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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
25.10.2013 seuraavat lait:

vahvisti

Laki osakeyhtiölain 18 luvun muuttamisesta ja laki kauppakamarilain 5
ja 6 §:n muuttamisesta (HE 71/2013
28.10.2013/125

vp). Lakeihin tehdään muutoksia
vähemmistöosakkeiden
lunastusmenettelyyn, Keskuskauppakamarin
lunastuslautakunnan kokoonpanoon,
uskotun miehen valitsemiseen, lunastushinnan koron alkamisajankohtaan
ja uskotun miehen valitusoikeuteen
sekä valitusoikeuteen välimiesten
valitsemista ja uskotun miehen hakematta jättämistä koskevaan päätökseen. Lisäksi välimiesten lunastuspäätöksiä koskevat valitukset keskitetään Helsingin käräjäoikeuteen.
Lait tulevat voimaan 1.1.2014. (OM
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen
0295 150 220)
Laki yliopistolain 7 §:n muuttamisesta (HE 33/2013 vp). Yliopistolakia muutetaan yliopistojen koulutusvastuita koskevan kokonaisuudistuksen mahdollistamiseksi siten, että
yliopistojen koulutusvastuiden täsmentäminen opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella ei edellytä yliopiston esitystä. Yksittäisen yliopiston koulutusvastuun täsmentämistä
koskevat muutokset perustuvat lähtökohtaisesti yliopiston omaan aloitteeseen. Laki tulee voimaan 1.1.2014.
(OKM hallitussihteeri Laura Hansén
0295 330 098)
Laki tapaturmavakuutuslain 47 §:n
muuttamisesta, laki asumistukilain
16 §:n muuttamisesta, laki lapsilisälain 10 §:n muuttamisesta, laki äitiys-

avustuslain 9 §:n muuttamisesta, laki
sotilasavustuslain 16 §:n muuttamisesta, laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain
18 §:n muuttamisesta, laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 19 §:n
muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta,
laki Koulutusrahastosta annetun lain
7 §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain 15 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki eräiden pitkäaikaisesti
työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 46 §:n
muuttamisesta, laki kansaneläkelain
64 §:n muuttamisesta, laki vammaisetuuksista annetun lain 23 §:n
muuttamisesta, laki eläkkeensaajan
asumistuesta annetun lain 25 §:n
muuttamisesta, laki elatustukilain
16 §:n muuttamisesta ja laki takuueläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta (HE 100/2013 vp). Lakien
säännöksiä muutetaan siten, että
eräät etuudet ja korvaukset voidaan
maksaa yhtenäistä euromaksualuetta
koskevan SEPA-asetuksen edellyttämällä tavalla Euroopan unionissa
sijaitsevalle tilille. Lait tulevat voimaan 1.11.2013. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295
163 181)
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Tasavallan presidentti hyväksyi Intian
kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
(HE 82/2013 vp). Sopimuksessa
määrätään pääasiassa työskentelyyn
perustuvien eläkkeiden maksamisesta
toisessa sopimusvaltiossa asuville
henkilöille sekä työntekijöiden eläkevakuuttamiseen sovellettavasta lainsäädännöstä. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella samanaikaisesti kuin sopimus. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta
0295 163 170)
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
25.10.2013 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus eräiden
kasvinterveyden suojelemista koskevien hallintotehtävien hoitamisesta
Ahvenanmaalla. Asetuksella säädetään, että Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:ssä tarkoitetulla
sopimusasetuksella Elintarviketurvallisuusvirastolle siirretään eräitä
kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla annetun maakuntalain nojalla
Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle tai muulle maakuntalaissa määrätylle viranomaiselle uskottuja hallintotehtäviä. Tehtäviensiirron kohteena ovat eräät kasvinterveyden
suojelemiseen kuuluvat rekisterinpitäjä- ja lupahallintotehtävät, joita
ehdotetaan tarkemmin määriteltäviksi
sopimusasetuksessa. Asetus tulee
voimaan 1.11.2013. (OM neuvotteleva
virkamies Janina Groop-Bondestam
0295 150 334)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
25.10.2013 seuraavat kansainväliset
asiat:
Liikenneministeri Merja Kyllösen tai
hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Harri Pursiaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus
suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä. Uusi valtiosopimus selkeyttää huomattavasti Suomen ja
Venäjän välistä rautatieliikennettä
koskevaa sääntelyä. Erityisesti kulje-
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tusyhtiöiden ja muiden toimijoiden
sekä asiakkaiden oikeudet ja vastuut
selkiintyvät nykytilanteeseen verrattuna. Sopimukseen kootaan kaikki
lainsäädännön alaan kuuluvat sanottua liikennettä koskevat määräykset.
Alemmanasteinen sääntely toteutetaan ministeriöiden välisillä sopimuksilla, jotka tehdään valtiosopimukseen sisältyvän valtuutuksen nojalla.
Kuljetusyhtiöiden välillä ja kuljetusyhtiöiden ja niiden asiakkaiden välillä
sovittavat asiat jätetään kokonaan
pois valtiosopimuksesta ja sen nojalla
tehtävistä ministeriöiden välisistä
sopimuksista. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja sen hyväksyminen Suomen
osalta edellyttää näin ollen eduskunnan suostumusta. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
25.10.2013 seuraavat nimitysasiat:
Addis Abeban suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Sirpa Mäenpään
sivuakkreditointi Djiboutiin ja Mexicon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Anne Lammilan sivuakkreditointi Nicaraguaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295
351 439)

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

Valtioneuvosto antoi 24.10.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 163/2013 vp)
eduskunnalle Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten väliaikaisesta
soveltamisesta. Korean tasavallan
kanssa tehty puitesopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää
sekä jäsenvaltioiden että Euroopan
unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Puitesopimuksella kumotaan ja korvataan vuonna 1996 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
sekä Korean tasavallan välillä tehty,
vuonna 2001 voimaan tullut kauppaa

ja yhteistyötä koskeva puitesopimus.
Puitesopimuksen päivittäminen tuli
ajankohtaiseksi Euroopan unionin
aloitettua neuvottelut Korean tasavallan kanssa vapaakauppasopimuksesta. (UM ulkoasiainneuvos Johan
Schalin 0295 350 581)
Hallituksen esitys (HE 164/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi rikoslain 17
luvun 7 ja 8 §:n ja rajavartiolain
72 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi rikoslain
säännöksiä laittoman maahantulon
järjestämisestä ja valtionrajarikoksesta sekä rajavartiolain säännöstä
rajavyöhykerikkomuksesta. Laittoman maahantulon järjestämistä koskevaa rikoslain säännöstä muutettaisiin niin, että rangaistavaa olisi tuoda
maahan ulkomaalainen, jonka maahantuloon vaadittava matkustusasiakirja, viisumi, oleskelulupa tai matkustusasiakirjaan rinnastettava muu
asiakirja olisi saatu viranomaiselta
asiakirjan myöntämisen kannalta
merkityksellisen totuudenvastaisen
tai harhaanjohtavan tiedon avulla,
lahjomalla viranomainen tai virkamiehen väkivaltaisella vastustamisella. Teon rankaisemattomuutta
koskevaa säännöstä täsmennettäisiin. Rikoslain valtionrajarikossäännöksessä ehdotetaan viitattavaksi rajavartiolakiin ja sen rajavyöhykkeellä
kiellettyä tai luvanvaraista liikkumista tai oleskelua koskeviin säännöksiin. Samalla rajavartiolakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että vastaavat teot eivät enää olisi rangaistavia rajavyöhykerikkomuksena. (OM
lainsäädäntöneuvos Lena Andersson
0295 150 244)
Hallituksen esitys (HE 165/2013 vp)
eduskunnalle vuoden 2013 neljänneksi lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden lisäykseksi ehdotetaan nettomääräisesti 48 miljoonaa euroa ja
määrärahojen lisäykseksi nettomääräisesti 189 miljoonaa euroa. Vuoden
2013 neljäs lisätalousarvioesitys on
siten 141 miljoonaa euroa alijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna
2013 ehdotetaan noin 9,2 miljardia
euroa. Vuoden 2013 jakamattomaksi
varaukseksi jäisi 78 miljoonaa euroa.
Lisäksi kertaluonteisiin menoihin on
käytettävissä vuodelta 2012 käyttämättä jäänyttä jakamatonta varausta
55 miljoonaa euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295
530 330)
Hallituksen esitys (HE 166/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi opiskelijavalinta-
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rekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun
lain sekä eräiden koulutusta koskevien
lakien muuttamisesta. Opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja
ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin esitetään tehtäväksi Oppijan verkkopalveluiden käyttöönoton
ensivaiheen edellyttämiä muutoksia.
Opiskelijavalintarekisterilakiin lisättäisiin säännökset henkilön yksilöintiin tarkoitetusta oppijanumerosta.
Lisäksi opiskelijavalintarekisterilakiin ja perusopetuslakiin tehtäisiin
muutoksia, jotka mahdollistaisivat
perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen yhteisten hakumenettelyiden käyttöönoton. Koulutusta
koskeviin lakeihin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset oppilaaksi
tai opiskelijaksi ottamista koskevan
päätöksen antamisessa noudatettavista menettelyistä. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2014. (OKM
hallitusneuvos Piritta Väinölä 0295
330 336)
Hallituksen esitys (HE 167/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi eläinjalostustoiminnasta, eläinsuojelulain muuttamisesta ja hevostalouslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eläinjalostustoiminnasta,
johon koottaisiin säännökset jalostukseen käytettävistä eläimistä pidettävästä kantakirjasta ja sitä pitävästä
yhteisöstä sekä jalostukseen käytettäviä eläimiä sekä niiden sukusoluja
ja alkioita koskevista asiakirjoista.
Laissa säädettäisiin kantakirjaa pitävistä yhteisöistä ja niiden hyväksymisestä ja tehtävistä, kantakirjaan
merkitsemisestä, ohjesäännöstä sekä
polveutumistodistuksesta ja tunnistusasiakirjasta. Lakiin otettaisiin lisäksi
säännökset jalostukseen käytettävien
eläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden tuonnista, viranomaisten tehtävistä sekä muun muassa viranomaisten tietojensaantioikeudesta ja salassa
pidettävien tietojen luovuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi
voimassa oleva kotieläinjalostuslaki
sekä hevostalouslain säännökset niiltä
osin, kuin ne koskevat hevosten jalostustoimintaa ja tuontia maahan.
Eläinten keinollisen lisäämisen harjoittamisen luvanvaraisuudesta ehdotetaan luovuttavan. Tästä johtuen
eläinsuojelulakiin ehdotetaan otettavaksi säännös eläinten keinollista
lisäämistä harjoittavien kelpoisuudesta kuitenkin siten, että kotieläinja-
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lostuslain tai hevostalouslain nojalla
myönnetty lupa eläinten keinollisen
lisäämisen harjoittamiseen oikeuttaisi
edelleen tekemään myönnetyn luvan
mukaista eläinten keinollista lisäämistä. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2014. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Katri Valjakka 0295
162 235)
Hallituksen esitys (HE 168/2013 vp)
eduskunnalle laiksi rautatielain
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rataverkon käyttösopimusta, liikenteenohjausta, osajärjestelmän käyttöönottoluvan myöntämistä, kalustoyksikköjen käyttöönottoa, poikkeusoloihin varautumista,
onnettomuuksista ilmoittamista sekä
muutoksenhakua koskevia rautatielain säännöksiä. Lisäksi eräisiin muihin lain säännöksiin tehtäisiin täsmennyksiä. Uusina säännöksinä lakiin
otettaisiin oikeutta rataverkon käyttämiseen ja rataverkon käyttöoikeuden rajoittamista, museoraidetta ja
onnettomuutta koskevan tiedon käyttöä koskevat säännökset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.1.2014. (LVM hallitusneuvos
Hannu Pennanen 0295 342 470)
Hallituksen esitys (HE 169/2013 vp)
eduskunnalle laiksi päästökauppalain
muuttamisesta. Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi päästökauppalakia. Lailla on pantu kansallisesti
täytäntöön päästökauppadirektiivi ja
sen muuttamisesta annettu direktiivi,
joka koskee Euroopan unionin päästökauppajärjestelmää vuoden 2013
alusta lukien. Esityksen ensisijaisena
tarkoituksena on täydentää voimassa
olevaa sääntelyä siltä osin kuin EUsääntely on lain antamisen jälkeen täsmentynyt. Päästökauppalakiin ehdotetut muutokset koskevat Kioton pöytäkirjan mukaisten hankemekanismien käyttöä, maksutta jaettavien
päästöoikeuksien kirjaamista ja takaisinperintäoikeutta sekä päästöjen
tarkkailua ja todentamista. Lisäksi
lakiehdotus sisältää täsmennyksen
lain soveltamisalaan ja useita teknisluonteisia tarkistuksia. (TEM vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen 0295 064 114)
Hallituksen esitys (HE 170/2013 vp)
eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
sairausvakuutuslakia. Lääkkeiden
vähittäismyyntihinnan määräytymistä
on muutettu uudella valtioneuvoston
asetuksella lääketaksasta. Siitä johtuen
ehdotetaan lääkekustannusten vuo-

tuista omavastuuosuutta laskettavaksi
610 euroon potilaiden ja sairausvakuutuksen välisten kustannusten
tasaamiseksi. Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi, että kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen korvauksen perusteena on käytettävä lääketaksasta annetun valtioneuvoston
asetuksen mukaista itsehoitolääkkeen vähittäismyyntihintaa. Esitys
liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2014. (STM
neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 0295 163 195)
Hallituksen esitys (HE 171/2013 vp)
eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta
annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
apteekkimaksusta annettua
lakia.
Apteekkimaksujärjestelmää muutettaisiin siten, että sivuapteekin ylläpito
olisi taloudellisesti kannattavampaa
pienille pääapteekeille. Apteekkimaksun määräytymistä varten apteekit jaettaisiin kolmeen eri ryhmään
apteekkiliikkeen
apteekkimaksun
perusteena olevan liikevaihdon perusteella. Apteekkimaksu laskettaisiin
apteekin ja sen palvelupisteiden, lääkekaappien ja verkkopalvelun yhteisen liikevaihdon ja erikseen sen kunkin sivuapteekin liikevaihdon perusteella alle 2,6 miljoonan liikevaihdon
apteekkiliikkeissä ennen yhteisen
apteekkimaksun määräämistä apteekkimaksutaulukon perusteella. Yli 3,5
miljoonan liikevaihdon apteekkiliikkeissä apteekkimaksu määrättäisiin
yhteisen liikevaihdon perusteella,
mutta näillä apteekeilla huomioitaisiin sivuapteekkivähennys. Vähintään 2,6 miljoonan mutta enintään
3,5 miljoonan liikevaihdon apteekkiliikkeissä apteekkimaksu laskettaisiin edellä mainittujen laskutapojen
ns. painotettuun keskiarvoon perustuen. Muutoksella ei olisi vaikutusta
apteekkimaksun määräytymisperusteisiin niillä apteekeilla, joilla ei ole
sivuapteekkia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2013 liikevaihdon
perusteella. (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:

24.10.2013

Valtioneuvoston asetus ammatillisen
koulutuksen ja lukiokoulutuksen
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yhteishausta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan siten, että muuna
kuin ammatillisena peruskoulutuksena
järjestettävä kotitalousopetus kuuluu
yhteishaun käyttöalaan. Asetus tulee
voimaan 1.11.2013. (OKM hallitusneuvos Piritta Väinölä 0295
330 336)
Valtioneuvoston asetus hevosten
suojelusta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Eläinsuojeluvalvonnassa on hevosten tilojen sisäkorkeuden mittaamiseen talleilla todettu tarvittavan hevosten
suojelua koskevan valtioneuvoston
asetuksen (588/2010) tarkentamista.
Säädökseen lisätään selkeästi määräys siitä, millä alueella ja miten täsmällisesti asetuksen 3 §:n 1 momentin vaatimuksen tulee täyttyä ja mitkä
kattoon kuuluvat ja katossa kiinni
olevat rakenteet ja teknisluontoiset
laitteet eivät tule luetuiksi mukaan
tilakorkeutta mitattaessa. Vanhoille
talleille on edellä mainitussa valtioneuvoston asetuksessa annettu korkeusvaatimuksen täyttämiselle siirtymäaika, joka päättyy 1.1.2014.
Asetuksen 3 §:n 1 momentin vaatimuksen täsmentämistä pidetään tarpeellisena, jotta valvontaviranomaisten hevostallien omistajille asiassa
antamat ohjeet ja tältä osin myös
eläinsuojeluvalvonnan asianmukainen suorittaminen saadaan yhdenmukaiseksi eri puolilla maata. Asetus
tulee voimaan 1.1.2014. (MMM
eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb 0295 162 348)
Valtioneuvoston asetus Amerikan
yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen
lentoliikennesopimuksen
muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan
soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta. Pöytäkirjaa
sovelletaan väliaikaisesti 24.6.2010
lukien niin kuin siitä on sovittu. Lakia
(533/2013) sovelletaan väliaikaisesti
ennen pöytäkirjan kansainvälistä
voimaantuloa 24.6.2010 lukien.
Asetus tulee voimaan 28.10.2013.
(LVM erityisasiantuntija Tero Jokilehto 0295 342 568)
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista. Asetuksella selkeytetään ja tarkennetaan muun
muassa asetuksen soveltamisalaa ja
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savupiipun korkeuden mitoitusperusteita. Päästöraja-arvoja täsmennetään, ja niissä otetaan huomioon vähän
käyvät energiantuotantoyksiköt sekä
kehitteillä olevat uudet nestemäiset
polttoaineet. Lisäksi asetukseen tehdään muita vähäisiä muutoksia nestemäisten polttoaineiden käsittelyä ja
varastointia, poikkeuksellisissa tilanteissa toimimista sekä tarkkailuvaatimuksia koskeviin kohtiin. Asetus tulee
voimaan 1.11.2013. Asetusta sovelletaan toimintoihin, jotka on rekisteröity tai joille on myönnetty ympäristölupa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, siirtymäsäännösten mukaisesti, mutta kuitenkin viimeistään
1.1.2018. (YM hallitusneuvos Oili
Rahnasto 050 356 0723)
Valtioneuvoston asetus maakotkien
porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen tarkoitus on tarkistaa maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmään liittyvää laskennallista vahingon
arvoa. Arvo perustuu kolmen edellisen poronhoitovuoden aikana maksettujen poronlihan myyntiteuraiden
keskihintoihin. Asetuksessa laskennallista arvoa tarkistetaan vastaamaan vuosien 2010–2012 mukaisia
tilastoja. Näin menetellen otetaan
huomioon poronlihan hinnan vuotuinen vaihtelu. Voimassa olevassa asetuksessa laskennallinen arvo on 694
euroa. Uusi arvo on 708 euroa, mikä
on ainoa pykälään tehtävä muutos.
Asetus tulee voimaan 28.10.2013.
(YM ympäristöneuvos Esko Hyvärinen 040 014 3876)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 24.10.2013 seuraavat päätökset:
Päätös EU:n laittomien hakkuiden
estämistä koskevien toimien (nk.
FLEGT-asiat) kuulumisesta sisällöltään pääosin maa- ja metsätalousministeriön toimialaan ja siten maa- ja
metsätalousministeriön toimivaltaan.
FLEGT (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade) viittaa EU:n
laittomien hakkuiden estämistä koskeviin toimiin. Näitä ovat FLEGTtoimintasuunnitelma (KOM(2003)
251 lopullinen); neuvoston asetus
2173/2005 Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta ja sen toimeenpanoon liittyvä komission asetus 1024/2008;

Euroopan unionin tekemät sopimukset kolmansien maiden kanssa ja
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus 995/2010 puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta. (VNK hallitusneuvos Arno
Liukko 0295 160 175)
Päätös määrätä Helsingin, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun,
Rovaniemen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeuksiin ja Ahvenanmaan
hallintotuomioistuimeen asiatuntijajäsenet ja näiden varajäsenet hallinto-oikeuslain 7 §:n 1 momentin 1–
5 kohdissa tarkoitettujen asioiden
käsittelyä ja ratkaisemista varten toimikaudeksi 1.11.2013–31.10.2017 tietyin poikkeuksin. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)
Päätös myöntää varatuomari Katja
Leppäselle ero tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita
tuntevan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen hallintotieteiden
maisteri Vesa Rantahalvari, nimittää
Rantahalvarin tilalle lautakunnan
työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Katja Leppänen ja myöntää varatuomari Raimo
Kilpiäiselle ero lautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita
tuntevan jäsenen henkilökohtaisen
varajäsenen tehtävästä ja nimittää
hänen tilalleen varatuomari Minna
Etu-Seppälä 1.11.2013 lukien lautakunnan 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri
Tiina Muinonen 0295 163 185)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
24.10.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 72/2013
vp) eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin
valtion välisen kumppanuutta ja
yhteistyötä koskevan sopimuksen
neuvottelemisesta (EU:n ja UudenSeelannin välinen kumppanuutta ja
yhteistyötä koskeva sopimus). Sopimuksen tavoitteena on edistää EU:n
ja Uuden-Seelannin yhteistyötä laajaalaisesti ja siinä käsitellään useita
yhteistyöaloja suhteellisen yleisellä
tasolla. Sopimuksen johdanto-osastossa määritellään sopimuksen luonne
ja laajuus sekä yhteistyön tavoitteet.
Yhteisiä tavoitteita koskeva muotoilu
sopimuksen olennaisesta osasta on
vielä kesken. (UM ulkoasiainneuvos
Johan Schalin 0295 350 581)
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Valtioneuvoston kirjelmä (U 73/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (haitallisten vieraslajien hallinta). Ehdotuksen tavoitteena on
luoda toimenpidekehys, jonka avulla
ehkäistään, minimoidaan ja lievennetään haitallisista vieraslajeista aiheutuvia haittavaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle ja ekosysteemipalveluille sekä yhteiskunnalle ja taloudelle. Ehdotuksella pyritään toimenpiteisiin, joilla estetään EU:n kannalta
merkityksellisten haitallisten vieraslajien
tarkoituksellinen
tuonti
EU:hun, haitallisten vieraslajien tahaton tuonti EU:hun sekä niiden tahaton päästäminen ympäristöön, otetaan käyttöön varhaisen varoituksen
ja nopeiden vastatoimien järjestelmä
EU:n kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien lisääntymisen ja
leviämisen estämiseksi sekä poistetaan tai minimoidaan vahinko tai lievennetään sitä soveltamalla hallintatoimenpiteitä vakiintuneiden, EU:n
kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien kantoihin. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Pekka
Kemppainen 0295 162 456)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 74/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja komission tiedonannosta
(EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkinoita koskeva asetusehdotus ja televiestinnän sisämarkkinoita koskeva tiedonanto). Komissio antoi
11.9.2013 ehdotuksen parlamentin ja
neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä. Ehdotuksella komissio pyrkii mahdollistamaan EU- laajuisten sähköisten viestinnän sisämarkkinoiden syntymisen
televiestinnän lainsäädäntöä harmonisoimalla ja eurooppalaisia markkina-alueita yhteen liittämällä. Lisäksi
komissio esittää muutoksia valtuutus-, puite- ja yleispalveludirektiiveihin sekä BEREC- ja verkkovierailuasetuksiin. Esitetyillä toimilla pyritään hyödyntämään Euroopan uusia
kasvun lähteitä kilpailukyvyn palauttamiseksi, innovoinnin edistämiseksi
ja uusien työpaikkojen luomiseksi.
Ehdotus koskee eurooppalaisen palveluntarjoajan ja sen oikeuksien ja
velvollisuuksien määrittelyä, taajuuksien käytön ja toimilupaprosessien vahvempaa EU-tason koordinointia, eurooppalaisia virtuaalisia
verkon käyttöoikeustuotteita koske-
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vaa sääntelyä ja kuluttajansuojasäännösten harmonisointia. (LVM viestintäneuvos Päivi Antikainen 0295
342 101)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 75/2013
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi painelaitteiden markkinoilla saataville asettamisesta (painelaitedirektiivi). Euroopan
komissio on 28.6.2013 antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paineastioiden
asettamista saataville markkinoilla
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
yhdenmukaistamisesta
KOM(2013) 471 lopullinen (uudelleenlaatiminen). Direktiiviehdotus
on mukautettu Euroopan parlamentin ja neuvoston NLF-päätökseen
(N:o 768/2008/EY) sekä CLP-asetukseen (N:o 1272/2008). Ehdotuksella
korvataan voimassa oleva painelaitedirektiivi (97/23/EY). (TEM ylitarkastaja Veli Viitala 0295 063 725)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 24.10.2013
seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi Asko Välimaalle virkavapautta oikeusministeriön lainvalmisteluosaston apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana
virasta 1.11.2013–31.10.2018. (OM
osastopäällikkö Pekka Nurmi 0295
150 426)
Tietohallintojohtaja, FM Max Hamberg oikeusministeriön tietohallintojohtajan virkaan 1.1.2014–31.12.2016.
(OM hallintojohtaja Olli Muttilainen
0295 150 258)
Kauppatieteiden maisteri Liinu Lehto
valtiovarainministeriön viestintäjohtajan virkaan 15.11.2013–14.11.2020.
(VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena
Tarkka 0295 530 141)
Diplomi-insinööri Pirje Lankinen
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.11.2013 lukien. (STM ylitarkastaja
Marjo Puputti 0295 163 524)
Valtiotieteiden maisteri Annika Lindblom ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen
virkasuhteeseen 9.11.2013–7.11.2014,
kuitenkin enintään viran vakinaisen
haltijan virkavapauden ajaksi. (YM
henkilöstöpäällikkö Riitta Kajander
040 014 3898)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Lasse Tallskog ympäristöministeriön
neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.11.2013 lukien. (YM henkilöstöpäällikkö Riitta Kajander 040 014
3898)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.10.2013
seuraavia asioita:
Kansanopistojen, valtakunnallisten
liikunnan koulutuskeskusten, kesäyliopistojen ja opintokeskusten opintotoiminnan yksikköhintojen määrääminen vuodelle 2014. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun ottamatta opintokeskuksia, jotka kaikki ovat yksityisten
yhteisöjen ylläpitämiä. Yksikköhintojen mukainen valtionosuuden
kokonaismäärä on kansanopistoissa
48 384 000 euroa, valtakunnallisissa
liikunnan
koulutuskeskuksissa
18 030 000 euroa, kesäyliopistoissa
5 388 000 euroa ja opintokeskusten
opintotoiminnassa ja opintokerhotoiminnassa yhteensä 12 704 000 euroa.
(OKM opetusneuvos Kirsi Lähde
0295 330 202)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta ja
sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta.
Vuoden 2014 palkkakerroin on 1,350
ja työeläkeindeksiksi 2509. Palkkakerroin merkitsee noin 1,7 prosentin
ja työeläkeindeksi noin 1,4 prosentin
nousua vuoteen 2013 verrattuna.
Asetukset tulevat voimaan 1.1.2014.
(STM hallitussihteeri Inka Hassinen
0295 163 187)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
22.10.2013

Hallitus sopi neljännestä lisätalousarviosta
Valtion tulojen odotetaan tämän vuoden aikana kasvavan 48 miljoonalla
eurolla. Määrärahoihin puolestaan
ehdotetaan 189 miljoonan euron
lisäystä. Nämä muutokset kasvatta-
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vat valtion nettolainanoton tarvetta
141 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2013 ehdotetaan yhteensä 9,2 miljardia euroa.
Määrärahalisäykset aiheutuvat pääosin eräiden menoarvioiden tarkentumisesta. Lisäyksestä suuri osa, 90
miljoonaa euroa sijoitetaan EU-lisätalousarvion mukaisten maksujen
kattamiseen.
Työttömyysturvaan suunnattujen määrärahojen tarve kasvaa kaikkiaan
noin 60 miljoonalla eurolla. Myös asumistukimenojen arvioidaan lisääntyvän.
Päästöoikeuksien huutokauppatulot
kasvattavat valtion tuloja
Valtion sekalaiset tulot kasvavat odotettua enemmän. Tulojen kasvusta
21,5 miljoonaa euroa aiheutuu päästöoikeuksien huutokauppatuloista. Ne
otetaan hallituksen aiemman päätöksen mukaisesti huomioon varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahassa
sekä Finnfundin pääoman korotuksessa, joka suunnataan ilmastohankkeisiin.
Verotuloennusteisiin ei tule muutoksia.
Julkinen talous lähivuosinakin alijäämäinen
Suomen kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin
heijastuu julkiseen talouteen niin,
että se pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Vuonna 2013 julkisen talouden
alijäämä on noin 2,6 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Valtio ja
kunnat ovat selvästi alijäämäisiä,
työeläkesektori ylijäämäinen ja muut

sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa.
Valtiontalouden alijäämä on vuonna
2013 noin 3,8 prosenttia suhteessa
kokonaistuotantoon. Valtionvelan
arvioidaan budjetoidun perusteella
olevan noin 93 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa.

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriön 17.10.2013 julkaisema Demokratiaindikaattorit
2013 -raportti tarkastelee monipuolisesti suomalaisen demokratian yleistä
tilaa ja kehitystä, kuntademokratiaa
sekä nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Laajan aineistopohjan
perusteella suomalainen nykydemokratia toimii kohtuullisen hyvin.
Kolme neljästä äänioikeutetusta on
ainakin jonkin verran kiinnostunut
politiikasta ja löytää puolueen, joka
edustaa oma näkemystä suhteellisen
hyvin. Raportista ilmenee, että suomalaiset, ja erityisesti nuoret, haluaisivat osallistua nykyistä useammin
kansanäänestyksiin tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Myös
muut suorat vaikuttamismuodot kiinnostavat kansalaisia. Puolitoista
vuotta käytössä ollut laki kansalaisaloitteesta näyttää toimivan tarkoituksenmukaisesti, sillä aloiteoikeutta
on käytetty ahkerasti. Myös kunnallinen aloiteoikeus voi nostaa keskeisiä asiakysymyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun vaalien välillä.
Sami Borgin toimittama raportti on
osoitteessa http://oikeusministerio.fi/
fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/

1381926978054/Files/OMSO_52_
2013_demokratiaindik_verkko__M
A_184_s.pdf. Lisätietoja antavat erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson, p. 0295 150 348, oikeusministeriö, ja erikoistutkija Mikko Rask,
p. 050 322 2012, Kuluttajatutkimuskeskus.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
23.10.2013 maahanmuuttajien työllistymistä, yhteiskunnallista osallistumista, asumisolosuhteita, tulotasoa
sekä koulun keskeyttämistä käsittelevän Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2013 -raportin. Raportista ilmenee, että mitä pidempään maahanmuuttaja on ollut Suomessa, sitä
lähempänä hänen elinolonsa ovat
kantaväestöä. Maahanmuuttajaryhmien väliset erot ovat kuitenkin suuria. Nuorten tilanne on erityisen ongelmallinen, ja myös sukupuolella on
merkitystä kotoutumisessa. Tietoja
hyödynnetään kotouttamispolitiikan
kehittämisessä. Raportti osoittaa, että
julkisia palveluita ja toimenpiteitä on
kehitetty vastaamaan kasvaneisiin
maahanmuuttajamääriin. Kuitenkin
peruspalveluja on edelleen kehitettävä ja niiden rinnalle tarvitaan erityispalveluja. Kotoutumisen kokonaiskatsauksen on toteuttanut Ramboll Management Consulting Oy.
Siinä on hyödynnetty maahanmuuttajista aiemmin tehtyjä selvityksiä.
Raportti on osoitteessa http://
www.tem.fi/files/37758/TEMrap_
38_2013_web_23102013.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Paula
Karjalainen, p. 0295 047 117, työ- ja
elinkeinoministeriö ja Risto Karinen,
p. 050 535 1820, Ramboll Management Consulting Oy.

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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