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SISÄLLYSLU ETTELO

vahvisti

140/2012 vp). Valvottua koevapautta
koskevaa sääntelyä täsmennetään. Valvottuun koevapauteen sijoittamisen
edellytyksistä, koevapauden toimeenpanosuunnitelmasta, toimintavelvollisuudesta ja koevapauteen sijoitetun
velvollisuuksista säädetään. Valvotun koevapauden tarkoitusta täsmennetään siten, että siitä ilmenee valvotun koevapauden asema osana suunnitelmallista ja asteittaista vapauttamismenettelyä. Myös sähköisistä valvontalaitteista säädetään täsmällisemmin. Seksuaalirikollisten lääkehoidon
ja siihen liitettävän psykososiaalisen
hoidon mahdollistamista osana valvotun koevapauden ja ehdonalaisen
vapauden täytäntöönpanoa säädetään.
Lisäksi vankeuslakia muutetaan siten,
että vangille annettujen lupaehtojen
noudattamista vankilan ulkopuolella
tapahtuvassa toiminnassa voidaan
valvoa sähköisin välinein. Lait tulevat
voimaan 1.1.2014. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 0295 150 576)

Laki rikoslain 2 c luvun muuttamisesta, laki valvotusta koevapaudesta,
laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta,
laki vankeuslain muuttamisesta ja
laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE

Laki sähköistä kiinteistön kauppaa,
panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta,
laki maakaaren 2 luvun 14 §:n ja 9 a
luvun 11 §:n muuttamisesta, laki maakaaren muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen 2 momentin
kumoamisesta ja laki etuostolain 2 §:n
muuttamisesta (HE 43/2013 vp).
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Suurin osa kiinteistön luovutuksista
voidaan jatkossa tehdä sähköisesti
Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä
asiointijärjestelmässä. Vastaavasti kiinnityshakemukset voidaan tehdä sähköisesti ja sähköiset panttikirjat ottaa
käyttöön. Eräisiin luovutuksiin ja kiinnityshakemuksiin säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1.3.2015 lukien.
Lait tulevat voimaan 1.11.2013. (OM
lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen
0295 150 224)
Laki kuntalain muuttamisesta (HE
32/2013 vp). Laissa säädetään, että
kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön,
osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi.
Laissa rajataan eräitä tehtäviä, joita ei
katsota hoidettavan kilpailutilanteessa
markkinoilla. Tärkeimmät rajaukset
koskevat kunnan lakisääteisiä tehtäviä sekä yhteistoimintana hoidettuja
tehtäviä. Yhtiöittämisvelvollisuuteen
säädetään muutamia poikkeuksia.
Tärkeimmät poikkeukset koskevat
vähäistä toimintaa, tukipalveluja ja
palveluja sidosryhmille. Laki tulee
voimaan 1.9.2013. Lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle säädetään siirtymäaika vuoden 2014 loppuun saakka. Jos kyse on julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisten palvelujen tuotta-
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misesta säädetään siirtymäaika kuitenkin vuoden 2016 loppuun saakka.
(VM hallitusneuvos Auli Valli-Lintu
0295 530 079)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 23.8.2013
seuraavat kansainväliset asiat:
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan
tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri Pertti Torstilan valtuuttaminen
allekirjoittamaan Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta
Suomen ja Palestiinan välillä tehty
sopimus. Palestiinalaisedustusto ja
sen henkilöstö eivät nauti Suomessa
diplomaattisia suhteita koskevan
Wienin yleissopimuksen mukaisia
erioikeuksia ja vapauksia. Poikkeuksena tästä on vapautus tuloverosta,
joka on myönnetty edustuston lähetetylle ulkomaiselle henkilöstölle
suoraan tuloverolain 12 §:n nojalla.
Edustusto taikka sen henkilökunta
eivät siten täysivaltaisten suurlähetystöjen tavoin nauti vapautusta esimerkiksi välillisistä veroista (ALV,
valmisteverot), tulleista eikä autoverosta eikä lainkäyttövapautusta
(immuniteetti). Muita keskeisiä Wienin sopimuksen mukaisia määräyksiä ovat muun muassa kirjeenvaihdon loukkaamattomuus ja edustuston
vapaa viestiyhteys. Sopimuksen kautta
myös nämä etuudet myönnetään
Palestiinan edustustolle ja sen henkilökunnalle Wienin sopimuksen mukaisin rajoituksin. Sopimusluonnos on
valmisteltu ulkoasiainministeriössä
yhdessä valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Väestörekisterikeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Koska diplomaattiset
erioikeudet ja vapaudet (esim. veroetuudet, vapautus sosiaaliturvamaksuista ja lainkäyttövapautus) kuuluvat Suomessa lainsäädännön alaan,
edellyttää sopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen eduskunnan suostumusta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)
Suomen osallistuminen YK:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon
Malissa (MINUSMA) enintään 5 sotilaalla. YK päätti 25.4.2013 käynnistää Malissa kriisinhallintaoperaation
(The United Nations Multidimensional
Integrated Stabilization Mission in
Mali, MINUSMA), jolla korvataan
aiemmin perustettu ECOWASin
AFISMA-operaatio. Operaation mandaatti on 12 kuukautta ja se on uusittavissa. Valtaosan joukoista on suun-
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niteltu tulevan Afrikan unionista ja
operaation vahvuudeksi on kaavailtu
noin 11 200, joista noin 1 450 on poliiseja. AFISMA-operaation reilut 6 000
sotilasta ovat siirtyneet MINUSMAoperaatioon. YK on toukokuussa tiedustellut Pohjoismaiden halukkuutta
osallistua MINUSMA-operaatioon.
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on
linjannut 31.7.2013, että Suomi osallistuu MINUSMA-operaatioon enintään 5 sotilaalla. Suomalaiset sotilaat
on tarkoitus sijoittaa operaation esikuntatehtäviin ja yhteispohjoismaiseen tiedusteluosaan. Kriisinhallintamäärärahat mahdollistavat osallistumisen toistaiseksi. (UM lähetystöneuvos Outi Holopainen 0295 351 188)
Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen
68. istuntokaudelle. Valtuuskunnan
puheenjohtajana toimii ulkoministeri
Erkki Tuomioja ja varapuheenjohtajina toimivat kehitysministeri Heidi
Hautala, suurlähettiläs Jarmo Viinanen Suomen pysyvästä edustustosta
Yhdistyneissä kansakunnissa, alivaltiosihteeri Jaakko Laajava, alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen ja osastopäällikkö Kirsti Kauppi ulkoasiainministeriöstä. Valtuuskunnan jäseninä
toimivat suurlähettiläs Päivi Kairamo
pysyvästä edustustosta Genevessä,
suurlähettiläs Janne Taalas pysyvästä
edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa, erityisavustaja Tarja Kantola, erityisavustaja Laura Nordström ja yksikön päällikkö Katri Viinikka ulkoasiainministeriöstä. (UM
lähetystöneuvos Claus Jerker Lindroos 0295 351 234)
Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan
sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Niuen hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista. Suomen
ja Niuen välillä ei ole tällä hetkellä
sopimusta tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
tai verotustietojen vaihtamiseksi. Suomen on tarkoitus tehdä sopimus Niuen
kanssa samanaikaisesti muiden Pohjoismaiden kanssa. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa kirjeenvaihdolla
siten, että Suomi allekirjoittaa ensin
molempien maiden sopimusalternaatit ja toimittaa ne sitten Pariisin lähetystöönsä 6.9.2013 mennessä edelleen Niuen allekirjoittajalle toimitettavaksi. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestön (OECD) laati-

mille mallisopimuksille. Sopimus
mahdollistaa verotusta koskevien
tietojen vaihdon, jota voidaan tehokkaasti hyödyntää taistelussa kansainvälistä veropakoa vastaan. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi
0295 530 105)
Etelämannerta koskevan sopimuksen
konsultatiivisessa
kokouksessa
29.5.2013 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen. Suomi on
Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivinen osapuoli, mistä
syystä sopimuksen konsultatiivisessa
kokouksessa hyväksytyt toimenpiteet edellyttävät Suomessa kansallista hyväksymistä. Toimenpiteet
tulee hyväksyä 27.8.2013 mennessä.
Toimenpiteet ovat luonteeltaan teknisiä. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0400 399 089)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 23.8.2013
seuraavat asiat:
Eduskunnan kirjelmän Euroopan
neuvoston Suomen valtuuskunnan
parlamentaarisen
yleiskokouksen
toiminnasta vuonna 2012 antaman
kertomuksen johdosta sekä siihen
liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi
pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos
Erik Lundberg 0295 351 218)
Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Maakunnantarkastuksesta
annetun maakuntalain muuttamisesta,
maakuntalaki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä annetun lain
soveltamisesta Ahvenanmaalla, maakuntalaki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla, maakuntalaki ympäristönsuojelusta annetun
maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan
pelastuslain 13 §:n muuttamisesta,
maakuntalaki ympäristönsuojelusta
annetun maakuntalain muuttamisesta,
maakuntalaki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten
suojelusta annetun lain soveltamisesta,
maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan eläinsuojelulain muuttamisesta, maakuntalaki sähkön tuotantotuesta annetun maakuntalain 17 §:n
muuttamisesta, maakuntalaki työttömien toimeentuloturvasta annetun
lain soveltamisesta Ahvenanmaan
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maakunnassa annetun maakuntalain
muuttamisesta, maakuntalaki työmarkkinapoliittisesta toiminnasta annetun
maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki kotoutumisen edistämisestä
annetun maakuntalain muuttamisesta,
maakuntalaki julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain 13 luvun
soveltamisesta Ahvenanmaalla ja
maakuntalaki eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta
vuonna 2013 annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 0295
150 160)
Tasavallan presidentti päätti lähettää
seuraavat suostumuksen hankkimista
koskevat esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäviksi: luonnos
valtioneuvoston asetukseksi pääsystä
korkeimpaan koulutukseen Tanskan,
Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin
välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, hallituksen esitys
eduskunnalle Euroopan unionin ja
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 (HE 78/2013 vp), hallituksen esitys eduskunnalle Intian
kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 82/2013 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 0295
150 160)
Tasavallan presidentti päätti määrätä
Ahvenanmaan poliisilain 5 luvun
63 §:n 1 momentin ja 65 §:n raukeamaan sekä muilta osin olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: Ahvenanmaan
poliisilaki, maakuntalaki Ahvenanmaan poliisiviranomaisesta annetun
maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan
pelastuslain muuttamisesta, maakuntalaki päihtyneiden henkilöiden käsittelystä annetun maakuntalain 1 ja
10 §:n muuttamisesta, maakuntalaki
järjestysmiehistä annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki
Ahvenanmaan hallintolain 3 §:n
muuttamisesta, maakuntalaki henkilötiedoista annettujen valtakunnan
säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maa-
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kuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki asiakirjojen julkisuudesta
annetun maakuntalain 9 §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos
Sten Palmgren 0295 150 160)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 23.8.2013
seuraavat nimitysasiat:
Addis Abeban suurlähetystön päälliköksi 1.9.2013 lukien määrätyn suurlähettiläs Sirpa Mäenpään sivuakkreditointi Etelä-Sudaniin ja Pekingin
suurlähetystön päälliköksi 1.9.2013
lukien määrätyn suurlähettiläs Jari
Gustafssonin sivuakkreditointi Mongoliaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa
Lehtonen 0295 351 439)
Kenraaliluutnantti Arto Tuomas Räty
kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2014–
31.12.2014, ilmavoimien komentaja,
kenraalimajuri Lauri Tapio Puranen
kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2014–
31.3.2014, puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Heimo
Touko Sakari Honkamaa kenraalin
virkaan ajaksi 1.1.2014–30.6.2016,
suunnittelupäällikkö, kontra-amiraali
Kari Juhani Takanen amiraalin virkaan ajaksi 1.1.2014–31.5.2017 ja
ilmavoimien esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Kari Tapani Salmi kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2014–
31.5.2014. (PLM hallitusneuvos Jari
Kajavirta 0295 140 430)
Everstiluutnantti Timo Pekka Hartikaiselle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi ISAF-kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa
annetun määräyksen peruuttaminen
15.9.2013 lukien ja everstiluutnantti
Tommi Marko Haapalan määrääminen tähän tehtävään 15.9.2013 lukien.
(PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta
0295 140 430)
Majuri Vladimir Panschinin määrääminen apulaispuolustusasiamieheksi
Valko-Venäjälle 24.8.2013 lukien
asemapaikkana Moskova. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

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

Valtioneuvosto antoi 21.8.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:

Hallituksen esitys (HE 84/2013 vp)
eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan, että vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena ei pidettäisi
tuulivoimalan rakentamista teollisuus- tai satama-alueeksi asemakaavoitetulle jo rakennetulle alueelle ja
sitä varten kunta voisi myöntää poikkeuksen kaavasta. Rakennuslupa
tuulivoimalan rakentamiseen voitaisiin myöntää lainvoimaa vailla olevan
sellaisen hyväksytyn tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan
perusteella, jossa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena. Rakennusluvassa on
määrättävä, ettei rakentamista saisi
aloittaa ennen kuin yleiskaava on tullut voimaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.1.2014.
(YM lainsäädäntöneuvos Marja Mäntynen 0400 143 978)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 21.8.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa
(UNIFIL) Suomen hallituksen ja
Yhdistyneiden Kansakuntien välillä
tehdyn yhteistyöpöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan New Yorkissa
31.5.2012 tehtyyn yhteistyöpöytäkirjaan (SopS 64 ja 65/2012) kirjeenvaihdolla 3.7.2013 tehdyt muutokset.
Muutokset ja asetus tulevat voimaan
1.9.2013. (UM lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto 0295 351 159)
Valtioneuvoston asetus valtion varoista
maksettavista todistelukustannuksista. Asetuksella nostetaan todistajalle taloudellisesta menetyksestä
suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 80 euroon vuorokaudelta.
Lisäksi asetukseen tehdään joitakin
kielellisiä ja teknisiä muutoksia.
Asetus tulee voimaan 1.9.2013. (OM
hallitussihteeri Satu-Maaria Natunen
0295 150 456)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 23.8.2013 seuraavat päätökset:
Periaatepäätös Suomen uudesta arktisesta strategiasta. Strategiassa tarkastellaan Suomen arktisen aseman
vahvistamista, avautuvia liiketoi-
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mintamahdollisuuksia, ympäristöä,
turvallisuutta ja vakautta, maan pohjoisten alueiden asemaa, kansainvälistä yhteistyötä sekä arktista osaamista laajasti ymmärrettynä. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (VNK
valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen
0295 160 280)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 21.8.2013 seuraavat nimitysasiat:
Filosofian maisteri Kaisa Ainasoja
Lapin aluehallintoviraston ylijohtajan virkaan 1.9.2013–31.8.2018.
(VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena
Tarkka 0295 530 141)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.8.2013
seuraavia asioita:
Vuoden 2013 talousarvion momentin 33.20.52 (Valtionosuus työmarkkinatuesta) arviomäärärahan ylittäminen 100 000 000 eurolla. Työmarkkinatuen maksamista varten valtio
maksaa Kansaneläkelaitokselle kuukausittain ennakkoa. Kansaneläkelaitokselta saadun selvityksen mukaan
työttömyys on lisääntynyt ennakoitua
enemmän ja myönnetty arviomääräraha 1 128 000 000 euroa ei riitä työmarkkinatuen menoihin. (STM neuvotteleva virkamies Minna Liuttu
0295 163 582)

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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