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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 hyväksyi
11.10.2013 pääsystä korkeampaan
koulutukseen Tanskan, Suomen,
Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä
tehdyn sopimuksen muuttamista
koskevan sopimuksen (HE 74/2013
vp). Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Suomen
ulkoasiainministeriölle muutossopimuksen hyväksymisestä. (OKM opetusneuvos Birgitta Vuorinen 0295
330 335)
14.10.2013/119

Tasavallan
presidentti
päätti
11.10.2013 seuraavat kansainväliset
asiat:
Pääministeri Jyrki Kataisen, ministeri
Erkki Tuomiojan, ministeri Alexander
Stubbin ja ministeri Carl Haglundin
määrääminen hallituksen edustajiksi
Pohjoismaiden neuvoston 65. istuntoon Oslossa 29.–31.10.2013. (UM
osastopäällikkö Jukka Salovaara
0295 350 636)
Lähetystöneuvos, Suomen Ramallah’n
yhteystoimiston päällikkö Martti
Eirolan tai hänen estyneenä ollessaan
ulkoasiainsihteeri Marianne Mäkisen
valtuuttaminen tekemään kirjeenvaihdolla Palestiinalaishallinnon kanssa
sopimuksen Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Kirjeenvaihdolla
tehtävä sopimusmuutos tulee voimaan 30 päivän kuluttua Palestiinalaishallinnon vastauskirjeen saapumisesta. Sopimusmuutos tullaan saattamaan voimaan valtioneuvoston
asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos
Helena Tuuri 0295 351 581)
Valtuuskunnan asettaminen Euroopan
unionin jäsenvaltioiden hallitusten
edustajien välisessä konferenssissa
käytäviin neuvotteluihin Euroopan
unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tsekin tasavaltaan ja suurlähet-

tiläs, Suomen pysyvä edustaja PilviSisko Vierros-Villeneuven tai hänen
estyneenä ollessaan ulkoasiainneuvos,
Suomen pysyvän edustajan sijaisen
Marianne Huusko-Lamposen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen
ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettävä pöytäkirja Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tsekin tasavaltaan. Valtuuskunnan puheenjohtajana
on suurlähettiläs, Suomen pysyvä
edustaja Euroopan unionissa PilviSisko Vierros-Villeneuve, varapuheenjohtajana ulkoasiainneuvos, Suomen
pysyvän edustajan sijainen Marianne
Huusko-Lamponen sekä jäseninä
lähetystöneuvos Sari Lehtiranta ja
lähetystöneuvos Tarja Långström.
(UM lainsäädäntöneuvos Maria
Guseff 0295 351 158)
Sisäasiainministeri Päivi Räsäsen tai
hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri Marjo Anttooran valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus
Suomen tasavallan hallituksen ja
Viron tasavallan hallituksen välillä
yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja
pelastustoiminnan alalla. Sopimuksen tarkoituksena on ensisijaisesti
suojella ihmisiä ja ympäristöä sekä
omaisuutta. Sopimus koskee yhteistyötä pelastustoimen alalla. Pelastustoimella tarkoitetaan sopimuksessa
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onnettomuuksien ehkäisemistä, niihin
varautumista ja pelastustoimintaa.
Sopimuksessa on määräykset osapuolten toimivaltaisista viranomaisista ja yhteyspisteistä, onnettomuuksista ilmoittamisesta, keskinäisestä avunannosta, osapuolten yhteisistä toimenpiteistä, kustannusten ja
vahinkojen korvaamisesta sekä riitojen ratkaisemisesta. Sopimusta sovelletaan sellaisen onnettomuuden sattuessa tai välittömästi uhatessa, joka
luonteensa puolesta voi ylittää apua
pyytävän osapuolen kansalliset voimavarat ja valmiudet huolehtia onnettomuuden edellyttämistä toimenpiteistä.
Sopimus korvaa edellä mainitun
yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa vuonna
1996 tehdyn sopimuksen. Sopimus
tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen,
kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että ne ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset perustuslailliset menettelyt. Sopimus sisältää
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, jotka vaativat eduskunnan
hyväksymistä. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 071
878 8419)
Valtiosihteeri Marja Rislakin tai
hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Erkki Virtasen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa
käytössä Korean tasavallan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen
välillä. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, ja
sen hyväksyminen ja voimaansaattaminen Suomessa edellyttää siten
eduskunnan suostumusta. (TEM ylitarkastaja Eriika Melkas 0295 064
103)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
11.10.2013 seuraavat nimitysasiat:
Astanan suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Ilkka Räisäsen sivuakkreditointi Kirgisiaan ja Tunisin
suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tanja Jääskeläisen sivuakkreditointi Libyaan. (UM lähetystöneuvos
Kirsi Vanamo-Santacruz 0295 351
734)
Vakuutusoikeustuomari Åsa AnnaMaria Morelius-Ekelund vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin
virkaan ja vakuutusoikeustuomari
Anu Kristiina Hemminki vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin vir-
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kaan 1.11.2013 lukien. Määräaikainen vakuutusoikeustuomari, asessori
Tiina Annukka Suvioja vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin
ensiksi täytettävään virkaan, määräaikainen
vakuutusoikeustuomari,
asessori Mira Maren Koivumaa
vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin toiseksi täytettävään virkaan,
määräaikainen
vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Juha
Henrik Mutka vakuutusoikeuden
vakuutusoikeustuomarin
kolmanneksi täytettävään virkaan ja määräaikainen
vakuutusoikeustuomari,
vakuutusoikeussihteeri Tuuli Maria
Olanterä vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin neljänneksi täytettävään virkaan 1.11.2013 lukien. (OM
hallitusneuvos Anne Hallavainio
0295 150 458)
Käräjätuomari Mikko Tapio Ollikainen Etelä-Savon käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.11.2013
lukien, käräjätuomari Tuija Hannele
Turpeinen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.3.2014 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Pia
Irmeli Sandvik Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2013
lukien ja käräjätuomari Heidi Katriina
Fröberg Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2014
lukien. (OM hallitusneuvos Anne
Hallavainio 0295 150 458)
Everstiluutnantti Sami Nurmi puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka
14) 1.11.2013–31.10.2016 väliseksi
ajaksi. (PLM erityisasiantuntija Sanna
Poutiainen 0295 140 418)

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

Valtioneuvosto antoi 10.10.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 148/2013 vp)
eduskunnalle asekauppasopimuksen
hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja
laiksi sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta. YK:n yleiskokous hyväksyi asekauppasopimuksen 2.4.2013. Sopimuksen tavoitteena
on saada aikaan mahdollisimman tiukat yhteiset kansainväliset vaatimuk-

set, joilla säännellään tavanomaisten
aseiden kansainvälistä kauppaa tai
parannetaan sen sääntelyä. Sopimuksella pyritään myös torjumaan laitonta
asekauppaa. Sopimuksella määrätään aseiden vientiin, tuontiin, kauttakuljetukseen, mukaan lukien uudelleenlastaus, sekä välitykseen liittyvistä asesiirtojen edellytyksistä. Sopimusta sovelletaan kaikkiin tavanomaisiin aseisiin, ampumatarvikkeisiin sekä osiin ja komponentteihin.
Sopimus sisältää tavanomaisten aseiden siirtoja koskevat kieltomääräykset. Lisäksi sopimus asettaa kansainväliset vähimmäisvaatimukset kansalliselle vientilupahakemusten arvioinnille. Sopimuksen voimaansaattamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella samanaikaisesti kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan.
Sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaista soveltamista koskeva laki
ehdotetaan tulevaksi voimaan valtioneuvoston asetuksella mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Suomi on
tallettanut oman sitoutumiskirjansa.
(UM lähetystöneuvos Markku Virri
0295 351 531)
Hallituksen esitys (HE 149/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi lasten kanssa
toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, rikosrekisterilain
muuttamisesta sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan
unionin jäsenvaltioiden välillä annetun
lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Lailla pantaisiin
osaltaan täytäntöön lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen
riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun direktiivin velvoitteet. Lain mukaan lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta voitaisiin selvittää rikosrekisteritietojen
ja sakkorekisteritietojen avulla. Otteen
antaisi vapaaehtoistehtävän järjestäjän pyynnöstä Oikeusrekisterikeskus.
Esitykseen sisältyvät myös tarvittavat ehdotukset rikosrekisterilain sekä
niin sanotun EU-rikosrekisterilain
muuttamisesta. Esitys liittyy valtion
vuoden 2014 talousarvioesitykseen.
(OM lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa 0295 150 248)
Hallituksen esitys (HE 150/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 11 §:n ja 13 §:n 2 momentin
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kumoamisesta sekä valtiokonttorista
annetun lain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta. Ehdotettavan uuden lain
valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä
tarkoituksena olisi tehostaa valtion
tieto- ja viestintäteknisiä toimintoja,
parantaa tieto- ja viestintäteknisten
palvelujen laatua ja yhteentoimivuutta sekä parantaa tieto- ja viestinteknisen palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja ohjausta. Lailla
selkiytettäisiin valtion tieto- ja viestintätekniikan järjestämisen rakenteita
kokoamalla hallinnollisesti yhteen
valtion tieto- ja viestintäteknisiä toimintoja. Lailla luotaisiin puitteet järjestää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen yhtenäinen
tuotanto ja käyttö. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 11 § ja 13 §:n 2 momentti.
Nämä säännökset sisältyisivät ehdotettavaan uuteen lakiin. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi valtiokonttorista
annetun lain 2 §:n 4 momentti. Säännös jää tarpeettomaksi, koska jatkossa
on tarkoitus, että säännöksessä tarkoitettujen yhteisten sähköisten asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen tuottajasta säädettäisiin ehdotetun lain
valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä
nojalla. Esitys liittyy valtion vuoden
2014 talousarvioesitykseen. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2014. (VM lainsäädäntöneuvos
Sami Kivivasara 0295 530 023)
Hallituksen esitys (HE 151/2013 vp)
eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholi- ja
alkoholijuomaverosta annettua lakia.
Veronkorotus kohdistettaisiin eri
juomaryhmiin siten, että niiden verorasitus nousisi yhtä paljon suhteessa
alkoholipitoisuuteen. Väkevien alkoholijuomien veroa korotettaisiin noin
5,3 prosenttia, oluen veroa noin 8,2
prosenttia ja viinien veroa noin 8,6
prosenttia. Keskimäärin alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin
7 prosenttia. Kasvaneen matkustajatuonnin samoin kuin alkuvuoden
2013 aikana tapahtuneen veropohjan
pienentymisen takia korotuksen suuruus olisi noin puolet kevään 2013
kehysriihessä päätetystä. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (VM neuvotteleva virkamies Tanja Nurmi
0295 530 335)
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Hallituksen esitys (HE 152/2013 vp)
eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta
valtion virastoissa ja laitoksissa sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki yhteistoiminnasta valtion
virastoissa ja laitoksissa ja kumottavaksi voimassa oleva samanniminen
laki. Esityksellä uudistettaisiin ja selkeytettäisiin yhteistoimintaa ohjaavien
säännösten rakennetta sekä valtion
työpaikoilla toteutettavan yhteistoiminnan menettelytapoja ja sisältöä.
Lailla vähennettäisiin yhteistoimintaa koskevien eritasoisten sopimusten määrää sisällyttämällä lakiin
merkittävimmät keskustason sopimusmääräykset. Tärkeimmät niistä
koskisivat koko valtionhallinnon tai
useamman kuin yhden ministeriön
hallinnonalan muutoshankkeita koskevaa yhteistoimintaa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.
(VM työmarkkinalakimies Miia
Kannisto 0295 530 297)
Hallituksen esitys (HE 153/2013 vp)
eduskunnalle laiksi tie- ja katuverkon
tietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annettua lakia muutettavaksi
niin, että Liikenneviraston tietojärjestelmästä luovuttamista suoritteista
ja tietopalveluista ei jatkossa perittäisi
maksua. Esityksellä on vain vähäinen vaikutus Liikenneviraston talouteen. Muutos toteuttaisi hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta julkisten
tietoaineistojen avaamisesta laajempaan käyttöön. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2014. (LVM
hallitussihteeri Janne Mänttäri 0295
342 569)
Hallituksen esitys (HE 154/2013 vp)
eduskunnalle laiksi poronhoitajien
sijaisavusta vuonna 2014 ja laiksi
maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n
muuttamisesta. Laki poronhoitajien
sijaisavusta vuonna 2014 sisältäisi
pääosin vastaavanlaiset säännökset
kuin vuosina 2010–2012 voimassa
olleessa kokeilulaissa. Poronhoitaja
hankkisi itselleen sijaisen, kun hän
tarvitsee poronhoitotöihin sijaisapua
työkyvyttömyytensä johdosta. Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)
korvaisi hänelle hänen vuonna 2014
hankkimastaan sijaisavusta aiheutuneita kustannuksia enintään 150 tunnilta. Korvauksen enimmäismäärä
olisi 17 euroa tunnilta vuoden 2010
tasossa. Maatalousyrittäjän eläkelain
114 §:ään lisättäisiin Melan tehtäväksi poronhoitajan sijaisavusta

vuonna 2014 annettavan lain toimeenpanoon kuuluvat tehtävät. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (STM hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila
0295 163 406)
Hallituksen esitys (HE 155/2013 vp)
eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston lääkedirektiiviin
tehdyt lääketurvatoimintaa koskevat
muutokset. Lääkelakiin ehdotetaan
lisättäväksi eurooppalaista lääkemääräystä koskeva säännös, joka
mahdollistaisi toisessa EU- tai ETAvaltiossa tai Sveitsissä annetun lääkemääräyksen toimittamisen Suomessa. Muutoksella saatettaisiin voimaan lääkemääräysten vastavuoroista
tunnustamista koskevat säännökset,
jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston potilaan oikeuksia
rajat ylittävässä terveydenhuollossa
koskevaan direktiiviin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2013.
(STM hallitussihteeri Mari Laurén
0295 163 375)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi
seuraavat asetukset:

10.10.2013

Valtioneuvoston asetus poliisilaitosten
toimialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta.
Asetuksen 1 pykälän 10 momenttiin
lisätään maininta Haukiputaan kihlakunnasta. Selkeyden vuoksi asetuksen 1 pykälä muutetaan kokonaisuudessaan. Asetus tulee voimaan
1.1.2014. (SM suunnittelujohtaja
Sanna Heikinheimo 071 878 8553)
Valtioneuvoston asetus nesteytetyn
maakaasun terminaalien investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista.
Asetuksessa säädetään nesteytetyn
maakaasun terminaalien (LNG-terminaalien) investointituen myöntämisen edellytyksistä, hakemisesta,
enimmäismäärästä, maksamisesta ja
muista investointituen myöntämiseen liittyvistä yleisistä ehdoista.
Asetus tulee voimaan 15.10.2013.
(TEM hallitusneuvos Anja Liukko
0295 062 078)
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista,
työterveyshuollon sisällöstä sekä
ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta. Työterveyshuollon painopistettä muutetaan tuke-
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maan työntekijöiden terveyttä ja työkykyä sekä ehkäisemään työkyvyttömyyttä. Keskeisesti vahvistetaan
työterveysyhteistyötä, työpaikan eri
osapuolten osallistumista, työkyvyn
tukemista ja moniammatillista yhteistyötä. Asetus tulee voimaan
1.1.2014. (STM hallitusneuvos Liisa
Katajamäki 0295 163 329)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 10.10.2013 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä asiantuntijat Pohjoismaiden neuvoston 65. istuntoon
Oslossa 29.–31.10.2013: valtioneuvoston kanslia: erityisavustaja Antti
Vänskä, viestintäasiantuntija Päivi
Mutanen-Pirttilä, turvamies Fredrik
Udd; ulkoasiainministeriö: erityisavustaja Tarja Kantola, diplomaattiavustaja Katja Kalamäki, virkamiessihteeri Timo Ranta, osastopäällikkö
Kirsti Kauppi, apulaisosastopäällikkö
Juha Ottman, ulkoasiainneuvos Bo
Lindroos, yksikönpäällikkö Vesa
Vasara, lähetystöneuvos Ann-Sofie
Stude, ulkoasiainsihteeri Sirpa Nyberg,
suurlähettiläs Maimo Henriksson,
ulkoasiainsihteeri Flora Kurikkala;
puolustusministeriö: adjutantti Anssi
Munkki, sotilasneuvonantaja Manu
Tuominen, erityisasiantuntija Heidi
Kauppinen, puolustusasiamies Mika
Immonen; opetus- ja kulttuuriministeriö: valtiosihteeri Jarmo Lindén,
johtaja Georg Henrik Wrede, kulttuuriasiainneuvos Annika Söderlund; sosiaali- ja terveysministeriö:
ylitarkastaja Maria Waltari, neuvotteleva virkamies Ralf Ekebom; työja elinkeinoministeriö: erikoistutkija
Hannu Lipponen, neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen; ympäristöministeriö: valtiosihteeri Katariina
Poskiparta, ilmastoasioiden erityisedustaja Jukka Uosukainen, kansainvälisten asiain neuvos Ann-Britt Ylinen, ylitarkastaja Kati Suomalainen
ja Pohjola-Norden: pääsihteeri Henrik
Wilén, asiantuntija Larserik Häggman. (UM osastopäällikkö Jukka
Salovaara 0295 350 636)
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiedeja kulttuurijärjestö UNESCO:n yleiskokouksen 37. istuntoon Pariisissa
5.11.–20.11.2013 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kulttuuri- ja
urheiluministeri Paavo Arhinmäki,
varapuheenjohtajat ovat Suomen
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pysyvä edustaja OECD:ssä ja Unescossa, suurlähettiläs Okko-Pekka Salmimies, kulttuuriasiainneuvos Zabrina
Holmström opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Suomen pysyvän Unescoedustajan sijainen, ministerineuvos
Anne Huhtamäki sekä jäsenet ovat
yksikön päällikkö Katri Viinikka ulkoasiainministeriöstä, kansainvälisten
asiain johtaja Jaana Palojärvi opetusja kulttuuriministeriöstä, opetusneuvos Reijo Aholainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, professori, Suomen
Unesco-toimikunnan puheenjohtaja
Tapio Markkanen, kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja opetusneuvos
Annu Jylhä-Pyykönen opetus- ja
kulttuuriministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Markku Virri 0295 351 531)
Päätös määrätä valtiovarainministeriön talouspäällikkö Jukka Nummikoski valtioneuvoston esittelijäksi.
(VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi
0295 530 422)
Päätös hyväksyä Suomen esitys EteläSuomen kansallisten tulotukien ja
eräiden maatalouden rakennetoimenpiteiden ohjelmaksi vuosille 2014–
2020. Ohjelmaan ehdotetaan sisällytettäväksi tulotuet kotieläintaloudelle,
kasvintuotannolle ja puutarhataloudelle tukialueilla A ja B. Esitykseen
sisältyisivät myös nuoren viljelijän
aloitustuen korotus ja maatalouden
investointituet. Etelä-Suomen kansallisten tukien ja eräiden maatalouden rakennetoimenpiteiden ohjelmasta vuosille 2014–2020 on neuvoteltu valtion ja maataloustuottajien
keskusjärjestöjen (MTK ja SLC)
välillä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/
2001) 8 §:n mukaisesti. Osapuolten
välillä ei saavutettu valtioneuvoston
asettamassa määräajassa 12.9.2013
yhteistä näkemystä Euroopan komissiolle jätettävän tukiohjelmaesityksen sisällöstä. (MMM osastopäällikkö
Heimo Hanhilahti 0295 162 286)
Päätös asettaa tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten
suojelun neuvottelukunta toimikaudeksi 15.10.2013–14.10.2018.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
puheenjohtaja: professori Outi VainioKivinen Helsingin yliopisto; varapuheenjohtaja: professori Eero Lehtonen Helsingin yliopisto; jäsenet:
tieteellinen tutkimus ja opetus:
1. professori Matti Poutanen Turun
yliopisto (professori Esa Hohtola
Oulun yliopisto), 2. professori Raimo
Tuominen (dosentti Petri Hyytiä)

Helsingin yliopisto; teollisuus: eläinlääkäri Kristiina Haasio Orion (vanhempi tutkija Jukka Puoliväli Charles River DRS Finland); tieteellisiin
tai opetustarkoituksiin käytettävien
eläinten hoitoa ja eläimille tehtäviä
toimenpiteitä koskeva asiantuntemus: dosentti Ulla-Marjut Jaakkola
Turun yliopisto (eläinlääketieteen
tohtori Iiris Kasanen Incisor); eläinlääketieteellinen
asiantuntemus:
dosentti Hanna-Marja Voipio Oulun
yliopisto (professori Timo Soveri
Helsingin yliopisto); vapaaehtoinen
eläinsuojelutyö:
toiminnanjohtaja
Salla Tuomivaara Eläinsuojeluliitto
Animalia (toiminnanjohtaja Kati
Pulli Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto); eläinten käyttöä korvaavien
vaihtoehtoisten menetelmien asiantuntemus: 1. johtaja Tuula Heinonen
Tampereen vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM (erikoistutkija Tiina
Palomäki Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus), 2. professori Matti
Viluksela Itä-Suomen yliopisto (laboratoriopäällikkö Teija Oinonen Orion);
tieteellisiin tai opetustarkoituksiin
käytettävien eläinten hyvinvointia
koskeva tutkimus: professori Anna
Valros Helsingin yliopisto (dosentti
Satu Mering Itä-Suomen yliopisto);
eläinten pitoa koskeva etiikka tai
yhteiskuntatieteellinen
tutkimus:
dosentti Markku Oksanen Turun yliopisto (tutkija Birgitta Wahlberg Åbo
Akademi); Etelä-Suomen tai ItäSuomen aluehallintovirasto: läänineläinlääkäri Tapani Parviainen EteläSuomen aluehallintovirasto (läänineläinlääkäri Hanna Rintala ItäSuomen aluehallintovirasto); johtaja
Riitta Maijala (opetusneuvos Erja
Heikkinen) opetus- ja kulttuuriministeriö ja eläinlääkintöylitarkastaja
Miia Jakava-Viljanen (eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola) maa- ja
metsätalousministeriö. (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen
0295 162 107)
Päätös asettaa hankelupalautakunta
toimikaudeksi
15.10.2013–
14.10.2018. Kokoonpano (varajäsen
suluissa): puheenjohtaja: varatuomari
Maylis Spiik Turku; varapuheenjohtaja: oikeustieteen maisteri Mika
Leppinen Helsinki; jäsenet: tieteellisen tutkimuksen asiantuntemus:
dosentti Maria Halmekytö Kuopio
(erikoistutkija Pekka Hyvärinen
Kajaani), professori Esa Hohtola
Oulu (tutkija Harri Nurmi Helsinki),
dosentti Tuula Heinonen Espoo
(dosentti Pirjo Pakarinen Turku),
dosentti Petteri Piepponen Helsinki
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(proviisori Leena Sopanen Espoo);
tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien
eläinten hoitoa ja eläimille tehtäviä
toimenpiteitä koskeva asiantuntemus: tutkimusteknikko Leena Liesirova Espoo (suunnittelusihteeri Niina
Kemppinen Helsinki), eläinlääkäri
Sakari Laaksonen Liminka (tutkimusteknikko Tuula Stranius Oulu),
dosentti Satu Mering Kuopio (tutkimusteknikko Arja Konttinen Syvänniemi), dosentti Ulla-Marjut Jaakkola
Turku (eläinlääketieteen tohtori Outi
Hälli Hämeenlinna); eläinlääketieteellinen asiantuntemus: eläinlääkäri
Iiris Kasanen Kuopio (eläinlääkäri
Brian Mphande Hyvinkää), eläinlääkäri Anna Meller Helsinki (eläinlääkäri Karoliina Alm-Packalén Helsinki), eläinlääkäri Lasse Saloranta
Turku (eläinlääkäri Minna Leppänen
Kangasala), eläinlääkäri HannaMarja Voipio Oulu (eläinlääkäri Paula
Lidauer Jokioinen); käytännön eläinsuojelutyön tai eettisten kysymysten
asiantuntemus: valtiotieteiden maisteri, filosofian maisteri Paula Hirsjärvi Helsinki (eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila Sipoo), filosofian
maisteri Suvi Ponnikas Oulu (yhteiskuntatieteiden maisteri Sari UngLanki Kuopio), dosentti Markku
Oksanen Turku (filosofian tohtori
Kreeta Ranki Turku) ja valtiotieteiden maisteri Saara Reiman Lohja
(filosofian tohtori Marianna Norring
Helsinki). (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen 0295 162 107)

Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa oikeusministeriön lainvalmisteluosaston osastopäällikön sopimuspalkkaiseen virkaan 1.11.2013–
31.10.2018. (OM hallintojohtaja Olli
Muttilainen 0295 150 258)
Määräaikainen valtionsyyttäjä Anu
Maaret Johanna Mantila Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän virkaan 1.12.2013 lukien. (OM
neuvotteleva virkamies Mika Aalto
0295 150 171)

N I M I T Y S A S I AT

Työryhmä luovutti 7.10.2013 sosiaalija terveysministeri Paula Risikolle
ehdotuksensa, jossa selvitettiin luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien henkilöiden sosiaaliturvaa. Itsensä työllistävä
tekee työtä omaan lukuunsa työsuhdetyön ja yrittäjyyden raja-alueella.
Vaikka itsensä työllistävä ei olisi yrittäjä, hän on joissakin sosiaaliturvakysymyksissä erilaisessa asemassa
kuin palkansaajat. Näiden eroavuuksien korjaamiseksi ehdotetaan muu-

Valtioneuvosto päätti 10.10.2013
seuraavat nimitysasiat:
Valtiotieteen tohtori, neuvotteleva
virkamies Aarne Kinnunen oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston apulaisosastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2013–
30.9.2017, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (OM osastopäällikkö Arto
Kujala 0295 150 408)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.10.2013
seuraavia asioita:
Vuoden 2013 talousarvion momentin
32.30.50 (Palkkaturva) arviomäärärahan ylittäminen 5,7 miljoonalla
eurolla. Momentille 32.30.50 on budjetoitu 30 miljoonaa euroa. Vuoden
2013 syyskuun loppuun mennessä
palkkaturvaa oli maksettu 27 miljoonaa euroa. Tähänastisen maksatuksen
perusteella palkkaturvaa arvioidaan
maksettavan koko vuoden aikana
noin 35,7 miljoonaa euroa. (TEM
talousjohtaja Mika Niemelä 0295
062 135)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT

toksia lainsäädäntöön. Työryhmän
ehdotuksen mukaan toimeksiantotai konsulttisopimukseen perustuva
työ kartuttaisi jatkossa työntekijän
eläkelain mukaista eläkettä silloin,
kun työn tekevällä henkilöllä ei ole
yrittäjän (YEL) tai maatalousyrittäjän
(MYEL) eläkevakuutusta. Raportti
on osoitteessa http://www.stm.fi/c/
document_library/get_file?folderId
=6511574&name=DLFE-27620.pdf.
Lisätietoja antavat hallitusneuvos
Erik Strömberg, p. 0295 163 190 ja
hallitussihteeri Hanna Tossavainen,
p. 0295 163 181, sosiaali- ja terveysministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
10.10.2013 Suomalaisen työelämän
kehittämisen arvopohja v. 2020 -selvityksen, jossa kysyttiin eri osapuolten kokemuksia rikostaustan selvittämisestä ja lainsäädännön kehittämisestä. Selvityksen mukaan lain soveltaminen on estänyt ja ennaltaehkäissyt sitä, että epäsopivat henkilöt olisivat päässeet työskentelemään lasten ja nuorten parissa. Raportista käy
ilmi, että työnantajat, työntekijät ja
eri viranomaiset kokevat voimassa
olevan lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
pääosin toimivaksi. He kannattavat
lainsäädännön laajentamista niin, että
se koskisi myös vapaaehtoistyötä sekä
lyhyitä alle kolme kuukautta vuodessa
kestäviä työ- ja virkasuhteita. Kuitenkin vakituisesti työskentelevien rikostaustojen selvittämistä säännöllisin
väliajoin kannatetaan. Lisäksi menettelyä halutaan tehostaa siten, että viranomaisten ilmoitusvelvollisuuksia tuomioistuimessa langetetuista rangaistuksista lisättäisiin. Selvityksen on
tehnyt Wellbe Oy. Selvitys on osoitteessa http://www.tem.fi/files/37642/
TEMrap_35_2013_web_07102013.
pdf. Lisätietoja antaa ylitarkastaja
Sami Teräväinen, p. 0295 060 088,
työ- ja elinkeinoministeriö.

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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