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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
vahvisti
25.4.2014 seuraavat lait:
Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun
muuttamisesta ja laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta (HE 4/2014
vp). Käräjäoikeus on päätösvaltainen
lautamieskokoonpanossa, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä.
Erikseen säädetyin edellytyksin kokoonpanoon voi kuulua kolmas lautamies. Jos lautamiehelle tulee este
pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen,
käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun
28.4.2014/47

lautamiehiä on vähintään yksi. Lisäksi
lautamiesten valintakelpoisuuden yläikärajaa korotetaan siten, että 65 vuotta
täyttänyttä ei voida valita lautamieheksi. Lait tulevat voimaan 1.5.2014.
(OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos
0295 150 428)
Laki teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta (HE 217/2013 vp). Lakiin
lisätään säännös, jonka mukaan
myös sirkustoiminta oikeuttaa lain
mukaiseen valtionosuuteen. Laissa
olevat viittaukset opetusministeriöön
korvataan viittauksilla opetus- ja
kulttuuriministeriöön. Laki tulee voimaan 5.5.2014. Eduskunnan lausuma;
Eduskunta edellyttää, että opetus- ja
kulttuuriministeriö valmistelee ehdotuksen teatteri- ja orkesterilain muuttamiseksi niin, että lain nimike vastaa kokonaisuudessaan säännösten
sisältöä ja tekee lakiin muutoksen
edellyttämät teknisluonteiset muutokset. (OKM hallitussihteeri Sini
Lahdenperä 0295 330 392)
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 2/2014 vp). Valtion
televisio- ja radiorahastosta annetun
lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten,
että 1.1.2013 maksamatta olevien televisiomaksujen perimisestä voidaan
luopua 1.1.2015. Vastaavasti ne tele-

visiomaksut, joita ei vuoden 2014
loppuun mennessä ole saatu palautettua, tuloutetaan valtion televisio- ja
radiorahastoon 1.1.2015. Samalla vastaavat televisiomaksusaatavat ja -velat
poistetaan kirjanpidon tileistä. Laki
tulee voimaan 1.1.2015. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 0295
342 463)
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja
kampaamoliikkeen
aukioloajoista
annetun lain 4 §:n muuttamisesta
(HE 210/2013 vp). Lakia muutetaan
siten, että kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä sijaitsevalla vähittäiskauppa sekä parturija kampaamoliikkeellä on oikeus pitää
liikkeensä suljettuna kerran kalenteriviikossa yhtenä valitsemanaan viikonpäivänä. Säännöstä sovelletaan elinkeinonharjoittajaan, jonka yhdessä
tai useammassa liikkeessä työskentelee säännöllisesti yhteensä enintään
viisi henkilöä. Laki tulee voimaan
30.4.2014. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295 062 697)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 25.4.2014
seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainneuvos Pirkko-Liisa Kyöstilän määrääminen Ramallahissa olevan yhteystoimiston päällikön tehtä11
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vään 1.9.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Esittelijäneuvos osastopäällikkönä
Risto Hiekkataipaleen nimittäminen
apulaisoikeuskanslerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.201431.5.2016. (OM hallintojohtaja Olli
Muttilainen 0295 150 258)

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

Valtioneuvosto antoi 24.4.2014
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 44/2014 vp)
eduskunnalle Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen
hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta
hyväksyisi joulukuussa 2003 Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
sekä Keski-Amerikan välillä allekirjoitetun assosiaatiosopimuksen. Sopimus on luonteeltaan sekasopimus,
jonka määräykset kuuluvat osittain
jäsenvaltioiden ja osittain Euroopan
unionin toimivaltaan. Sopimuksen
tavoitteena on vahvistaa osapuolten
välistä suhdetta poliittisen vuoropuhelun, yhteistyön ja kaupankäynnin
alueilla vastavuoroisuuteen ja yhteiseen etuun pohjautuen. Sopimuksella
pyritään lujittamaan Keski-Amerikan
sisäistä integraatioprosessia ja edistämään taloudellisesti, sosiaalisesti
ja ympäristöllisesti kestävää kehitystä.
(UM lähetystöneuvos Roy Eriksson
0295 350 595)
Hallituksen esitys (HE 45/2014 vp)
eduskunnalle vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön
muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan, että vankeuslakia, tutkintavankeuslakia ja rikoslain eräitä rangaistusta ja vankeutta koskevia säännöksiä täsmennettäisiin lakien soveltamisessa esiin tulleiden muutostarpeiden mukaisesti. Keskeiset muutokset
liittyvät tapaamisia, sähköistä viestintää ja muutoksenhakua koskeviin
säännöksiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2015. (OM hallitusneuvos Ulla Mohell 0295 150 576)
Hallituksen esitys (HE 46/2014 vp)
eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren
17 luvun ja siihen liittyvän todistelua
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yleisissä tuomioistuimissa koskevan
lainsäädännön uudistamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaarta. Esityksen mukaan
oikeudenkäymiskaaren todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevat
säännökset uudistettaisiin ja todistelua koskevia säännöksiä siirrettäisiin
mainittuun lakiin oikeudenkäynnistä
rikosasioissa annetusta laista. Säännökset tulisivat sovellettaviksi käräjäja hovioikeuksissa sekä korkeimmassa oikeudessa niiden käsitellessä
riita- tai rikosasiaa. Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi 25 muuta lakia.
Muutokset ovat pääosin teknisiä.
(OM lainsäädäntöneuvos Jaakko
Rautio 0295 150 500)
Hallituksen esitys (HE 47/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta sekä elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki luonnonmukaisen tuotannon
valvonnasta. Samassa yhteydessä
elintarvikelakia ehdotetaan muutettavaksi. Lain tavoitteena on panna
kansallisesti täytäntöön neuvoston
asetus luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja sen
nojalla annetut Euroopan unionin
säädökset. Lailla säädettäisiin valvontajärjestelmästä sekä toimivaltaisista viranomaisista. Lakiin sisällytettäisiin muun muassa säännökset
toimivaltaisen viranomaisen valvontatehtävistä ja tiedonsaantioikeudesta
yksityisiltä sekä viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta. Lailla selkeytettäisiin myös markkinavalvonnan toimeenpanoa. Lakiin otettaisiin
myös säännökset niistä valtuuksista,
joilla toimeenpannaan jäsenvaltion
päätettäväksi määrätyt luonnonmukaiseen tuotantotapaan liittyvät luonteeltaan tekniset yksityiskohdat.
Lisäksi laissa säädettäisiin pakkokeinoista ja seuraamuksista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.
(MMM lainsäädäntöneuvos Timo
Rämänen 0295 162 197)
Hallituksen esitys (HE 48/2014 vp)
laiksi rautatielain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi
eräitä rautatielain säännöksiä komission Suomelle 18.10.2013 rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta
yhteisössä annetun direktiivin täytäntöönpanosta antaman virallisen
huomautuksen johdosta. Muutokset
ovat lähinnä teknisluonteisia täsmennyksiä voimassa oleviin säännöksiin.
Lisäksi rautatieliikenteen viestintää

ja tallenteita koskevaa pykälää täsmennettäisiin ja pykälään lisättäisiin
säännökset Liikenneviraston, rautatieliikenteen harjoittajan, yksityisraiteen haltijan ja rautatieliikenteen
ohjauspalveluja tarjoavan yhtiön
oikeudesta saada käyttöönsä rautatieliikenteen tallenteita. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.9.2014. (LVM hallitusneuvos
Silja Ruokola 0295 342 367)
Hallituksen esitys (HE 49/2014 vp)
eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla
annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan kevennettäväksi
lain ylituoton palauttamista koskevia
säännöksiä siten, että julkisen tuen
avulla rakennettujen laajakaistahankkeiden ylituottoa voitaisiin
määrätä palautettavaksi vain, jos
kyseessä on ollut yli 10 miljoonan
euron hanke. Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että tuen hakija
olisi velvollinen luovuttamaan käyttöoikeuden tuen avulla rakennettuun
viestintäverkkoon jatkossa seitsemän
vuoden ajaksi nykyisen kymmenen
vuoden sijasta. Käyttöoikeuden luovutusvelvollisuus tuen avulla rakennettuihin mastoihin ja kaapelikanaviin ei olisi ajallisesti rajoitettu. Viestintävirasto voisi myös tietyin edellytyksin päättää laajakaistahankkeelle
myönnetyn tuen maksamisesta, vaikka
maksua koskeva hakemus on viivästynyt. Lisäksi lakia muutettaisiin siten,
että tuen hakijan olisi sisällytettävä
tukihakemukseen hanketta koskeva
riskianalyysi sekä suunnitelma riskien
hallitsemiseksi. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.7.2014. (LVM
neuvotteleva virkamies Elina Thorström 0295 342 393)
Hallituksen esitys (HE 50/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun
lain 1 ja 4 §:n sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia,
Energiavirastosta annettua lakia sekä
Finanssivalvonnasta annettua lakia.
Tavoitteena on säätää energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämistä viranomaisten tutkinta- ja
täytäntöönpanovaltuuksista, jotka liittyvät sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoilla tehtyjen väärinkäytösten tutkintaan sekä näiden väärinkäy-
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tösten johdosta määrättävistä seuraamuksista. Energian tukkumarkkinoilla tehtyjä väärinkäytöksiä olisivat sisäpiirintiedon väärinkäyttö ja
sisäpiirintiedon julkistamisen laiminlyönti sekä markkinoiden manipulointi ja sen yritys. Seuraamus voitaisiin määrätä myös eräistä vähäisemmistä rikkomuksista. Ehdotettuja
seuraamuksia olisivat julkinen varoitus, rikemaksu ja seuraamusmaksu.
Energiaviraston tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksia täsmennettäisiin
asetuksen vaatimusten mukaisiksi.
Finanssivalvonnan mahdollisuuksia
tehdä yhteistyötä energia-alan valvontaviranomaisten kanssa lisättäisiin. (TEM hallitusneuvos Arto Rajala
0295 064 828)
Hallituksen esitys (HE 51/2014 vp)
eduskunnalle laiksi merimiesten
vuosilomalain 9 §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
merimiesten vuosilomalain säännöstä
työntekijän oikeudesta saada vuosilomansa tai sen osa siirretyksi vuosiloman aikaan sijoittuvan työkyvyttömyysjakson vuoksi siten, että siirtooikeus koskisi jo ensimmäistä sairauspäivää. (TEM neuvotteleva virkamies Sari Alho 0295 049 007)
Hallituksen esitys (HE 52/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi
uusi laki yleisestä asumistuesta. Uudistus yksinkertaistaa asumistukijärjestelmää merkittävästi. Asumistuessa
hyväksyttävien asumismenojen määrittely perustuisi kokonaisvuokraan
ja omavastuuosuudet määriteltäisiin
lineaarisesti. Lisäksi uudessa laissa
ehdotetaan säädettäväksi muun
muassa omistusasunnoissa hyväksyttävistä asumismenoista ja asumistukea myönnettäessä huomioon otettavista tuloista. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi lakia eläkkeensaajan asumistuesta siten, että
oikeus eläkkeensaajan asumistukeen
perustuisi henkilön saamaan eläkkeeseen eikä henkilön ikään. Lisäksi
säädettäisiin tarkemmin yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen
välisestä yhteensovituksesta. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2015, kuitenkin niin, että yleisen
asumistukilain 13 § tulisi voimaan
1.9.2015. (YM asuntoneuvos Raimo
Kärkkäinen 0295 163 302)
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Valtioneuvosto antoi 24.4.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Euroopan
unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä
Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta. Kauppasopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1.5.2014 lukien
niin kuin siitä on sovittu. Määräysten
väliaikaisesta soveltamisesta annettu
laki (275/2014) ja asetus tulevat voimaan 1.5.2014. (UM ulkoasiainneuvos Kim Luotonen 0295 351 396)
Valtioneuvoston asetus kunnalle
maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa. Lait
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta
yleisissä tuomioistuimissa annetun
lain 5 ja 10 §:n ja sosiaalihuoltolain
17 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 1.5.2014. Osassa käräjäoikeuksia 1.1.2011 lukien kokeiltu asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu
vakinaistetaan
kaikkiin käräjäoikeuksiin. Valtio
maksaa kunnille korvauksen asiantuntijapalveluiden järjestämisestä.
Korvauksen perusteet säädetään lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa laissa, mutta tarkemmat
säännökset korvauksen määrästä ja
korvattavista kuluista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetuksessa
vahvistetaan istuntopäiväkohtaisen
ja tuntikorvauksen määrä ja se, miten
kunnalle aiheutuvat kulut korvataan.
Asetus tulee voimaan 1.5.2014. (OM
hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295
150 428)
Valtioneuvoston asetus keskinäistä
oikeusapua rikosasioissa koskevan
eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta annetun lain
voimaantulosta. Laki (300/2014) ja
asetus tulevat voimaan 1.8.2014, kun
lisäpöytäkirja tulee Suomen osalta
voimaan. (OM lainsäädäntöneuvos
Tanja Innanen 0295 150 338)
Valtioneuvoston asetus keskinäistä
oikeusapua rikosasioissa koskevan
eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja
ulkomaan viranomaisen keskinäisestä

oikeusavusta rikosasioissa eräissä
tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen muutokset johtuvat keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen
yleissopimuksen 16 ja 24 artiklaan
tehtyjen selitysten muuttamisesta.
Asetus tulee voimaan 29.4.2014.
(OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 0295 150 338)
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä
oikeusavusta rikosasioissa Euroopan
unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn
yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta.
Asetuksen muutokset johtuvat keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa
Euroopan unionin jäsenvaltioiden
välillä tehdyn yleissopimuksen 9 artiklaan tehdyn ilmoituksen muuttamisesta. Asetus tulee voimaan
29.4.2014. (OM lainsäädäntöneuvos
Tanja Innanen 0295 150 338)
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen säännökset muutetaan vastaamaan kansainvälisestä oikeusavusta
rikosasioissa annetun lain (4/1994)
säännöksiä, joita on muutettu lailla
301/2014. Asetus tulee voimaan
29.4.2014. (OM lainsäädäntöneuvos
Tanja Innanen 0295 150 338)
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan maininta oppimistulosten seuranta-arviointien
toteuttamisesta.
Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain siirtymäsäännöksen mukaan nämä tehtävät
siirtyvät Kansalliselle koulutuksen
arviointikeskukselle 1.5.2014. Asetus
tulee voimaan 1.5.2014. (OKM hallitusneuvos Piritta Väinölä 0295
330 336)
Valtioneuvoston asetus koulutuksen
arvioinnista annetun valtioneuvoston
asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Asetuksesta kumotaan
arviointisuunnitelman laadintaa ja
koulutuksen arviointineuvostoa koskevat säännökset. Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain siirtymäsäännöksen mukaan
nämä tehtävät siirtyvät Kansalliselle
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koulutuksen
arviointikeskukselle
1.5.2014. Asetus tulee voimaan
1.5.2014. (OKM hallitusneuvos
Piritta Väinölä 0295 330 336)
Valtioneuvoston asetus 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 tehtyjen muutosten
voimaansaattamisesta. Muutokset
tulevat kansainvälisesti voimaan
1.6.2014. Asetus tulee voimaan
1.6.2014. (LVM hallitusneuvos Silja
Ruokola 0295 342 367)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
tai ympäristöä pilaavien aineiden
aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Asetuksella säädetään vaarallisten ja ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetusten ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitusvelvollisuudet koskevat laivaajaa, liikenteenharjoittajaa, asiamiestä ja aluksen päällikköä. Asetus tulee voimaan
30.4.2014. (LVM hallitussihteeri Tiina
Ranne 0295 342 004)
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta. Asetuksella lisätään huumausaineluetteloon kansallisesti kuusi
uutta ainetta: [1- (5-fluoropentyyli)1H-indoli-3-yyli]-(naftalen-1-yyli)metanoni (AM-2201), [1-(5-fluoropentyyli)-1H-indoli-3-yyli](4-metyyli-1naftalen-1-yyli)metanoni
(MAM2201), 5-(2-aminopropyyli)bentsofuraani (5-APB), 6-(2-aminopropyyli)bentsofuraani (6-APB), alfa-metyylitryptamiini (AMT) ja Fenatsepaami. Nämä aineet ovat terveydelle
vaarallisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita. Ne voivat
väärinkäytettyinä aiheuttaa huumausaineeksi luokiteltujen aineiden kaltaisia haittoja. Kaikki nämä aineet on
ilmoitettu Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) varhaisen
varoituksen järjestelmään ja ne ovat
levinneet väärinkäyttöön myös Suomessa. Aineet eivät ole YK:n tai EU:n
yhteisen huumausainevalvonnan piirissä, mutta aineita kontrolloidaan
useissa Euroopan maissa. Kansallisesti luokiteltavat aineet on luokiteltu
jo aiemmin Suomessa farmakologisen vaikutuksensa sekä todennäköisten ja raportoitujen keskushermosto-
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vaikutustensa vuoksi reseptilääkkeisiin rinnastettaviksi lääkkeiksi, mutta
niillä ei ole lääkinnällistä käyttöä eikä
niille ole, fenatsepaamia lukuun ottamatta, tehty minkäänlaisia lääkinnällisen käytön edellyttämiä turvallisuustutkimuksia. Asetus tulee voimaan 5.5.2014. (STM neuvotteleva
virkamies Elina Kotovirta 0295
163 977)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 24.4.2014 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä ulkoasiainministeriön
kehityspolitiikan neuvonantaja OlliPekka Ruohomäki valtioneuvoston
esittelijäksi. (UM henkilöstöjohtaja
Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Päätös hyväksyä Euroopan komissiolle
toimitettava Suomen esitys MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014–2020. Ohjelma määrittää ohjelmakaudella Manner-Suomessa käyttöön otettavat maaseudun
kehittämistoimenpiteet ja tukijärjestelmien yksityiskohdat. (MMM neuvotteleva virkamies Tiina Malm 0295
162 428)
Päätös vahvistaa Metsähallituksen ja
Metsähallituksen konsernin tilinpäätös
vuodelta 2013. Metsähallituksen liiketoiminnan tilikauden 116 067 768,91
euron voitosta ja edellisten tilikausien
16 390 644,83 euron voitosta tuloutetaan valtiolle neljässä erässä yhteensä
130 000 000 euroa, mikä toteuttaa
3.4.2014 hyväksytyn julkisen talouden suunnitelman mukaista omaisuuden lisämyyntiin perustuvaa 10 miljoonalla eurolla korotettua tuloutusta
vuonna 2014. Julkisen talouden
suunnitelman mukainen yhteensä 25
miljoonan euron lisätuloutus vuosina
2014 ja 2015 katetaan omaisuuden
lisämyynnillä vuonna 2014. (MMM
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen
0295 162 408)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
24.4.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 18/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen muuttamisesta (kidutukseen käytettävien välineiden kauppa). Keskeisimmät muutokset liittyvät tiettyjen lääkeaineiden vientivalvontaan sekä teknisen
avun tarjoamista ja välittämistä koskevien säännösten täsmentämiseen.

Komissiolle siirrettäisiin valtaa antaa
delegoituja säädöksiä asetuksen liitteiden muuttamiseksi. (UM kaupallinen neuvos Heli Honkapää 0295 351
836)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 19/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (päästökauppa). Päätösehdotuksen tarkoituksena on rajoittaa
päästöoikeuksien ylitarjontaa päästöoikeusmarkkinoilla sekä parantaa
päästökauppajärjestelmän mukautumiskykyä mahdollisiin markkinoiden epätasapainoa aiheuttaviin tekijöihin. Markkinoilla olevan ylijäämän
rajoittaminen vahvistaa järjestelmän
ohjausvaikutusta ja siten parantaa
kustannustehokkuutta pitkällä aikavälillä. (YM ympäristöneuvos Magnus
Cederlöf 050 361 6439)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 24.4.2014 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti Petri Korpinen maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskuksen
ylijohtajan
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
1.5.2014–31.12.2014. (MMM hallintojohtaja Eeva Pystynen 0295 162
357)
Valtioneuvosto myönsi Pasi-Pekka
Mustoselle virkavapautta sosiaali- ja
terveysministeriön
neuvottelevan
virkamiehen
virasta
1.8.2014–
31.7.2017. (STM ylitarkastaja Marjo
Puputti 0295 163 524)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.4.2014
seuraavia asioita:
Palosuojelurahaston vuoden 2013
tilinpäätöksen vahvistaminen. Rahaston tulot vuonna 2013 koostuivat
lähes kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä 10 005 358,76
euron palosuojelumaksuista vuodelta
2012. Kulut tilikaudella olivat
9 004 022,87 euroa, josta siirtotalouden kulut olivat 8 662 027,39 euroa.
Rahaston tuottojäämä tilikaudelta oli
994 198,22 euroa ja se kirjataan rahaston omaan pääomaan. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli
16 294 959,78 euroa. (SM kehittämisneuvos Harri Martikainen 0295
488 512)
Valtion televisio- ja radiorahaston
vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen. Yleisradio Oy:n julkisen
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palvelun rahoituksen uudistus toteutettiin vuoden 2013 alusta lukien.
Rahastoon siirrettiin valtion talousarviosta suunnitelman mukaisesti ja
talousarviosiirtoa vastaavasti 500 miljoonaa euroa, mikä kokonaisuudessaan käytettiin Yleisradio Oy:n julkisen palvelun rahoittamiseen. Televisiomaksuvelvollisuus päättyi vuoden
2012 lopussa, joten uusia televisiomaksuja ei rahastoon enää kerry.
Suorittamatta olevien televisiomaksujen perintää jatkettiin vuonna
2013. Rahastoon kertyi vuoden 2012
lopun saatavakannasta maksuperusteisesti 5,1 miljoonaan euroa televisiomaksuja. Suoriteperusteisia televisiomaksutuloja kirjattiin 0,5 miljoonaa euroa pääosin maksukehotusja ulosottomaksuista. Rahaston toiminnan kulut olivat yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa, mikä on 6 miljoonaa
euroa vuotta 2012 vähemmän. Vähennys johtui pääosin televisiomaksutoiminnan alasajosta Viestintävirastossa. Vuoden 2013 lopussa seuraavalle vuodelle siirtyneiden varojen
määräksi muodostui 10,8 miljoonaa
euroa, mikä on 0,5 miljoonaa vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa.
Summa sisälsi jakamattomia varoja
10,2 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa
euroa vuonna 2012) ja palautettavista
televisiomaksuista koostuvia lyhytaikaisia velkoja 0,6 miljoonaa euroa
(5,9 miljoonaa euroa vuonna 2012).
(LVM viestintäneuvos Elina Normo
0295 342 463)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriön asettama työryhmä
on saanut 22.4.2014 valmiiksi ehdotuksensa tuomioistuimia ja tuomareita koskevan, kaikille tuomio-

istuimille yhteisen lain sisällöstä.
Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle,
yhtenäistää ja selkiyttää nykyistä
lainsäädäntöä. Uudistuksella korostettaisiin tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta ja itsenäistä asemaa
sekä pyrittäisiin lisäämään toiminnan tehokkuutta. Asioista, joista ei
ole tarpeen säätää laissa, tuomioistuimet voisivat päättää entistä itsenäisemmin. Työryhmä ehdottaa tuomioistuinten johtamisjärjestelmien
uudistamista. Jatkossa sekä päällikkötuomareiden että tuomioistuinten välijohdon johtamistehtävät olisivat
määräaikaisia. Tuomioistuinten toimintaa tehostettaisiin esimerkiksi
niin, että ylempi tuomioistuin voisi
tietyissä tilanteissa määrätä tuomarin
toimimaan tilapäisesti toisessa tuomioistuimessa. Tuomareiden koulutusta
kehitettäisiin perustamalla monijäsenisiin tuomioistuimiin avustavan tuomarin virkoja. Myös tuomareiden
sidonnaisuuksien ja sivutoimien
sääntelyä täsmennettäisiin. Väestön
kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi
ehdotetaan, että myös muissa kaksikielisissä tuomioistuimissa kuin käräjäoikeuksissa otetaan käyttöön kielituomarin virkoja. Työryhmän ehdotus
on osoitteessa http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1397739494559.html. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, hovioikeuden presidentti
Mikko Könkkölä, p. 0295 640 700,
ylitarkastaja Jennimari Huovinen
(työryhmän sihteeri), p. 0295 150 394
ja hallitusneuvos Anne Hallavainio,
p. 0295 150 458, oikeusministeriö.

telmässä keskeistä olisi asiakkaiden
informointi hyvistä käyttäytymissäännöistä ja menettelytavoista turvallisen ottelutapahtuman järjestämiseksi. Järjestelmä voitaisiin perustaa jonkin urheilun kattojärjestön alaisuuteen ja siihen voisivat liittyä kaikki
ne lajijärjestöt, jotka katsovat tarpeelliseksi ottaa järjestelmän käyttöönsä. Nykyisestä lainsäädännöstä
puuttuu rangaistussäännös, jolla voidaan tehokkaasti puuttua esimerkiksi
kentälle ryntäämiseen tai muunlaiseen urheilutapahtuman häiritsemiseen. Porttikieltotyöryhmä esittää, että
käynnistettäisiin lainsäädäntöhanke,
jolla tietyt teot urheilutapahtumissa
säädettäisiin rangaistaviksi. Yleisötilaisuuksien turvallisuudesta huolehtiminen on tilaisuuksien järjestäjien vastuulla. Työryhmän esitys on
osoitteessa http://www.intermin.fi/fi/
lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/porttikieltotyoryhmaSivulta. Lisätietoja antaa poliisitarkastaja
Pekka Aho, p. 0295 488 594, sisäministeriö.

Suomeen tulisi perustaa urheilutilaisuuden järjestäjän ja asiakkaan
väliseen sopimussuhteeseen perustuva porttikieltojärjestelmä. Tätä
mieltä on työryhmä, joka luovutti
23.4.2014 yksimielisen esityksensä
sisäministeri Päivi Räsäselle. Järjes-

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
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