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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI

aselaista poistetaan sellaiset säännökset, jotka ovat tarpeettomia tai
ristiriidassa asevientiasetuksen säännösten kanssa. Lupa- ja valvontaviranomaisena asevientiasetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toimii
Poliisihallitus. Lupahakemuksen voi
jättää myös poliisilaitokseen. Rikoslakia muutetaan siten, että ampumaaselain vastaisen viennin sijasta rangaistavaa on asevientiasetuksen vastainen vienti. Koska ampuma-aselakia on muutettu 1.1.2014 voimaan
tulevalla muutoksella (893/2011),
muutetaan sekä voimassaolevaa lakia
väliaikaisesti että vuoden 2014 alusta
voimaan tulevaa muutoslakia. Lait
tulevat voimaan 30.9.2013. Laki
ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain 117 §:n muuttamisesta tulee
voimaan kuitenkin 1.1.2014. (SM
projektipäällikkö Mika Lehtonen
071 878 8581)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

vahvisti

Tasavallan
presidentti
päätti
27.9.2013 seuraavat kansainväliset
asiat:

Laki ampuma-aselain muuttamisesta
ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki
ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain 117 §:n muuttamisesta ja laki
rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 85/2013 vp). Ampuma-

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen
valtuuskunnan kertomuksen ETYJ:in
parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2012 johdosta sekä

Tasavallan
presidentti
27.9.2013 seuraavat lait:
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siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM ulkoasiainneuvos Mikko
Kinnunen 0295 351 820)
Suurlähettiläs Pekka Hyvösen tai
hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Leena Liiran valtuuttaminen
allekirjoittamaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen (yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) 16 pöytäkirja. Euroopan
neuvoston ministerikomitea hyväksyi 10.7.2013 Euroopan ihmisoikeussopimuksen 16 pöytäkirjan, jolla laajennetaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimivaltaa antaa neuvoa-antavia lausuntoja sekä pyritään
lisäämään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten vuorovaikutusta ja näin
tehostamaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen täytäntöönpanoa kansallisella tasolla. Pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on
kulunut kolme kuukautta siitä, kun
kymmenen Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopimuspuolta on sen
ratifioinut tai hyväksynyt. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 0295
351 171)
Oikeuspäällikkö Päivi Kaukorannan
tai hänen estyneenä ollessaan yksikönpäällikkö Kaija Suvannon val13
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tuuttaminen allekirjoittamaan Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön
isäntämaasopimukset. Sopimukset on
tarkoitus allekirjoittaa Helsingissä
lokakuun 2013 aikana. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351
158)
Suurlähettiläs Manu Virtamon tai
hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Miia Rantasen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen puolesta elohopeaa koskeva Minamatan
yleissopimus. Yleissopimuksen tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä
ja ympäristöä ihmisen toiminnasta
aiheutuvilta elohopean ja elohopeayhdisteiden päästöiltä. Sopimuksella
kielletään muun muassa merkittävimpien elohopeaa sisältävien tuotteiden kuten kytkinten, kosmetiikan,
torjunta-aineiden, biosidien, mittalaitteiden sekä useimpien paristojen
ja lamppujen valmistus, vienti ja
tuonti vuodesta 2020 alkaen. Sopimus rajoittaa elohopean kansainvälistä kauppaa ja uuden elohopean
tuotantoa sekä velvoittaa elohopeaa
koskevaan kestävään jätehuoltoon ja
turvalliseen varastointiin. Yleissopimus on luonteeltaan niin kutsuttu
jaetun toimivallan sopimus. Euroopan unionilla on yleissopimuksen
osalta laaja toimivalta. Suomelle ei
tule yleissopimuksesta merkittäviä
uusia velvoitteita, koska elohopean
haittojen rajoittamista sääntelevät
unionin säädökset sisältävät jo yleissopimuksen määräyksiä vastaavat
vaatimukset elohopean käytön, päästöjen ja kaupan vähentämiseksi. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa
10.10.2013 Kumamotossa, Japanissa.
(YM hallitussihteeri Sara Viljanen
0400 399 089)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
27.9.2013 seuraavat asiat:

päätti

Tasavallan presidentti ratkaisi 17
armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150
556)
Tasavallan presidentti määräsi hengenpelastusmitalilautakunnan jäseneksi kansliapäällikkö Päivi Nergin
ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen pelastusylijohtaja Esko
Koskisen 1.10.2013 lukien hengenpelastusmitalilautakunnan 24.5.2015
päättyväksi toimikaudeksi sekä määräsi kansliapäällikkö Päivi Nergin
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toimimaan lautakunnan puheenjohtajana. (SM pelastusylitarkastaja VeliPekka Hautamäki 071 878 8419)
Tasavallan presidentti vapautti kehitysjohtaja Heikki Kammosen valtion
virka-ansiomerkkitoimikunnan jäsenen tehtävästä ja hallitusneuvos Ismo
Atosuon toimikunnan varajäsenen
tehtävästä ja määräsi heidän tilalleen
jäseneksi hallintojohtaja Janne Kerkelän ja varajäseneksi hallintojohtaja
Ari Rouheen. (VM hallitusneuvos
Kirsi Äijälä 0295 530 172)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
27.9.2013 seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainneuvos Timo Rajakangas
Zagrebissa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään 14.10.2013 lukien.
(UM lähetystöneuvos Kirsi VanamoSantacruz 0295 351 734)
Mexicon suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Anne Lammilan sivuakkreditointi Costa Ricaan ja Santiago
de Chilen suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Ilkka Heiskasen sivuakkreditointi Venezuelaan. (UM lähetystöneuvos Kirsi Vanamo-Santacruz
0295 351 734)
Käräjätuomari Arja Inkeri Maunula
Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2013 lukien ja hovioikeudenneuvos Nina Camilla Porkka
Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2013 lukien, hovioikeudenneuvos Virve Elise Mäki Turun
hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2013 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Juha Emil Tapani Karvinen
Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2013 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali
Leena Marjatta Mikkonen Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2013
lukien, käräjätuomari Rita Kaarina
Melartin Turun hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2013
lukien ja hovioikeudenneuvos Markku
Tapani Almgrén Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.1.2014 lukien. (OM hallitusneuvos
Heikki Liljeroos 0295 150 428)
Käräjätuomari Jukka Matti Laine
Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjä-

tuomarin virkaan 1.10.2013 lukien,
käräjätuomari Vesa-Matti Juhani Valkama Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2013
lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Nina Johanna Wahlstedt Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2013
lukien, määräaikainen käräjätuomari,
viskaali Kirsti Marianne Avola LänsiUudenmaan käräjäoikeuden ensiksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.10.2013 lukien, määräaikainen
käräjätuomari, viskaali Hanna AnnSofie Högström Länsi-Uudenmaan
käräjäoikeuden toiseksi täytettävään
käräjätuomarin virkaan 1.10.2013
lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Mikko Olavi Pennanen Keski-Suomen käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.1.2014
lukien. (OM hallitusneuvos Anne
Hallavainio 0295 150 458)
Everstiluutnantti Juha Kylä-Harakka
puolustusministeriön vanhemman
osastoesiupseerin virkaan 1.10.2013–
30.9.2016. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295 140 435)
Kommodori Timo Junttila puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.10.2013–30.9.2016.
(PLM erityisasiantuntija Sanna Poutiainen 0295 140 418)

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

Valtioneuvosto antoi 26.9.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 139/2013 vp)
eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen tarkoituksena
on panna täytäntöön kolmansien
maiden kansalaisille maassa oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää lupaa sekä siihen liittyvää
työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua suhteessa jäsenvaltion omiin kansalaisiin koskeva direktiivi. Direktiivi
ei vaikuta lupaharkinnan sisältöön.
Ulkomaalaislakia yksinkertaistettaisiin ja selvennettäisiin. Lakiin lisättäisiin säännös neljän kuukauden
enimmäiskäsittelyajasta työntekoperusteista oleskelulupaa koskeville
hakemuksille. Direktiivin mukaan
yhdistelmäluvan haltijoita on koh-
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deltava yhdenvertaisesti jäsenvaltion
omien kansalaisten kanssa muun
muassa tietyillä sosiaaliturvan aloilla.
Esitys liittyy valtion vuoden 2014
talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.
(SM ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen
071 878 8606)
Hallituksen esitys (HE 140/2013 vp)
eduskunnalle voimalaitosverolaiksi
sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotilistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
voimalaitosverolaki. Siinä otettaisiin
käyttöön päästökauppajärjestelmästä
pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla
ansiottomasti hyötyviin voimalaitoksiin kohdistuva vero. Vero tuloutettaisiin valtiolle. Voimalaitosvero
kohdistuisi päästökaupan ulkopuolisiin ydin-, vesi- ja tuulivoimalaitoksiin, jotka on otettu käyttöön ennen
vuotta 2004. Vero määräytyisi kiinteistöverotuksessa käytettyjen voimalaitosrakennusten ja -rakennelmien jälleenhankinta-arvojen perusteella. Veron soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät nimellisteholtaan alle
yhden megavolttiampeerin tehoiset
voimalaitokset. Lisäksi vero porrastettaisiin siten, että täysimääräinen
vero kannettaisiin vasta yli 10 megavolttiampeerin tehoisista voimalaitoksista. Vero kohdistuisi noin 130
vesivoimalaitokseen, neljään ydinvoimalaitosyksikköön ja 10–15 tuulivoimalaitokseen. Tuulivoimalaitokset
jäisivät veron ulkopuolelle siinä vaiheessa, kun viimeisimmät ennen
vuotta 2004 valmistuneet voimalaitokset poistuisivat käytöstä. Veroa
olisi velvollinen suorittamaan voimalaitostoiminnan harjoittaja. Vero
ilmoitettaisiin oma-aloitteisena verona
kausiveroilmoituksella Verohallinnolle ja maksettaisiin verotilille kerran vuodessa. Lisäksi elinkeinotulon
verottamisesta annettuun lakiin ja
verotilistä annettuun lakiin tehtäisiin
voimalaitosverosta aiheutuvia veronkantoteknisiä muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesityksen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014 edellyttäen,
että komissio hyväksyy veroon ehdotetut rajaukset valtiontukimenettelyssä. (VM hallitusneuvos Merja
Sandell 0295 530 191)
Hallituksen esitys (HE 141/2013 vp)
eduskunnalle laiksi maatalouden
interventiorahastosta annetun lain
1 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan, että maatalouden inter-
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ventiorahastosta annettua lakia muutetaan siten, että rahaston varoista
rahoitettavista kohteista poistetaan
Euroopan unionin ruoka-avusta johtuvat menot. Esityksen taustalla ovat
Euroopan unionissa tehdyt muutokset, joilla vähävaraisien avustamiseksi Euroopassa perustetaan erityinen rahasto. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 0295
162 117)
Hallituksen esitys (HE 142/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi maaseudun
kehittämisohjelmien hallinnoinnista
ja maaseudun kehittämisen tukemisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi
laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maaseudun kehittämisen tukemisesta, joka sisältäisi
säännökset maaseudun kehittämiseen myönnettävän tuen edellytyksistä, ehdoista ja menettelystä. Tuettavien yritysten piiriin tulisivat mikroyritysten lisäksi pienet yritykset.
Muilta osin tuen saajat säilyisivät
pääosin voimassa olevan lain mukaisina. Lisäksi esityksessä ehdotetaan
säädettäväksi laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista, jossa
säädettäisiin maaseudun kehittämisohjelmien hallinnointiin osallistuvista
viranomaisista ja toimijoista ja näiden tehtävistä. Kumpikin laki ohjaisi
ensisijaisesti EU:n osaksi rahoittaman Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman valmistelua ja
toimeenpanoa. Ehdotetuissa laeissa
yksinkertaistettaisiin tukiehtoja ja
hallintomenettelyjä sekä mahdollistettaisiin sähköiseen asiointiin siirtyminen. Ehdotukseen sisältyy lisäksi
pääosin näistä laeista johtuvia lähinnä
teknisluonteisia muutoksia eräisiin
muihin lakeihin. Osan ehdotetuista
laeista on tarkoitus tulla voimaan
1.1.2014 ja osan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana. (MMM lainsäädäntöneuvos
Katriina Pessa 0295 162 252)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 26.9.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtion maksuperusteasetuksen muuttamisesta.
Asetuksella muutetaan valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 3 ja
5 §:t vastaamaan korkolakiin (633/
1982) tehtyjä muutoksia. Samalla
asetuksen 1 §:n sanamuotoa tarkistetaan siten, että asetuksessa mahdollistetaan valtiokonttorille antaa mak-

superustelain ja -asetuksen nojalla
tarkempia määräyksiä. Viivästysmaksu korotetaan 10 euroon. Asetus
tulee voimaan 1.11.2013. (VM budjettineuvos Kirsti Vallinheimo 0295
530 076)
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta.
Ammattikorkeakouluista annettua
valtioneuvoston asetusta (352/2003)
on muutettu asetuksella 483/2013,
joka tulee voimaan 1.1.2014. Muutosasetuksen liitteessä säädetään ammattikorkeakoulussa suoritettavista tutkinnoista ja niihin liitettävistä tutkintonimikkeistä. Liitteeseen lisätään
uusi tutkintonimike rakennusarkkitehti (AMK). Lisäksi liitteeseen lisätään voimassa olevan asetuksen
3 §:ään sisältyvät tutkintonimikkeet
suuhygienisti (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK) ja toimintaterapeutti (ylempi AMK), jotka
ovat asetusmuutoksen yhteydessä
virheellisesti jääneet liitteestä pois.
Asetus tulee voimaan 1.1.2014.
(OKM hallitusneuvos Maiju Tuominen 0295 330 320)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2013 maksettavasta Etelä- Suomen
kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n muuttamisesta. Etelä-Suomen kansallisen
tuen kasvihuonetuotannon yksikkötuen tasoja alennetaan. Kasvihuonetuotannon laajuus on muodostunut
asetusta annettaessa arvioitua suuremmaksi, joten tukitasoja alennetaan Euroopan komission päätöksen
rajoitteen noudattamiseksi. Yli seitsemän kuukauden viljelyn tuki on
10,0 euroa/m² ja lyhyen (2–7 kk) viljelyn tukitaso on 3,7 euroa/m². Asetus tulee voimaan 2.10.2013. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2013 maksettavasta lihan ja vuodelta
2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta
2013. Lihan kuljetusavustusta maksetaan tuotantopaikan sijainnista riippuen 39,41–157,84 euroa tonnilta.
Maidon kuljetusavustusta maksetaan
2,14–44,87 euroa tuhatta litraa kohden riippuen siitä, millä alueella maito
on tuotettu. Eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea maksetaan
enintään 12,0 euroa käyntikertaa
kohti. Näillä tukitasoilla lihan ja maidon kuljetusavustusta maksetaan 2,27
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miljoonaa euroa ja eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea 300 000
euroa. Asetus tulee voimaan 2.10.2013.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 260 voimaansaattamisesta. Sopimus koskee kuivajään
käyttöä kuljetuksessa jäähdytys- tai
suoja-aineena ja se on voimassa
17.9.2013 lukien niin kuin siitä on
sovittu. Asetus tulee voimaan
27.9.2013. (LVM hallitussihteeri Tiina
Ranne 0295 342 004)
Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen I
muuttamisesta. Asetus sisältää säännökset pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/29/EU liitteen I kohdan 4
täytäntöön panemiseksi. Tämä kohta
sisältää säännöksen siitä, mitä räjähdysaineita voidaan käyttää eri pyroteknisissä tuotteissa. Lisäksi asetuksen eräät lainsäädäntöviittaukset
muutetaan nykyisiin, voimassa oleviin säännöksiin. Asetus tulee voimaan 3.10.2013. (TEM neuvotteleva
virkamies Tapani Koivumäki 0295
063 722)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 26.9.2013 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä ulkoasiainministeriön
ylitarkastaja Pirjo Kortelainen valtioneuvoston esittelijäksi. (UM lähetystöneuvos Kirsi Vanamo-Santacruz
0295 351 734)
Päätös määrätä puolustusministeriön
esittelijä Kosti Honkanen valtioneuvoston esittelijäksi. (PLM erityisasiantuntija Sanna Poutiainen 0295
140 418)
Päätös asettaa näyttelyiden valtiontakuulautakunta 31.10.2016 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano:
puheenjohtaja: johtaja Tuula Lybeck
opetus- ja kulttuuriministeriö; jäsenet: vahinkotarkastaja Ilkka Joronen (kuljetuskysymykset) Pohjola
Vakuutus Oy, museoregistraattori
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Maria Lilja (näyttelytoiminta) Valtion taidemuseo, finanssineuvos Asta
Niskanen
valtiovarainministeriö,
suunnitteluinsinööri
Marja-Liisa
Paananen (paloturvallisuus) Helsingin pelastuslaitos, rikoskomisario
Kari Pasanen (turvallisuuskysymykset) Helsingin poliisilaitos, vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen
(vakuutusasiat) Finanssialan Keskusliitto, yli-intendentti Kaija Steiner-Kiljunen (konservointi) Museovirasto ja koulutuspäällikkö Tomas
Träskman (taide- ja kulttuurielämä)
Arcada. (OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 0295 330 081)
Päätös myöntää Jussi-Pekka Rodelle
ero opintotuen muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää
hänen tilalle jäseneksi vt. edunvalvonta-asiantuntija Antti Seitamaa
lautakunnan 30.4.2016 päättyväksi
toimikaudeksi. (OKM hallitussihteeri
Aino Still 0295 330 396)
Päätös asettaa Mittatekniikan keskuksen johtokunta toimikaudeksi
1.10.2013-30.9.2016. Kokoonpano:
puheenjohtaja: teknologiajohtaja Kari
Knuutila Outotec Oy; varapuheenjohtaja: professori Riitta Keiski Oulun
yliopisto; jäsenet: teollisuusneuvos
Sirpa Alitalo työ- ja elinkeinoministeriö, vanhempi konsultti Elina Mäkinen Laatukeskus Excellence Finland,
ylijohtaja Pekka Plathan liikenne- ja
viestintäministeriö ja tutkimuskeskuksen johtaja Ilkka Pollari Kemira
Oyj. (TEM neuvotteleva virkamies
Anne Rothovius 0295 063 532)
Päätös asettaa valtuuskunta Itämeren
suojelukomission ministerikokoukseen 3.10.2013 Kööpenhaminassa ja
oikeuttaa ympäristöministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat
asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ympäristöministeri Ville
Niinistö ja varapuheenjohtaja ylijohtaja Timo Tanninen ympäristöministeriöstä sekä jäsenet ovat ympäristöministeri Carina Aaltonen Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta, ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen
ympäristöministeriöstä, yksikön päällikkö Vesa Vasara ulkoasiainministeriöstä, kalatalousylitarkastaja Heikki
Lehtinen maa- ja metsätalousministeriöstä sekä hallitusneuvos Lolan
Eriksson liikenne- ja viestintäministeriöstä. (YM hallitussihteeri Sara
Viljanen 040 039 9089)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
26.9.2013 seuraavat Euroopan unio-

nin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 64/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan syyttäjänviraston perustaminen). Tarkoituksena on tehostaa EU:n taloudellisia
etuja vahingoittavien rikosten tutkintaa ja syytetoimia jäsenvaltioissa.
Euroopan syyttäjänvirasto koostuisi
keskustoimipaikassa toimivasta Euroopan syyttäjästä ja tämän varasyyttäjistä sekä muusta avustavasta henkilöstöstä ja jäsenvaltioissa toimivista
valtuutetuista syyttäjistä. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola
0295 150 246)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 26.9.2013 seuraavat nimitysasiat:
Lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen
kandidaatti Arno Liukko valtioneuvoston kanslian hallitusneuvoksen
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.10.2013–31.8.2016, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (VNK osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara 0295
160 370)
Valtioneuvosto myönsi kenraaliluutnantti Arto Tuomas Rädylle virkavapautta puolustusvoimien kenraalin
virasta 1.1.2014–31.12.2014. (PLM
ylitarkastaja Aila Helenius 0295
140 432)
Oikeustieteen kandidaatti Hannu
Luntiala Väestörekisterikeskuksen
ylijohtajan virkaan 1.10.2013–
30.9.2018. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
ULKO- JA
T U RVA L L I S U U S P O L I I T T I N E N
M I N I S T E R I VA L I O K U N TA 2 0 . 9 . 2 0 1 3

Syyrian tilanne esillä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
kokouksessaan perjantaina 20. syyskuuta Syyrian tilannetta. Valiokunta
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keskusteli Yhdysvaltain ja Venäjän
ulkoministereiden Genevessä laatimasta suunnitelmasta, jonka tavoitteena on saattaa Syyrian kemialliset
aseet kansainväliseen valvontaan ja
hävittää ne sekä Suomen mahdollisuuksista tukea tätä toimintaa.
Valiokunta pitää Yhdysvaltain ja Venäjän suunnitelmaa Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamiseksi nopeassa
aikataulussa erittäin tervetulleena.
Suunnitelman toimeenpanemiseksi
odotetaan Kemiallisen aseen kieltosopimuksen järjestön OPCW:n päätöstä ja YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselmaa. Suomen mahdollisuuksia osallistua asiantuntijoilla tai

teknisellä tuella kansainvälisiin tukitoimiin Syyrian kemiallisen aseen
kyvyn purkamiseksi selvitetään.
Kemiallisen aseen osalta Venäjän ja
Yhdysvaltain välillä laadittu suunnitelma ei ratkaise Syyrian kriisiä,
mutta luo toivottavasti uusia mahdollisuuksia YK:n turvallisuusneuvoston kyvylle edistää poliittista prosessia Syyrian konfliktin ratkaisemiseksi.
Kokouksessa tasavallan presidentti
ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
tarkastelivat myös Oslon rypäleasesopimuksen tilannetta. Suomi pitää
Oslon sopimusta humanitaarisesta

näkökulmasta merkittävänä, osallistuu toimeenpanoon humanitaarisen
miinatoiminnan kautta. Suomen kannalta olosuhteissa ei ole tapahtunut
sellaisia muutoksia, jotka mahdollistaisivat sopimukseen liittymisen.
Valiokunta keskusteli myös EU:n
yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitysnäkymistä.
Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti
Kauppi, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö, apulaisosastopäällikkö
Timo Kantola, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö ja yksikön johtaja
Helena Partanen, p. 0295 140 310,
puolustusministeriö

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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