitä
kilpailulaissa säädetään elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta antaa
tietoja. Lisäksi kilpailulakiin sekä
oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain
4 ja 16 §:iin tehdään lainsäädäntöteknisiä muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.9.2013. (TEM hallitusneuvos
Elise Pekkala 0295 063 731)
Laki sähkömarkkinalaiksi, laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta,
laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden
valvonnasta, laki Energiamarkkinavirastosta, laki kilpailulain 39 §:n
muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta ja laki oikeudenkäynnistä markkinanoikeudessa annetun lain 1 luvun
2 §:n muuttamisesta (HE 20/2013
vp). Sähkömarkkinalaissa säädetään
sähkön kantaverkonhaltijan omistuk-
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sen eriyttämisestä ja maakaasun siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden
varmentamisesta. Lakiin sisällytetään
säännökset kantaverkon määritelmästä, kantaverkonhaltijan vastuualueesta ja kantaverkon kehittämisestä. Sähkö- ja maakaasuverkkoihin
pääsystä annettuja säännöksiä tarkennetaan voimalaitosten ja biokaasulaitosten liittämisen osalta sekä biokaasun siirtovelvollisuudella. Laissa annetaan säännökset sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja
sähköverkonhaltijoiden varautumisen tehostamisesta. Laissa täsmennetään sähköä ja maakaasua käyttävien
kuluttajien oikeuksia. Maakaasumarkkinalakiin lisätään säännökset
maakaasuvarastojen ja nesteytetyn
maakaasun käsittelylaitosten haltijoiden velvollisuuksista ja näiden laitosten palveluiden käyttöoikeudesta
sekä toiminnanharjoittajien valvonnasta. Energiamarkkinaviraston tehtävät, toimivaltuudet ja riippumattomuus yhdenmukaistetaan unionin
lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Lisäksi säädetään sähkö- ja maakaasumarkkinalainsäädännön rikkomisen seurauksena määrättävästä
seuraamusmaksusta. Lailla pannaan
täytäntöön Euroopan unionin kolmannen energian sisämarkkinapaketin
vaatimat muutokset sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaan lainsäädäntöön. Lait tulevat voimaan
1.9.2013 (TEM hallitusneuvos Arto
Rajala 0295 064 828)
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta
(HE 41/2013 vp). Lailla korvataan
nykyinen patentti- ja rekisterihallituksesta annettu laki. Keskeisimmät
uudistukset koskevat johtamista,
organisaation sääntelyä ja sidosryhmäyhteistyön asemaa. Lailla korvataan viraston johtokunta neuvottelukunnalla. Lisäksi lain- ja asetuksentasoista viraston organisaation sääntelyä selkeytetään siten, että toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden
saavuttamisesta vastaava pääjohtaja
päättää nykyistä itsenäisemmin viraston organisaatiosta. Laki tulee voimaan
1.9.2013. (TEM vanhempi hallitussihteeri Heli Honkapää 0295 063 580)
Laki toimeentulotuesta annetun lain
ja laki lastensuojelulain muuttamisesta (HE 61/2013 vp). Toimeentulotuesta annettua lakia ja lastensuojelulakia muutetaan siten, että Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen tulee pyytää kunnilta tai kuntayhtymiltä kaksi
kertaa kalenterivuodessa toimeentulotuesta annetun lain 14 a §:ssä sekä

lastensuojelulain 26 §:n 2 momentissa
ja 27 §:n 2 momentissa säädettyjen
määräaikojen toteutumisen seurannan ja valvonnan kannalta välttämättömät tiedot. Sääntelyn mukaan tiedot eivät saa sisältää yksittäistä henkilöä koskevia tunnistetietoja. Vastaavasti kunnille ja kuntayhtymille
asetettaan velvollisuus maksutta luovuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sen pyytämät tiedot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulee
luovuttaa tiedot edelleen Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastolle
(Valvira) sen valtakunnallista ohjausja valvontatehtävää varten. Lait eivät
anna toimeentulotuki- tai lastensuojeluasiakkaille uusia oikeuksia eikä
muuta kuntien järjestämisvastuuta.
Lait tulevat voimaan 1.1.2014. (STM
johtaja Kari Ilmonen 0295 163 299)
Laki kemikaalilaiksi, laki rikoslain
44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n
muuttamisesta, laki terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta, laki terveydensuojelulain 3 ja 21 §:n muuttamisesta, sekä laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 luvun
muuttamisesta (HE 38/2013 vp). Uusi
kemikaalilaki on pääosin niin sanottu
valvontalaki, sillä toiminnanharjoittajan velvoitteista säädetään suurelta
osin Euroopan unionin asetuksilla.
Lailla keskitetään Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolle kemikaalien markkinavalvontatehtävät siirtämällä sille
kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävät sekä tilapäisiä äkillisiä
tapauksia lukuun ottamatta myös
työsuojeluviranomaisen markkinavalvontaa koskevat tehtävät. Työsuojeluviranomaisen tehtävät painottuvat kemikaalin käytön olosuhteita ja
työnantajan velvoitteita koskevaan
valvontaan. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvovat
kemikaalin käytön olosuhteita ympäristönsuojelun näkökulmasta. Suomen ympäristökeskus valvoo eräiden
EU-asetusten sekä kansainvälisten
sopimusten noudattamista. Tulli valvoo maahantuonnin ja maastaviennin
edellytysten täyttymistä. Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus
valvoo hyvän laboratoriokäytännön
noudattamista. Lailla annetaan myös
biosideja koskevan uuden EU-asetuksen edellyttämät kansalliset säännökset. Lait tulevat voimaan 1.9.2013.
(STM neuvotteleva virkamies Marilla
Lahtinen 0295 163 313)
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K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 9.8.2013
seuraavan kansainvälisen asian:
Liikenneministeri Merja Kyllösen tai
hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Harri Pursiaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen lentoliikennesopimus.
Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa
Vietnamin liikenneministerin Suomen
vierailun yhteydessä ja se on luonteeltaan tavanomainen kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan
miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi
sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa
liikenneoikeuksia ja se sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti
myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja
muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus sisältää
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen
hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen
esitys sopimuksen hyväksymisestä ja
sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
annetaan eduskunnalle sopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen. (LVM ylitarkastaja Iida Huhtanen 0295 342
613)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 9.8.2013
seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainneuvos Seija Toro Maputossa olevan suurlähetystön päällikön
tehtävään 1.11.2013 lukien. (UM
henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
0295 351 439)
Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään
1.9.2013 lukien määrätyn, ulkoasiainneuvos Niklas Lindqvistin valtuutus
toimia myös Tadzhikistanissa. (UM
henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
0295 351 439)
Canberran suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Pasi Patokallion sivuakkreditointi Papua-Uusi-Guineaan,
New Delhin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Aapo Pölhön sivuakkreditointi Bangladeshiin ja Madridin suurlähetystön päälliköksi

12.8.2013/92

1.9.2013 lukien määrätyn, suurlähettiläs Roberto Tanzi-Albin sivuakkreditointi Andorraan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Everstiluutnantti Matti Juhani Pihlajamaa puolustusasiamieheksi Venäjälle, Valko-Venäjälle ja Ukrainaan
10.8.2013 lukien asemapaikkana
Moskova, majuri Vladimir Panschin
puolustusasiamieheksi Armeniaan ja
Azerbaidzhaniin sekä apulaispuolustusasiamieheksi Venäjälle 10.8.2013
lukien asemapaikkana Moskova ja
everstiluutnantti Kimmo Tuomas Tarvainen puolustusasiamieheksi Puolaan 10.8.2013 lukien asemapaikkana
Berliini. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 0295 140 432)

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

Valtioneuvosto antoi 8.8.2013 eduskunnalle seuraavan hallituksen esityksen:
Hallituksen esitys (HE /2013) eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Vakuutusyhtiölaissa säädettäisiin uusista vakuutusyhtiön hallintojärjestelmää koskevista vaatimuksista, kuten sisäisestä tarkastuksesta
ja riskienhallinta- sekä aktuaaritoiminnosta. Vakuutusyhtiölaissa tarkennettaisiin myös toimilupaa ja vakuutusmatemaatikon tutkintolautakuntaa koskevia säännöksiä. Lakiin ulkomaisista
vakuutusyhtiöistä tehtäisiin vastaavanlaisia muutoksia kuin mitä vakuutusyhtiölakiin ehdotetaan. Lisäksi vakuutusyhtiölailla ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä
Finanssivalvonnasta annetuilla laeilla
pantaisiin täytäntöön finanssikonglomeraattidirektiivin muutosdirektiivin säännökset. Esitys sisältää lisäksi
lähinnä teknisiä muutoksia työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin,
liikennevakuutuslakiin, tapaturmavakuutuslakiin ja potilasvahinkolakiin.
Esityksen tavoitteena on parantaa
erityisesti vakuutusyhtiöiden vakautta
ja riskienhallintaa. Finanssivalvonnan
valvontaresurssien kasvattamiselle ei
arvioida syntyvän merkittävää lisätarvetta. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2014. Finanssikonglomeraattidirektiivin muutosdirektiivin
täytäntöönpanoon liittyvät vakuutusyhtiölain, rahoitus- ja vakuutusryh-

mittymien valvonnasta annetun lain
sekä Finanssivalvonnasta annetun
lain säännökset on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian
kuin ne on hyväksytty ja vahvistettu.
(STM neuvotteleva virkamies Virva
Walo 0295 163 425)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 8.8.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
6 luvun 1 §:n kumoamisesta. Vastaava
säännös sisältyy uuden sähkömarkkinalain 22 §:ään. Asetus tulee voimaan 1.9.2013. (TEM hallitusneuvos
Arto Rajala 0295 064 828)
Valtioneuvoston asetus laivaväen
työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 §:n
3 momentin ja 18 §:n 2 momentin
voimaantulosta. Ehdotuksella saatetaan voimaan ne laivaväen työ- ja
asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain (395/
2012) säännökset, joiden voimaantulosta on mainitun lain voimaantulosäännöksen mukaan säädettävä valtioneuvoston asetuksella. Lain 2 §:n
3 momentin ja 18 §:n 2 momentin
voimaantulo ovat sidoksissa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vuonna
2006 hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen voimaantuloon.
Asetus tulee voimaan 20.8.2013.
(STM hallitussihteeri Tuula Andersin
0295 163 506)
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta.
Asetuksessa säädetään sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta,
joka muodostuu lähtömaksun, kilometrimaksun, toisen sairaankuljettajan lisämaksun ja odotusajan maksun
korvausperusteesta. Sairaankuljetuksen kustannusten nousun johdosta
sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksaa korotettaan 4,5 %:lla.
Asetus tulee voimaan 1.9.2013
(STM hallitussihteeri Milja Tiainen
0295 163 579)
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
8.8.2013 seuraavan päätöksen:
Päätös myöntää toimitusjohtaja Kirsi
Pihalle ero Matkailun edistämiskeskuksen johtokunnan jäsenyydestä ja
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määrätä hänen tilalleen Suomi-promootiopäällikkö Nicola Lindertzin
31.8.2014 päättyväksi toimikaudeksi.
(TEM teollisuusneuvos Severi Keinälä 0295 064 006)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 8.8.2013 seuraavat nimitysasiat:
Kauppatieteiden maisteri Antti Piispanen ulkoasiainministeriön kaupallisen
neuvoksen virkaan 1.9.2013 lukien.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
0295 351 439)

Valtioneuvosto antaa lähetystöneuvos,
filosofian kandidaatti Seija Torolle
erivapauden ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista ja nimittää hänet ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen
virkaan 1.11.2013 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295
351 439)
Diplomi-insinööri Petteri Tiippana
Säteilyturvakeskuksen pääjohtajan
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.9.2013–31.8.2016, kuitenkin enintään viran haltijan virkavapauden
ajaksi. (STM hallintoylijohtaja Jaana
Koski 0295 163 519)

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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