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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
M U U T O S VA LT I O N E U V O S T O S S A

Tasavallan presidentin avoin kirje
valtioneuvostossa toimeenpannusta
muutoksesta. Tasavallan presidentti

11.11.2013/131

muutti 8.11.2013 sisäasiainministeri
Päivi Maria Räsäsen nimikkeen sisäministeriksi 1.1.2014 lukien. (VNK
valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen
0295 160 280)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan presidentti
8.11.2013 seuraavat lait:

vahvisti

Laki valtioneuvostosta annetun lain
1 §:n muuttamisesta (HE 77/2013 vp).
Sisäasiainministeriön nimi muutetaan sisäministeriöksi. Nimen muutos koskee vain ministeriön suomenkielistä nimeä. Laki tulee voimaan
1.1.2014. (VNK valtiosihteeri OlliPekka Heinonen 0295 160 280)
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa
annetun lain 6 a luvun muuttamisesta,
laki esitutkintalain 4 ja 9 luvun muuttamisesta, laki esitutkintalain muuttamisesta, laki pakkokeinolain 2 ja
3 luvun muuttamisesta, laki pakkokeinolain 1 luvun muuttamisesta, laki
sakon ja rikesakon määräämisestä
annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki
rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki
rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, laki rikesakkomenettelystä
annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki

rikesakkomenettelystä annetun lain
7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta,
laki rikoksen johdosta tapahtuvasta
luovuttamisesta Suomen ja muiden
Euroopan unionin jäsenvaltioiden
välillä annetun lain 21 §:n muuttamisesta ja laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 21 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta (HE 63/
2013 vp). Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin lisätään
oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin edellyttämät
asiakirjan kääntämistä koskevat säännökset. Rikosasian vastaajalle on
annettava maksuton käännös haastehakemuksesta ja tuomiosta. Vastaajalle on annettava käännös myös
muusta olennaisesta asiakirjasta, jos
käännös on tarpeen vastaajan oikeuden valvomiseksi. Asiakirjat voidaan
kääntää myös tulkin avulla suullisesti,
jollei vastaajan oikeusturva edellytä
asiakirjan kääntämistä kirjallisesti.
Pakkokeinolakiin lisätään säännökset
epäillyn oikeudesta pidättämistä koskevan päätöksen ja vangitsemispäätöksen kirjalliseen tai suulliseen käännökseen. Laki oikeudenkäynnistä
rikosasioissa annetun lain 6 a luvun
muuttamisesta, laki esitutkintalain
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muuttamisesta, laki pakkokeinolain
1 luvun muuttamisesta, laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain
5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta,
laki rikesakkomenettelystä annetun
lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 21 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta tulevat
voimaan 1.12.2013. Laki esitutkintalain 4 ja 9 luvun muuttamisesta, laki
pakkokeinolain 2 ja 3 luvun muuttamisesta, laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki rikesakkomenettelystä
annetun lain 7 §:n muuttamisesta ja
laki rikoksen johdosta tapahtuvasta
luovuttamisesta Suomen ja muiden
Euroopan unionin jäsenvaltioiden
välillä annetun lain 21 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 1.1.2014. Laki
sakon ja rikesakon määräämisestä
annetun lain 7 §:n muuttamisesta
tulee voimaan samana päivänä kuin
sakon ja rikesakon määräämisestä
annettu laki (754/2010). (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen
0295 150 438)
Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta,
laki rikoslain muuttamisesta, laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 10 §:n
muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 86 ja 87 §:n muuttamisesta, laki arvonlisäverolain 218 §:n
muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain 54 ja 55 §:n muuttamisesta, lain
ennakkoperintälain 55 §:n muuttamisesta, laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki polttoainemaksusta annetun lain 32 §:n muuttamisesta ja laki
yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun
lain 29 §:n muuttamisesta (HE 191/
2012 vp). Lainsäädäntöön tehdään
Euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdesti samassa asiassa syyttämisen ja
tuomitsemisen kiellon edellyttämät
muutokset. Verohallinto, tullilaitos ja
Liikenteen turvallisuusvirasto voivat
verotuspäätöstä tehdessään jättää
veronkorotusta koskevan päätöksen
tekemättä. Korotus voidaan määrätä
erillisellä päätöksellä varsinaisen päätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, jos toimivaltainen viranomainen ei tee asiasta
rikosilmoitusta. Jos viranomainen on
määrännyt veronkorotuksen, viranomainen ei voi tehdä samasta asiasta
rikosilmoitusta, jollei veronkorotuk-
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sen määräämisen jälkeen ole saatu
näyttöä uusista tai vasta esiin tulleista
tosiseikoista. Rikoslaissa säädetään,
ettei veron- tai tullinkorotuksen jälkeen syytettä voida nostaa eikä tuomiota antaa, jollei veronkorotuksen
määräämisen jälkeen ole saatu näyttöä uusista tai vasta esiin tulleista
tosiseikoista. Rikoslaissa säädetään
myös määräämättä jätetyn veronkorotuksen vaikutuksesta tekijälle tuomittavaan rangaistukseen. Lait tulevat voimaan 1.12.2013. Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 10 §:n
muuttamisesta tulee voimaan samana
päivänä kuin rikesakkorikkomuksista annettu laki (756/2010). Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö arvioi
veron- ja tullinkorotusta koskevan
sääntelyn kehittämistarpeita yleisesti
ja suhteessa ne bis in idem -kiellon
asettamiin rajoituksiin. Samassa yhteydessä ministeriön tulee selvittää
yhdessä oikeusministeriön kanssa
myös se vaihtoehto, että veronkorotus määrättäisiin rikosprosessissa silloin, kun asia käsitellään yleisessä
tuomioistuimessa. 2) Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö selvittää yhdessä oikeusministeriön
kanssa mahdollisuuden ottaa käyttöön nimenomaisesti verotuksessa
sovellettava tehokasta katumista
koskeva erityissäännös myös Suomessa. Asiaa koskevat selvitykset
tulee esittää valtiovarainvaliokunnalle vuoden 2014 loppuun mennessä.
(VM hallitusneuvos Panu Pykönen
0295 530 225)
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
(HE 108/2013 vp). Tietyt yhteenliittymän jäsenillensä näiden kustannusosuutta vastaan myymät palvelut
vapautetaan verosta. Verottomuus koskee yhteenliittymää, jonka jäsenet harjoittavat verotonta toimintaa tai muuta
kuin liiketoimintaa. Verottomuutta ei
sovelleta, jos se on omiaan aiheuttamaan kilpailun vääristymistä. Lisäksi
verosta vapautetaan uskonnollisten
ja filosofisten laitosten harjoittama
henkilöstön luovuttaminen hengellisen avun antamista varten verottoman terveyden- ja sairaanhoidon, koulutuksen ja sosiaalihuollon yhteydessä. Laki tulee voimaan 1.1.2014.
(VM neuvotteleva virkamies Marja
Niiranen 0295 530 238)
Laki arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta (HE 107/2013 vp). Yksityinen ammattikorkeakoulu rinnastetaan kiinteistön käyttöoikeuden luovutustilanteissa yliopistolaissa tarkoi-

tettuun yliopistoon. Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta voi hakeutua verovelvolliseksi, jos kiinteistön
käyttäjänä on yksityinen ammattikorkeakoulu. Kiinteistöosakeyhtiö voi
hakeutua verovelvolliseksi, jos osakkaana on yksityinen ammattikorkeakoulu. Laki tulee voimaan 1.1.2014.
(VM erityisasiantuntija Tuula Karjalainen 0295 530 542)
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
ja laki orpoteosten käyttämisestä
(HE 73/2013 vp). Tekijänoikeuslakia
muutetaan siten, että esittävän taiteilijan äänitallenteelle tallennetun esityksen ja äänitallenteen tuottajan suoja
pidennetään 50 vuodesta 70 vuodeksi.
Suoja-ajan pidentyessä esittävä taiteilija voi irtisanoa oikeuksien luovutussopimuksen, jos tuottaja ei tarjoa
äänitallenteen kappaleita myyntiin tai
välitä äänitallennetta yleisölle. Tuottajan on maksettava kertakorvauksella oikeutensa luovuttaneelle esittävälle taiteilijalle vuotuinen lisäkorvaus. Sanoitetun sävellysteoksen tekijänoikeus lasketaan viimeksi kuolleen sanoittajan tai säveltäjän kuolinvuodesta. Tekijänoikeuslakiin tehdään
lisäksi eräitä muita muutoksia, kuten
sopimuslisenssisäännöstä arkistoidun
radio- ja televisio-ohjelman ja lehden
uudelleen käyttämisestä sekä lainauskorvausta koskevan säännöksen täsmentämistä sille alun perin tarkoitetun sisällön mukaiseksi. Laissa orpoteosten käyttämisestä säädetään oikeudenhaltijoita koskevasta selvityksestä
ja selvityksen tulosten kirjaamisesta
sekä orpoteoksen käyttämisestä. Laki
tekijänoikeuslain muuttamisesta tulee
voimaan 15.11.2013, lain 16 f § tulee
kuitenkin voimaan 29.10.2014. Laki
orpoteosten käyttämisestä tulee voimaan 29.10.2014. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii av-teoksissa esiintyvien
esittävien taiteilijoiden oikeuksista
tasavertaisesti muiden taiteilijoiden
kanssa. (OKM hallitusneuvos Jorma
Waldén 0295 330 338)
Laki kirkkolain muuttamisesta (HE
47/2013 vp). Lakia muutetaan siten,
että Suomessa asuva kotikuntaa vailla
oleva ulkomaalainen voi liittyä kirkon
jäseneksi. Kirkkoherranvaalia koskevia säännöksiä muutetaan siten, että
kirkkoherranvaalissa on käytettävissä
kaksi vaihtoehtoista vaalitapaa, välitön tai välillinen vaali. Kirkkoherra
valitaan ensisijaisesti välittömällä
vaalilla, joka pääosin vastaa nykyistä
kirkkoherranvaalia. Lisäksi muutetaan
säännöksiä aloiteoikeudesta hiippa-
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kuntavaltuustoon. Aloiteoikeutettujen
joukkoa laajennetaan siten, että aloiteoikeus hiippakuntavaltuustoon on
nykyisten aloiteoikeutettujen lisäksi
vähintään kymmenellä hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan seurakuntavaaleissa äänioikeutetulla jäsenellä. Laki tulee voimaan 1.1.2014.
(OKM hallitussihteeri Sini Lahdenperä 0295 330 392)
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta ja laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen
liitteen V lukuun tehtyjen muutosten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta (HE 88/
2013 vp). Alusliikennepalvelulakiin
lisätään laivaajan vastuuta koskevat
säännökset. Lakiin lisätään myös
säännökset alusten pitkän kantaman
tunnistus- ja seurantajärjestelmän
ylläpitoa koskevasta toimivallasta.
Lisäksi lakiin tehdään muutamia
muita täsmennyksiä, jotka koskevat
muun muassa lain soveltamisalaa ja
määritelmiä. Lait tulevat voimaan
15.11.2013. (LVM merenkulkuneuvos
Sirkka-Heleena Nyman 0295 342 369)
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta
annetun lain muuttamisesta (HE 69/
2013 vp). Huoltovarmuuskeskuksen
hallituksen ja toimitusjohtajan nimitysmenettelyä muutetaan. Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuusneuvoston ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut
jäsenet. Valtioneuvosto ottaa myös
Huoltovarmuuskeskukselle toimitusjohtajan. Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen toimikausi pidennetään kolmeksi vuodeksi. Huoltovarmuusneuvosto nimitetään enintään kolmen vuoden toimikaudeksi. Laki tulee voimaan 1.12.2013. (TEM hallitusneuvos Tuomo Knuuti 0295 063 537)
Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
(HE 136/2013 vp). Turvallisuus- ja
kemikaalivirastoa johtaa ylijohtaja.
Ylijohtajan viran nimi muutetaan
pääjohtajaksi. Laki tulee voimaan
1.12.2013. (TEM hallitusneuvos
Johanna Lähde 0295 064 694)
Laki terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n
muuttamisesta (HE 81/2013 vp). Terveydenhuoltolakia muutetaan siten,
että erityisvastuualuejaossa tapahtuvat muutokset on mahdollista ottaa
huomioon yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen jakami-
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sessa myös kesken laissa säädetyn
nelivuotiskauden. Laki tulee voimaan 1.1.2014. (STM hallitusneuvos
Anne Koskela 0295 163 384)
Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä
annetun lain muuttamisesta (HE 127/
2013 vp). Lain soveltamisalaa laajennetaan siten, että siihen kuuluvat
myös lapsiin kohdistuneet pahoinpitelyrikokset. Lapsiin kohdistuneiden
pahoinpitelyrikosten selvittämisestä
aiheutuvat terveydenhuollon kustannukset siirtyvät kunnilta valtion korvattaviksi samalla tavoin kuin lapsiin
kohdistuneiden seksuaalirikosten selvittämisestä aiheutuvat kustannukset
korvataan. Laki tulee voimaan
1.1.2014. (STM hallitusneuvos Anne
Koskela 0295 163 384)
Laki vakuutusedustuksesta annetun
lain 28 §:n muuttamisesta (HE 138/
2013 vp). Vakuutusmeklarin vastuuvakuutuksen vähimmäismäärä korotetaan 1 250 600 euroon vahinkoa kohti
ja yhteensä 1 876 000 euroon kaikkien
vahinkojen osalta vuotta kohti. Laki
tulee voimaan 1.12.2013. (STM ylitarkastaja Terhi Valtonen 0295
163 431)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 8.11.2013
seuraavat kansainväliset asiat:
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan
tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Terhi
Hakalan valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja Euroopan
atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen
assosiaatiosopimus. Sopimuksen allekirjoittaminen Euroopan unionin
jäsenvaltioiden, mukaan lukien Suomi,
osalta edellyttää, että Euroopan unionin neuvosto tekee päätöksen sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimus
on sekasopimus eli sen osapuolina
ovat sekä unioni että sen jäsenvaltiot.
Sopimus sisältää lainsäädännön
alaan kuuluvia määräyksiä, joten
sopimuksen hyväksyminen edellyttää Suomessa eduskunnan suostumusta. Assosiaatiosopimusta on tarkoitus soveltaa väliaikaisesti unionin
ja Ukrainan välillä. Jäsenvaltiot sen
sijaan eivät osallistu väliaikaiseen
soveltamiseen. (UM lähetystöneuvos
Olli Kantanen 0295 351 490)
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välisen

yhteistyösopimuksen hyväksyminen
ja suurlähettiläs Pilvi-Sisko VierrosVilleneuven tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainneuvos, pysyvän edustajan sijaisen Marianne HuuskoLamposen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus. Eurooppalaisia
satelliittinavigointiohjelmia koskeva
yhteistyösopimus Euroopan unionin
ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin
valaliiton välillä allekirjoitetaan
Brysselissä 20 päivästä marraskuuta
5 päivään joulukuuta välisenä aikana.
Kyseessä on sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osin unionin ja osin
jäsenvaltioiden toimivaltaan. Osin
jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä ovat ainakin osapuolten yritysyhteistyön, koulutuksen ja
investointien edistämistä koskevat
määräykset. Lisäksi sopimus sisältää
määräyksen turvallisuusluokitellun
tiedon vaihdosta Sveitsin ja niiden
jäsenvaltioiden välillä, joilla on asiaa
koskeva kahdenvälinen sopimus.
Jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvat osat eivät sisällä lainsäädännön
alaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus
ei siten edellytä eduskunnan suostumusta. Sopimuksen on tarkoitus tulla
voimaan, kun sopimuspuolet ovat
ilmoittaneet kansallisten voimaansaattamistoimien loppuunsaattamisesta. Siltä osin kuin asia kuuluu
EU:n toimivaltaan, sopimusta sovelletaan väliaikaisesti, kun EU ja Sveitsi
ovat ilmoittaneet toisilleen tarvittavien toimien loppuunsaattamisesta.
(LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 0295 342 563)
Ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten
aiheuttaman meren pilaantumisen
ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn
kansainväliseen yleissopimukseen
liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan
liittyvään IBC-säännöstöön sekä mainittuun yleissopimukseen ja mainittuun pöytäkirjaan liittyvän BCH-säännöstön lisäykseen tehtyjen muutosten
hyväksyminen. Edellä esitetyt muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja
yleiseltä merkitykseltään vähäisiä.
Muutokset eivät kuulu lainsäädännön alaan, eivätkä ne muutoinkaan
vaadi eduskunnan suostumusta.
(LVM hallitussihteeri Veera Kojo
0295 342 382)
Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978
pöytäkirjaan ja ihmishengen turvalli-
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suudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen.
Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä
ja yleiseltä merkitykseltään vähäisiä.
Muutokset eivät kuulu lainsäädännön alaan, eivätkä ne muutoinkaan
vaadi eduskunnan suostumusta.
(LVM hallitussihteeri Veera Kojo
0295 342 382)

valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut
vuoden 2012 tasoituksen ja 2.9.2013
tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle
tulevaa lopullista tasoitusmäärää
koskevan päätöksen. (VM Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki 0295 530 292)

Yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa arktisella alueella tehdyn
sopimuksen hyväksyminen. Suomen
tasavallan hallitus, Kanadan hallitus,
Tanskan kuningaskunnan hallitus,
Islannin hallitus, Norjan kuningaskunnan hallitus, Venäjän federaation
hallitus, Ruotsin kuningaskunnan
hallitus ja Amerikan yhdysvaltojen
hallitus allekirjoittivat Arktisen neuvoston ministerikokouksen yhteydessä 15.5.2013 sopimuksen yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa arktisella alueella. Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa
sopimuspuolten välistä yhteistyötä,
koordinointia ja keskinäistä avunantoa
öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa
ja torjumisessa arktisella alueella
meriympäristön suojaamiseksi öljyn
aiheuttamalta saastumiselta. Suomen
osalta sopimuksen maantieteellinen
soveltamisalue kattaa Perämeren. Tullakseen voimaan sopimus edellyttää
jokaisen sopimuspuolen hyväksymistä tai ratifiointia. Sopimus ei sisällä
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä eikä muita eduskunnan hyväksymistä edellyttäviä määräyksiä,
mistä syystä sopimuksen kansallisesta hyväksymisestä voidaan päättää ilman eduskunnan myötävaikutusta. Sopimuksen odotetaan tulevan
voimaan vuoden 2014 aikana. (YM
hallitussihteeri Sara Viljanen 0400
399 089)

Tasavallan presidentti päätti 8.11.2013
seuraavat nimitysasiat:

M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 8.11.2013
seuraavat asiat:
Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden
2012 tasoitusta koskevan päätöksen
vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaan vuoden
2012 lopullinen tasoitusmäärä on
205 799 831,70 euroa. Koska Ahvenanmaan maakunta on saanut ennakkona yhteensä 203 684 000 euroa,
valtion on maksettava maakunnalle
2 115 831,70 euroa. Ahvenanmaan
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Hovioikeudenneuvos Liisa Kristiina
Lehtimäki hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.12.2013
lukien, hovioikeudenneuvos Tarja
Kaarina Huossa Turun hovioikeuden
hovioikeudenneuvoksen
virkaan
1.12.2013 lukien, presidentti Pertti
Rainer Nieminen Itä-Suomen hovioikeuden
presidentin
virkaan
1.4.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Marja Helena Hennen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2014 lukien ja
Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2016 lukien,
hovioikeudenneuvos Aki Petteri
Rasilainen Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan
1.4.2014 lukien ja Kymenlaakson
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2017 lukien ja käräjätuomari Pirjo Tuulikki Pohjalainen
Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2014 lukien.
(OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos
0295 150 428)
Määräaikainen hovioikeudenneuvos,
asessori Terhi Katariina Mokko
Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2013
lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos Tuomo
Antero Antila Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan
1.12.2013 lukien, määräaikainen
hovioikeudenneuvos, käräjätuomari
Mikko Yrjänä Saleva Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2013
lukien ja hovioikeudenneuvos Ari
Veikko Kyllönen Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2013
lukien. Määräaikainen laamanni,
käräjätuomari Antti Sakari Savela
Kemi-Tornion käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.12.2013 lukien ja
käräjätuomari Janne Kalevi Anttila
Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2013 lukien. (OM

hallitusneuvos Anne
0295 150 458)

Hallavainio

Ilmavoimien
operaatiopäällikkö,
eversti Kim Erkki Akseli Jäämeri
kenraalin virkaan 1.1.2014 lukien
viiden vuoden määräajaksi ja määräsi
hänet Ilmavoimien komentajaksi
1.4.2014 lukien, pääesikunnan valmiuspäällikkö, eversti Markku Johannes Myllykangas kenraalin virkaan
1.1.2014 lukien viiden vuoden määräajaksi ja panssariprikaatin komentaja,
eversti Pekka Juhani Toveri kenraalin virkaan 1.1.2014 lukien viiden
vuoden määräajaksi. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)
Everstiluutnantti Asko Paavali Valtalle suomalaisen kriisinhallintajoukon
komentajaksi Libanonissa (Deputy
Commander, Irish-Finnish Battalion/
United Nations Intermin Force in
Lebanon, UNIFIL) annetun määräyksen peruuttaminen 26.11.2013 lukien
ja hänen määrääminen suomalaisen
kriisinhallintajoukon komentajaksi
Libanonissa (Commander, FinnishIrish Battalion, UNIFIL) 26.11.2013
lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)
Eversti Mauri Tapani Koskelan määrääminen YK:n UNMIL-operaatiossa
esikuntapäälliköksi (Force Chief of
Staff/Force Headquaters/ United
Nations Mission in Liberia) 16.11.2013
lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

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

Valtioneuvosto antoi 7.11.2013 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 178/2013 vp)
eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Sähköverotuksen rakennetta muutettaisiin
siten, että teollisuuden, kaivostoiminnan ja maatalouden lisäksi myös
konesaleissa kulutetusta sähköstä
kannettaisiin alennettu, sähköveroluokan II mukainen vero. Alennuksen saamiseksi konesalitoiminnan
tulisi olla toiminnanharjoittajan pääasiallista liiketoimintaa ja lisäksi kone-
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salin kokonaistehon tulisi olla vähintään viisi megawattia. Esitys liittyy
valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2014 edellyttäen, että
komissio hyväksyy sen valtiontukimenettelyssä. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)
Hallituksen esitys (HE 179/2013 vp)
eduskunnalle veroasioita koskevista
tiedoista Niuen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi veroasioita koskevista
tiedoista Niuen kanssa Helsingissä
30.4.2013 ja Alofissa 19.9. 2013
tehty sopimus. Sopimus mahdollistaa veroja koskevien tietojen vaihtamisen. Sopimus rakentuu pitkälti
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle
kahdenkeskiselle mallisopimukselle.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (VM
neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
Hallituksen esitys (HE 180/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi tullilain, pakkokeinolain 2 luvun 9 §:n ja ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
tullilakia, pakkokeinolakia ja ulkomaalaislakia siten, että vuoden 2014
alusta voimaan tuleviin pykäliin tehtäisiin Tullin organisaatiouudistuksesta
johtuvat tekniset muutokset. Tullin
hallinnosta annetulla lailla perustettiin Tulli-niminen viranomainen, jolla
korvattiin entinen tullilaitos. Samalla
tullilaitoksen organisaatiomallia uudistettiin. Tullin hallinnosta annetun lain
yhteydessä organisaatiouudistuksesta
johtuvat tekniset muutokset tehtiin
myös useisiin muihin lakeihin. Eräisiin tullilain, pakkokeinolain ja ulkomaalaislain säännöksiin tehtiin väliaikaisesti voimassa olevia teknisiä
muutoksia. Kyseisiin säännöksiin
ehdotetaan nyt tehtäviksi Tullin hallinnosta annetun lain aiheuttamat
tekniset tarkistukset, joihin sisältyvät
muun muassa toimivaltaisia tahoja
koskevat säännökset. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2014. (VM ylitarkastaja Miia Ainali 0295 530 341)
Hallituksen esitys (HE 181/2013 vp)
eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi
laeiksi annetun hallituksen esityksen
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(HE 105/2013 vp) täydentämisestä.
Eduskunnalle annettua hallituksen
esitystä vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi
ehdotetaan täydennettäväksi. Vuoden
2014 valtionverotuksessa sovellettavaa progressiivista ansiotuloveroasteikkoa ehdotetaan muutettavaksi
siten, että tuloveroasteikon tulorajoja,
lukuun ottamatta ylintä tulorajaa,
korotettaisiin n. 1,5 prosentilla. Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi
siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja poistumaprosenttia
korotettaisiin aiemmassa esityksessä
ehdotetuista määristä. Kunnallisverotuksen perusvähennystä muutettaisiin siten, että perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin ja poistumaprosenttia alennettaisiin aiemmassa
esityksessä ehdotetuista määristä.
Tuloverolaista ehdotetaan kumottavaksi säännös, jonka mukaan Verohallinto vahvistaa erikseen verosta
vapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärän 15 000 ajokilometriä ylittävälle osalle. Vastaavat muutokset
tehtäisiin elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin, maatilatalouden tuloverolakiin sekä ennakkoperintälakiin. Esitys liittyy valtion
vuoden 2014. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. (VM ylitarkastaja Timo Annala
0295 530 318)

tarkoituksena on estää lääkeväärennöksien päätyminen lääkkeiden lailliseen jakelukanavaan. Lääkkeiden
toimitusketjun luotettavuuden varmistamiseksi lääkelaissa ehdotetaan
säädettäväksi lääkkeiden välittämisestä. Lisäksi säädettäisiin lääketehtaiden velvollisuudesta varmistua siitä,
että tahot, joilta lääketehtaat vastaanottavat lääkeaineita, ovat rekisteröityneitä toimijoita ja että ne huolehtivat osaltaan lääkkeiden hyvien tuotantotapojen toteutumisesta. Lisäksi
lääkelaissa ehdotetaan säädettäväksi
eri toimijoiden velvollisuudesta ilmoittaa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille epäillyistä lääkeväärennöksistä. Lisäksi esitetään säädettäväksi
sairaala-apteekkien mahdollisuudesta
teettää sopimusvalmistusta, täsmennyksiä liittyen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tekemiin lääkealan toimijoiden tarkastuksiin, täsmennyksiä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
toimivaltuuksiin poistaa markkinoilta
lääkkeitä sekä muutoksia koskien
lääketehtaan ja lääketukkukaupan
vastuunalaisena johtajana toimimista
samassa yhtiössä. Lisäksi lakiehdotuksessa esitetään täsmennettäväksi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tiedonsaantioikeuksia
muilta valvontaviranomaisilta. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2014. (STM hallitussihteeri Mari
Laurén 0295 163 375)

Hallituksen esitys (HE 182/2013 vp)
eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki sähköisten tietullijärjestelmien
yhteentoimivuudesta, joka sisältäisi
säännökset sähköisten tietullien
keräämisjärjestelmien teknisistä vaatimuksista ja eurooppalaisesta sähköisestä tietullipalvelusta. Lailla
pantaisiin täytäntöön eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen
teknisten osien määrittelystä tehty
Euroopan komission päätös 2009/
750/EY. Sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä annettu
laki esitetään kumottavaksi. Lain
säännökset sisällytettäisiin pienin
teknisluonteisin mukautuksin uuteen
lakiin. (LVM neuvotteleva virkamies
Kaisa Männistö 0295 342 030)

Hallituksen esitys (HE 184/2013 vp)
eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitoksen
vakuutusalueet aluekeskuksineen lakkautettaisiin. Ehdotetun muutoksen
jälkeen Kansaneläkelaitoksen hallinnon muodostaisivat keskushallinto
eli osastot ja muut toimintayksiköt
sekä paikallishallinto eli vakuutuspiirit ja muut paikallishallinnon yksiköt. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri
Pia Nissinen 0295 163 186)

Hallituksen esitys (HE 183/2013 vp)
eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi lääkelakia. Ehdotetulla
lailla pantaisiin täytäntöön lääkedirektiiviin tehdyt muutokset, joiden

VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 7.11.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus veroasioita
koskevista tiedoista Dominican
kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
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voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta. Sopimus on voimassa
27.3.2013 lukien niin kuin siitä on
sovittu. Laki (854/2010) ja asetus
tulevat voimaan 15.11.2013. (VM
neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
Valtioneuvoston asetus veroasioita
koskevista tiedoista Samoan kanssa
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa
20.10.2012 lukien niin kuin siitä on
sovittu. Laki (161/2010) ja asetus
tulevat voimaan 15.11.2013. (VM
neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 7.11.2013 seuraavat päätökset:
Päätös antaa Rajavartiolaitokselle
suostumus solmia sopimus vartiolaivojen Telkän ja Tiiran luovutuksesta
Mobico Shipping As -nimiselle yritykselle Norjaan. Kauppahinnaksi on
yhteisesti alustavasti sovittu yhteensä
2,5 miljoonaa euroa (Alv 0 %). (SM
Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Matti Möttönen 071 872 1000)
Päätös myöntää maatalous- ja metsätaloustieteiden maisteri Heidi Hautalalle ero Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvoston varajäsenyydestä sekä määrätä hänen tilalleen kehitysministeri
Pekka Haavisto 7.11.2013 lukien.
(VM finanssineuvos Asta Niskanen
0295 530 301)
Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO)
28. yleiskokoukseen Lontoossa 25.11.–
4.12.2013 ja oikeuttaa liikenne- ja
viestintäministeriö täydentämään valtuuskunnan kokoonpanoa tarvittavilla
lisäasiantuntijoilla. Valtuuskunnan
puheenjohtaja on liikenneministeri
Merja Kyllönen ja varapuheenjohtajat
ovat ylijohtaja, hallitusneuvos Minna
Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä ylijohtaja Tuomas Routa
Liikenteen turvallisuusvirastosta ja
jäsenet ovat suurlähettiläs Pekka
Huhtaniemi Suomen Lontoon suurlähetystöstä, varamaaneuvos Roger
Nordlund Ahvenanmaan maakunnan
hallituksesta, hallitusneuvos Silja
Ruokola liikenne- ja viestintäministeriöstä, erityisasiantuntija Tero Joki-
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lehto liikenne- ja viestintäministeriöstä, erityisavustaja Sarianne Hartonen liikenne- ja viestintäministeriöstä, lähetystöneuvos Päivi Nevala
Suomen Lontoon suurlähetystöstä,
osastopäällikkö Linnéa Johansson
Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta, johtava asiantuntija Marko Rahikainen Liikenteen turvallisuusvirastosta, lakimies Reetta Timonen Liikenteen turvallisuusvirastosta, lakimies Antti Nironen Liikenteen turvallisuusvirastosta sekä komentaja Risto
Jääskeläinen Rajavartiolaitoksesta.
Valtuuskuntaan nimetään lisäksi
asiantuntijoiksi liiketoimintajohtaja
Henrik Bachér Elomatic Oy:stä sekä
johtaja Marko Vainikka Wärtsilä
Oyj:sta. (LVM hallitussihteeri Veera
Kojo 0295 342 382)
Päätös julkisten työvoimapalvelujen
määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jaosta. Päätöksellä jaetaan valtion vuoden 2013
kolmannen lisätalousarvion momentin
32.30.51 (Julkiset työvoimapalvelut)
määrärahaa elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille 18 650 000 euroa
ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 6 350 000 euron
käytöstä. Päätöksellä jaetaan lisäksi
työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuutta ELY -keskuksille 4 880 000
euroa ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 10 120 000
euron käytöstä. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin määrärahoihin ja myöntämisvaltuuksiin. (TEM työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen 0295
048 942)
Päätös myöntää alivaltiosihteeri Esko
Hamilolle, pelastusylijohtaja Pentti
Partaselle sekä johtaja Håkan Modigille ero Huoltovarmuusneuvoston
jäsenyydestä ja nimittää alivaltiosihteeri Matti Anttonen, kansliapäällikkö
Päivi Nerg sekä myynti- ja markkinointijohtaja Staffan Herlin Huoltovarmuusneuvoston jäseniksi neuvoston 30.6.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM neuvotteleva virkamies
Riitta Kokko-Herrala 0295 047 861)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
7.11.2013 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 77/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-

tiiviksi (laitonta huumausainekauppaa koskevan neuvoston puitepäätöksen muuttaminen). Direktiiviehdotuksessa ehdotetaan, että jäsenvaltio
velvoitettaisiin määrittelemään uuden
psykoaktiivisen aineen huumausaineeksi ja säätämään siihen liittyvät,
vuonna 2004 hyväksytyssä puitepäätöksessä mainitut teot rangaistaviksi
silloin, kun komissio olisi päättänyt
uuden psykoaktiivisen aineen pysyvästä markkinarajoituksesta vakavien
terveydellisten, sosiaalisten tai turvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi.
(OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 0295 150 244)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 78/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusista psykoaktiivisista aineista.
Ehdotuksessa esitetään uutta järjestelmää uusien psykoaktiivisten aineiden (ns. muuntohuumeet) määrittelemiseksi huumausaineeksi EU:ssa.
Prosessia nopeutettaisiin määräajoilla,
minkä lisäksi järjestelmä luokittelisi
aineet kolmeen luokkaan niihin liittyvien riskien perusteella. Päätökset
tehtäisiin riskinarvioinnilla. Mikäli
aineeseen liittyy välitön terveysriski,
sille voitaisiin asettaa väliaikaisia
markkinarajoituksia jo ennen varsinaista riskinarviointia. Riskinarvioinnin jälkeen aineelle määriteltäisiin
riskiluokka: vähäinen, kohtalainen ja
vakava. Vähäisen riskin aineisiin ei
ehdotuksen mukaan kohdisteta rajoittavia toimenpiteitä. Kohtalaisen riskin
aine tulisi kuluttajamarkkinarajoitusten piiriin, joiden rikkomisesta tulisi
hallinnollisia seuraamuksia. Vakavan
riskin aineet olisi luokiteltava huumausaineiksi. Komissio päättäisi aineiden luokitteluista niin sanotulla täytäntöönpanoasetuksella, joten päätökset tulisivat suoraan sovellettaviksi jäsenmaissa. Jäsenvaltion olisi
huolehdittava päätösten rikkomiseen
sovellettavista hallinnollisista sanktioista ja niiden täytäntöönpanosta.
(STM neuvotteleva virkamies Elina
Kotovirta 0295 163 977)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 7.11.2013 seuraavat nimitysasiat:
Kaupallinen neuvos, VTM Tapio
Laamanen oikeusministeriön talousjohtajaksi 1.12.2013 lukien. (OM
kansliapäällikkö Tiina Astola 0295
150 168)
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Valtioneuvosto myönsi Mari Eteläpäälle virkavapautta puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen
virasta 11.11.2013–30.9.2018. (PLM
vanhempi hallitussihteeri Sinikka
Vahvaselkä 0295 140 431)
Valtiotieteiden tohtori Markus Sovala
valtiovarainministeriön osastopäällikön virkaan 1.12.2013–30.11.2020.
Samalla myönnetään Sovalalle vastaavaksi ajaksi virkavapautta budjettineuvos apulaisosastopäällikkönä
virasta. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)
Kauppatieteiden tohtori Marja-Liisa
Parjanne sosiaali- ja terveysministeriön
kehitysjohtajan
virkaan
1.12.2013 lukien. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295
163 356)
Oikeustieteen maisteri Pasi Pajula
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.1.2014 lukien. (STM ylitarkastaja
Marjo Puputti 0295 163 524)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 6.11.2013 seuraavia asioita:
Rahoituspäätöksen muuttaminen metsien biologisen monimuotoisuuden
ylläpitämiseen ja metsäluonnon hoidon
edistämiseen vuonna 2013. Talousarviossa vuodelle 2013 on myönnetty
momentille 30.60.45 (Metsäluonnon hoidon edistäminen) määrärahaa
7 527 000 euroa. Päätöksellä muutetaan 20.3.2013 tehtyä määrärahan
jakopäätöstä. Maa- ja metsätalousministeriö osoittaa Suomen metsäkeskukselle määrärahaa käytettäväksi
julkisen palvelun yksikössä kestävän
metsätalouden rahoituksesta annetun
lain (1094/1996) 19 §:ssä tarkoitetun
ympäristötuen ja 20 §:ssä tarkoitettujen metsäluonnon hoitohankkeiden
rahoittamiseen 6 807 000 euroa vuoden 2013 talousarvion momentilta
30.60.45. (MMM neuvotteleva virkamies Ville Schildt 0295 162 190)
Siirto valtiontakuurahastoon. Työ- ja
elinkeinoministeriö siirtää valtiontakuurahastoon vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvion momentille
32.30.63 (Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen)
merkitystä jäljellä olevasta määrärahasta 1 060 920 Yhdysvaltain dollarin vasta-arvon euroissa. Siirto liittyy
Suomen ja Venäjän välillä vuonna
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2006 tehtyyn velkakonversiosopimukseen. Valuuttakurssina käytetään
siirtopäivänä vallitsevaa valuuttakurssia. (TEM neuvotteleva virkamies Tiina Ingman 0295 063 656)

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 7 . 1 1 . 2 0 1 3

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta käsitteli tietoja kyberturvallisuusasioita sekä
Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
kokouksessaan torstaina 7. marraskuuta valtionhallinnon tietoturvallisuuteen sekä laajemmin kyberturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Valiokunta keskusteli myös ulkoasiainministeriöön kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvallisuuden parantamiseksi valtionhallinnon
laajuisesti on käynnistetty keväällä
useita toimenpiteitä ja hankkeita.
Valiokunta totesi, että näiden toimeenpanoa tulee jatkaa ja vauhdittaa.
Valiokunta keskusteli myös kansallisen kyberlainsäädännön kehittämistarpeista. Asiaa on käsitelty aiemmin
mm. toukokuun kokouksessa. Tuolloin
käydyn keskustelun ja valtioneuvoston periaatepäätöksenä 24.1.2013
julkaistun kyberturvallisuusstrategian
mukaisesti puolustushallinto on tarkastellut kansainvälisen oikeuden ja
kansallisen lainsäädännön soveltuvuutta ja riittävyyttä ja myös eräiden
muiden maiden kyberturvallisuuteen
vaikuttavaa lainsäädäntöä. Osana
kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa hallitus aloittaa välittömästi
työn Suomen lainsäädännön kehittämiseksi.
Valiokunta käsitteli myös Suomen
osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin osallistuu noin 400
suomalaissotilasta. Näistä noin puolet toimii UNIFIL-operaatiossa Libanonissa, ja määrä kasvaa edelleen
Suomen ottaessa johtovastuun irlantilais-suomalaisessa pataljoonassa mar-

raskuussa. Suomen joukkojen vahvuus Naton ISAF-operaatiossa laskee valmistauduttaessa operaation
päättymiseen vuoden 2014 lopussa.
Samalla Suomi jatkaa osallistumista
ISAFin seuraajaoperaation valmisteluun Natossa ja valmistautuu osallistumaan siihen vuoden 2015 alusta.
Siviilikriisinhallintatehtävissä toimii
tällä hetkellä noin 120 suomalaisasiantuntijaa. Eniten suomalaisia asiantuntijoita on EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioissa Afganistanissa, Kosovossa ja Georgiassa. Naisten osuus
asiantuntijatehtävissä, vajaa 40 prosenttia, on selvästi yli EU-maiden
keskiarvon.
Suomi jatkaa osallistumista myös
kansainväliseen harjoitus- ja koulutusyhteistyöhön sekä nopean toiminnan
joukkoihin.
Valiokunta sai myös katsauksen joulukuussa 2013 järjestettävän EU:n
yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä puolustusyhteistyötä
koskevan Eurooppa-neuvoston sekä
marraskuussa 2013 pidettävän EU:n
itäisen kumppanuuden huippukokouksen valmisteluihin.
Lisätietoja: tietohallintojohtaja Ari
Uusikartano, ulkoasiainministeriö,
p. 0295 350 526; hallitusneuvos
Hanna Nordström, puolustusministeriö, p. 0295 140 600; osastopäällikkö
Kirsti Kauppi, ulkoasiainministeriö,
p. 0295 351 561 ja yksikön johtaja
Helena Partanen, puolustusministeriö, p. 0295 140 310

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston kanslia julkisti
7.11.2013 professori Pekka Himasen
ja professori Manuel Castellsin johtaman kansainvälisen Kestävän kasvun malli -tutkimushankkeen loppuraportin, jossa seitsenhenkinen tutkijaryhmä nostaa esiin kestävän kehityksen mallin kansainvälisesti uusia
elementtejä ja kehityksen päämääräksi arvokkaan elämän käsitteen.
Visiona on yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää arvokasta
elämää. Kansainvälinen tutkijaryhmä
on tarkastellut laajan teoreettisen
työnsä lisäksi eri alueiden johtavia
kehitysmalleja sekä niiden kehityksen päämääriä nykyistä talouskriisiä
pidemmällä aikajänteellä. Loppurapor-
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tin case-tutkimukset on valittu niin,
että ne edustavat kasvumalleja eri
puolilta maailmaa. Tutkimuksen kohteena ovat Suomen ohella Piilaakson
malli, Kiinan valtiojohtoinen kehitysmalli, Euroopan hyvinvointimalli
sekä Chilen ja Etelä-Afrikan kehitysmallit. Suomen kannalta tutkimuksessa tiivistetään kolme suurta tulevaisuuden haastetta: siirtymät teollisen ajan hyvinvointivaltiosta informaatioajan hyvinvoinnin yhteiskuntaan ja informaatioajan ekologiseen
talouteen sekä näitä tukeva henkinen
kulttuuri. Raportti on osoitteessa
http://vnk.fi/julkaisukansio/2013/j22Kestavan-kasvun-malli/PDF/fi.pdf.
Lisätietoja antavat professori Pekka
Himanen, p. 050 557 2269, ja tutkimushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, pääsihteeri Pekka Lindroos,
p. 050 396 3313, valtioneuvoston
kanslia.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti
4.11.2013 Suomi kansainvälisille
koulutusmarkkinoille -selvityksen,

jossa esitetään seitsemän kohdan toimenpideohjelmaa koulutusviennin
edistämiseksi: koulutuksen laadunhallinta ja oppiminen nostetaan keskiöön, Suomeen rekrytoidaan lisää
motivoituneita opiskelijoita, lainsäädännölliset esteet poistetaan, koulutusviennistä tehdään kannattavaa liiketoimintaa ja sillä tuetaan kehityspolitiikkaa sekä vahvistetaan myönteistä Suomi-maakuvaa. Toimenpideohjelman seurantaa varten perustettaisiin arvovaltainen arviointi- ja kehitysryhmä. Lisäksi selvitysryhmä ehdottaa, että Euroopan talousalueeseen
kuulumattomien valtioiden kansalaisille korkeakoulututkintoon johtava
koulutus olisi maksullista, kun se järjestetään muulla kuin suomen ja
ruotsin kielellä. Kehitysyhteistyövaroista rahoitettaisiin kehitysmaista
tuleville opiskelijoille stipendejä,
jotka kattaisivat ainakin osittain lukukausimaksun. Korkeakoulujen vieraalla kielellä järjestämä tutkintokoulutus olisi kuitenkin maksutonta suomalaisille ja muille Euroopan talous-

alueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisille. Kotimaisilla kielillä järjestetty tutkintokoulutus olisi kaikille
opiskelijoille maksutonta. Koulutusvientiä varten perustettaviin yrityksiin ja vastaaviin organisaatioihin
hankittaisiin kansainvälisen palveluliiketoiminnan osaamista. Lisäksi
koulutusviennin edistämisessä tulisi
tehokkaasti hyödyntää myös CIMO:n
asiantuntemusta sekä suomalaisten
korkeakoulujen kotimaisia ja kansainvälisiä alumneja. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/
Julkaisut/2013/liitteet/tr09.pdf. Lisätietoja antavat selvitysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Lipponen, p. 050 512 2264, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, p. 040 518
4891, opetus- ja kulttuuriministeriö, ja
kehitysjohtaja Jari Jokinen, p. 0400
914 839, Aalto-yliopisto.

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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