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

Valtioneuvosto antoi 13.11.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 185/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi tuloverolain,
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia yhteisöverokantaan, pääomantuloveron progressioon sekä elinkeinotoiminnan, osinkotulon ja vapaan oman pääoman
rahastosta tapahtuvan varojenjaon
verotukseen. Esitys liittyy valtion
vuoden 2014 talousarvioesitykseen.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2014. Yhteisöverokantaa ja pää18.11.2013/134

omatuloveron progression kiristämistä koskevia muutoksia, osinkotulon verotusta, varojenjakoa ja osuuskunnan vähennyskelpoista ylijäämää
koskevia muutoksia, edustusmenojen ja korkomenojen vähennyskelpoisuuden muutoksia sovellettaisiin
ensimmäisen kerran vuodelta 2014
toimitettavassa verotuksessa. Lähdeverolain muutoksia sovellettaisiin
tuloon, joka saadaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Varojenjakoa koskevaa sääntelyä sovellettaisiin muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatuun varojenjakoon
kuitenkin ensimmäisen kerran vuonna
2016 saatuun varojenjakoon, kun varojenjaossa on kyse ennen lain voimaantuloa tehdyn pääomansijoituksen palauttamisesta. (VM erityisasiantuntija Anu Rajamäki 0295 530 398)
Valtioneuvosto antoi 14.11.2013
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 186/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta
ja tapaamisoikeudesta annetun lain,
riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n
sekä sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan,
että osassa käräjäoikeuksia 1.1.2011
lukien kokeiltu asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovit-

telu vakinaistetaan kaikkiin käräjäoikeuksiin. Asiantuntija-avustajien järjestäminen tulisi käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijaintikunnan
velvoitteeksi. Valtio maksaisi kunnille
korvauksen asiantuntijapalveluiden
järjestämisestä. Sovittelun osapuolille
asiantuntija-avustajan käyttäminen
olisi maksutonta. Asiantuntija-avustajien pätevyysvaatimuksista säädettäisiin laissa. Sovittelun joutuisuuden varmistamiseksi esitetään, että
huoltoriitojen sovittelun kiireellisyydestä säädettäisiin laissa. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295
150 458)
Hallituksen esitys (HE 187/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain
3 ja 10 §:n muuttamista koskevan
hallituksen esityksen (HE 72/2013
vp) täydentämisestä. Hallitus antoi
13.6.2013 eduskunnalle esityksen
laeiksi Kansallisgalleriasta ja kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n
muuttamisesta. Lakiehdotuksella pyritään muun ohella vahvistamaan Kansallisgallerian taloudellista itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia valtionrahoituksesta riippumattomaan varainhankintaan. Mahdollisuus toimeenpanna rahankeräyksiä on yksi tärkeä
osa tätä kokonaisuutta. Hallituksen
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esityksen antamisen jälkeen on varmistunut, että rahankeräyslain voimassa olevien säännösten nojalla
Kansallisgalleria ei voisi saada rahankeräyslupaa rahankeräysten toimeenpanemiseksi sen toimintaa ja
pääomittamista varten. Rahankeräysten toimeenpano on kuitenkin ehdoton edellytys, jotta Kansallisgalleria
voi järjestää toimintansa vuoden
2014 alusta mahdollisimman vakaalta
pohjalta. Tämän vuoksi rahankeräyslakia on tarpeen muuttaa Kansallisgallerian osalta vuoden 2014 alusta
siten, että Kansallisgallerialla olisi
oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä
varojen hankkimiseksi Kansallisgallerian tehtävistä huolehtimisen tukemiseksi sekä vuosina 2014–2017
Kansallisgallerian pääomittamiseksi.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)
Hallituksen esitys (HE 188/2013 vp)
eduskunnalle laiksi valtion taiteilijaapurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi lain asetuksenantovaltuutta koskevaa säännöstä. Voimassa olevan valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n valtuutussäännöstä ei voida pitää riittävänä ja
tarkkarajaisena. Valtuutussäännös on
puutteellinen eikä voimassa oleva
sääntely anna riittävää perustaa asetuksilla annettaville tarkemmille säännöksille. Valtioneuvoston asetuksella
annettaisiin tarkempia säännöksiä
taiteilija-apurahavuosien määrästä ja
apurahakaudesta, apurahojen hakemista ja myöntämistä koskevista
ajankohdista, taiteilija-apurahakauden alkamisesta ja muuttamisesta,
apurahan uudelleen jakamisesta,
eläkkeestä sekä siitä kenelle ja mihin
tarkoituksiin taiteilija-apurahoja voidaan myöntää. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2014. (OKM
hallitussihteeri Toni Tuomainen
0295 330 360)
Hallituksen esitys (HE 189/2013 vp)
eduskunnalle lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa
tehdyn sopimuksen hyväksymisestä
ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallituksen välillä lentoliikenteestä tehdyn
sopimuksen sekä lain sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopi-
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mus on luonteeltaan kahdenvälinen
lentoliikennesopimus, jossa sovitaan
muun muassa siitä, miten ja millä
edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoliikenteen harjoittajia käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksen mukaisesti lentoliikenne Suomen
ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien
välillä olisi täysin vapaata eli määrällisiä tai reittirajoituksia ei olisi kummankaan maan lentoliikenteen harjoittajille. Sopimus on allekirjoitettu
Dubaissa 22.7.2013. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 0295
342 311)
Hallituksen esitys (HE 190/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä alueiden
kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta. Esityksessä
ehdotetaan, että alueiden kehittämisestä annettu laki ja rakennerahastolaki kumotaan ja säädettäisiin uusi
laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista.
Ehdotettu laki sisältäisi säännökset
alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmästä, alueiden kehittämistä
toteuttavista viranomaisista ja niiden
välisestä yhteistyöstä. Uusi laki liittyy myös uuden EU:n rakennerahastokauden 2014–2020 ohjelmiin sekä
kansallisiin uudistustarpeisiin. Rakennerahasto-ohjelmien tavoitteita, sisältöä ja hallinnointia säädellään paljolti
Euroopan unionin lainsäädännössä,
tässä laissa annettaisiin tarkempia
säännöksiä toiminnalle asettavista
kansallisista edellytyksistä. Lisäksi
ehdotetaan säädettäväksi laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta. Lakia
sovellettaisiin alueiden kehittämistä
koskevien ohjelmien ja hankkeiden
rahoittamiseen. Lakia esitetään sovellettavaksi sekä kansallisista varoista
että rakennerahastoista rahoitettavaan toimintaan. Lain soveltamisalaa
laajennettaisiin nykyisestä. Laki
eräiden työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta esitetään kumottavaksi. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2014. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)
Hallituksen esitys (HE 191/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslakia siten, että lakiin lisättäisiin sään-

nös toimintaansa aloittavien yhteisöjen mahdollisuudesta jättää tilintarkastaja valitsematta. Lisäksi tilintarkastajan yläikäraja poistettaisiin tilintarkastuslaista sekä julkishallinnon
ja -talouden tilintarkastajista annetusta laista. Yläikärajan poistamisella
mahdollistetaan tilintarkastajien työurien pidentyminen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.12.2013.
(TEM hallitussihteeri Sari Koivisto
0295 047 086)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 14.11.2013 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Euroopan
jälleenrakennus- ja kehityspankin
(EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta. EBRD:n perustamisesta
vuonna 1990 tehtyyn sopimukseen
(SopS 27-28/1991) hyväksytyt 1 artiklan muutokset ovat voimassa
12.9.2013 lukien ja 18 artiklan muutokset 22.8.2012, niin kuin siitä on
sovittu. Asetus tulee voimaan
19.11.2013. (UM lähetystöneuvos
Marja Liivala 0295 351 727)
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan siten, että luonnonvesistä pyydetyn meritaimenen,
järvilohen, järvitaimenen sekä harjuksen vähimmäismittoja suurennetaan ja että nieriä rauhoitetaan Vuoksen vesistöalueella kokonaan. Voimassa olevat meritaimenen 50 senttimetrin sekä järvilohen 40 senttimetrin vähimmäismitat muutetaan 60
senttimetriksi. Järvitaimenen vähimmäismitta muutetaan voimassa olevasta 40 senttimetristä siten, että se
on leveysasteen 67º00'N eteläpuolisissa vesissä 60 senttimetriä ja pohjoispuolisissa vesissä 50 senttimetriä. Lisäksi harjuksen voimassa oleva
30 senttimetrin vähimmäismitta
muutetaan leveysasteen 67º00'N eteläpuolisissa vesissä 35 senttimetriksi.
Tarkoituksena on tehostaa meritaimenen, järvilohen, järvitaimenen,
harjuksen ja Vuoksen vesistöalueen
nieriän (saimaannieriä) suojelua sekä
edistää kestävän kalastuksen toteutumista. Asetus tulee voimaan
1.1.2014. (MMM kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi 0295 162 313)
Valtioneuvoston asetus Turvallisuusja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että
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ylijohtajan tehtäviä ja kelpoisuusvaatimuksia koskevissa säännöksissä
viran nimi muutetaan pääjohtajaksi.
Muutos liittyy Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain 4 §:n muutokseen, jolla ylijohtajan viran nimi on
muutettu pääjohtajaksi. Asetus tulee
voimaan 1.12.2013. (TEM hallitusneuvos Johanna Lähde 0295 064 694)
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista
vuonna 2014. Valtioneuvosto vahvistaa vakuutetuilta perittävän sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun,
palkansaajilta ja yrittäjiltä perittävän
sairausvakuutuksen päivärahamaksun sekä työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentin seuraavalle vuodelle. Sairaanhoitomaksulla
rahoitetaan noin puolet sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen
vuotuisista etuuskuluista ja etuuksien
toimeenpanokuluista. Sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen kuluista
noin 94 prosenttia rahoitetaan päivärahamaksuilla ja työnantajan sairausvakuutusmaksuilla. Työtulovakuutuksen maksut vahvistetaan siten, että
maksujen vuotuiset muutokset ovat
yhtä suuret päivärahamaksussa ja
työnantajan sairausvakuutusmaksussa. Kansaneläkelaitoksen tekemien
laskelmien perusteella vuoden 2014
maksut ovat: vakuutetun sairaanhoitomaksu 1,32 prosenttia (+ 0,02),
maksu eläke- ja etuustulosta 1,49
prosenttia (+ 0,02), palkansaajan ja
yrittäjän päivärahamaksu 0,84 prosenttia (+ 0,10), YEL-yrittäjän lisärahoitusosuus 0,13 prosenttia (- 0,01)
ja työnantajan sairausvakuutusmaksu
2,14 prosenttia (+ 0,10). Asetus tulee
voimaan 1.1.2014 ja on voimassa
vuoden 2014 loppuun. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto
0295 163 193)
Valtioneuvoston asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien
kansainvälistä kauppaa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta. Sopimukseen (SopS 44 ja
45/1976) Gaboronessa huhtikuussa
1983 tehty muutos, jonka tasavallan
presidentti on hyväksynyt 19.5.1989,
tulee voimaan 29.11.2013 niin kuin
siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan
29.11.2013. (YM hallitussihteeri Sara
Viljanen 0400 399 089)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 14.11.2013 seuraavat päätökset:
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Päätös asettaa valtuuskunta vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan osapuolien kolmanteen kokoukseen Oslossa 25.–27.11.2013 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö
määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on ympäristöneuvos Hannele Nyroos ympäristöministeriöstä sekä jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala sosiaali- ja terveysministeriöstä ja projektipäällikkö Karri Eloheimo Suomen ympäristökeskuksesta. (STM
neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi 0295 163 117)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 14.11.2013
seuraavat nimitysasiat:
Diplomi-insinööri Antti Tapani Mattila työ- ja elinkeinoministeriön rakennemuutosjohtajan virkaan 15.11.2013
lukien. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Mikko Salmenoja 0295
047 986)
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Hanna Korhonen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.12.2013 lukien. (STM
ylitarkastaja Marjo Puputti 0295
163 524)
Filosofian tohtori Saara Bäck ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen virkaan 1.12.2013 lukien. (YM
henkilöstöpäällikkö Riitta Kajander
0400 143 898)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi
istunnossaan
13.11.2013 seuraavia asioita:
Yhteensä 13 200 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen
Crisis Management Initiative -järjestölle vuosille 2014–2016. CMI:n
Jokainen rauha on tärkeä -ohjelman
(Every Peace Matters) yleisenä
tavoitteena on kumppanien ja muiden toimijoiden osaamisen kehittäminen rauhanprosessin eri vaiheissa.
Ohjelma muodostuu kolmesta alaohjelmasta. Toimintaympäristönä ovat
hauraat valtiot tai niiden alueet. Ohjelma toimii neljällä maantieteellisellä alueella 20 maassa. Ulkoasiainministeriöllä on käytössä eräiden järjestöjen kanssa niin kutsuttu kumppanuusmenettely. Menettelyssä ministeriö myöntää järjestöille kehitysyhteistyöhön valtionavustustukea ohjelmamuotoisena. CMI:lle myönnetään

ensi kertaa ohjelmatukea erillisten
hanketukien sijaan. (UM lähetystöneuvos Pirkko-Liisa Kyöstilä 0295
350 992)
Vuoden 2013 talousarvion määrärahamomentin 28.50.50 (Vahingonkorvaukset) määrärahan ylittäminen
3 500 000 eurolla. Momentille on
osoitettu määrärahaa 39 285 000
euroa. Määrärahamomentilta maksetaan lakisääteisiä tai lakisääteisiä
vastaavia korvauksia. Ylitystarve
johtuu pääasiallisesti vuoden 2013
aikana puretusta käsittelyruuhkasta,
mikä aiheutui edellisenä vuonna
käyttöönotetun uuden työ- ja sotilastapaturmien korvauskäsittelyjärjestelmän ja vanhan järjestelmän rinnakkaiskäytöstä. Lisäksi vuoden
2013 aikana on maksettu muutama
isompi korvaus. (VM talouspäällikkö
Jukka Nummikoski 0295 530 106)
Rahoitus puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2013.
Päätöksellä osoitetaan Suomen metsäkeskukselle kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja edellä
mainitun lain mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin kuluvan vuoden
valtion III lisätalousarvion nojalla
momentilta 30.60.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen)
määrärahaa 3 000 000 euroa. Eduskunta hyväksyi valtion III lisätalousarvion 11.10.2013. Ottaen huomioon
Suomen metsäkeskukselle 6.3.2013
samalta
momentilta
osoitettu
61 180 000 euron määräraha Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksiköllä on käytettävissä kuluvana vuonna yhteensä 64 180 000
euroa edellä mainittuihin töihin ja
toimenpiteisiin. (MMM metsäneuvos
Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 12.11.2013
työryhmän laatiman Isyyslain uudistaminen -raportin, jossa ehdotetaan
nykyisen, vuodesta 1976 voimassa
olleen isyyslain kumoamista ja korvaamista uudella. Uudessa isyyslaissa isyyden tunnustamista sujuvoitettaisiin ja äidin oikeudesta vastustaa isyyden selvittämistä luovuttaisiin. Työryhmän ehdotuksessa
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äidin avioliittoon perustuva niin
sanottu isyysolettama säilyisi käytännössä ennallaan, mutta mikäli
isyys ei määräydy äidin avioliiton
perusteella, isyyden tunnustaminen
voisi tapahtua selvissä tapauksissa jo
ennen lapsen syntymää äitiysneuvolakäyntien yhteydessä. Ennalta tunnustettu isyys olisi kuitenkin mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa
lapsen syntymästä. Epäselvissä tilanteissa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitettaisiin lapsen syntymän jälkeen kuten nykyisin. Ehdotuksessa esitetään myös, että äiti ei
enää saisi vastustaa isyyden selvittämistä. Tällä pyritään edistämään lapsen oikeutta tuntea molemmat vanhempansa. Merkittävä muutos olisi
myös ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa avioliiton ulkopuolella
syntyneiden isyyden vahvistamista
koskevan kanneoikeuden palauttaminen. Lisäksi työryhmä katsoo
mahdolliseksi kehittää lainsäädäntöä
siten, että jos naispari on hankkinut
lapsen yhteisymmärryksessä hedelmöityshoidoilla eikä siittiöiden luovuttajaa voida vahvistaa lapsen isäksi,
lapsen äidin kumppani voitaisiin
vahvistaa lapsen toiseksi vanhemmaksi. Raportti on osoitteessa http://
www.oikeusministerio.fi/fi/index/
julkaisut/julkaisuarkisto/138417416
6812/Files/OMML_56_2013_
Isyyslain_uudistam_178_s.pdf. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos
Salla Silvola, p. 0295 150 314 ja ministerin erityisavustaja Malin Brännkärr,
p. 0295 150 148, oikeusministeriö.
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa
-tutkimus
luovutettiin
14.11.2013 opetusministeri Krista
Kiurulle. Arviointitutkimuksessa on
verrattu oppimistaitoja ja koulunkäyntiä koskevia asenteita vuosina
2001 ja 2012. Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisilla nämä ovat heikentyneet selvästi. Vuonna 2012 tulokset
ovat laskeneet vuoteen 2001 verrattuna kaikilla arvioiduilla osaamisalueilla – päättelytaidoissa, matemaattisessa ajattelussa ja luetun ymmärtämisessä – ja se näkyy myös koulumyönteisten asenteiden selvänä vähentymisenä. Vastaavasti koulukielteiset
asenteet ovat vahvistuneet jonkin

verran. Tytöt suoriutuivat osaamistehtävistä poikia paremmin kaikilla
kolmella osaamisalueella, vaikkakin
osassa tehtävistä lasku oli heillä ollut
hieman voimakkaampaa kuin pojilla.
Maan eri osien ja koulujen väliset
osaamis-erot olivat vähäiset. Koulujen väliset erot eivät myöskään ole
kasvaneet, mutta yksilöiden ja luokkien väliset erot ovat. Tulokset ovat
heikentyneet myös niin parhaiten
kuin heikoiten tehtävissä menestyneiden suorituksessa. Oppilaiden
kotitaustan vaikutus oli aikaisempien
tulosten mukainen: mitä koulutetumpia oppilaiden vanhemmat olivat, sitä
paremmin oppilaat suoriutuivat tehtävistä. Hallitusohjelmaan sisältyvään Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamaan
arviointitutkimukseen osallistui noin
7 800 yhdeksäsluokkalaista 65 kunnan 82 koulussa keväällä 2012. Tutkimusraportti on Helsingin yliopiston verkkosivuilla osoitteessa http://
www.helsinki.fi/cea/fin/Docs/Oppimaan_oppiminen_2001-2012.pdf.
Lisätietoja antavat professori Jarkko
Hautamäki, p. 050 318 2183, Helsingin yliopisto ja opetusneuvos Tommi
Karjalainen, p. 0295 330 140, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti 11.11.2013 metroliikenteen turvallisuutta selvittäneen työryhmän
laatiman Metroliikenteen valvonta
ja sääntely -raportin. Työryhmä esittää, että metroliikenne olisi saatava
laintasoisen sääntelyn piiriin. Tavoitteena on mahdollisimman korkea ja
yhtenäinen palvelu- ja turvallisuustaso.
Lisäksi raportissa esitetään, että metroliikenteestä säädettäisiin omassa
erillislaissa ja että metroliikenne siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin valvontavastuulle. Nykyään metroliikenne tapahtuu pääasiassa
toimijan eli Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) itsesäätelyn ja
sen määrittelemien turvallisuuskriteerien varassa. Liikenteen turvallisuusvirasto toimisi metroliikenteen
valvovana viranomaisena. Norminantotoimivaltaa työryhmä ei kuitenkaan toistaiseksi katso tarkoituksenmukaiseksi siirtää Trafille. Valvontatehtävänsiirtäminen Trafille tulisi
toteuttaa siihen mennessä, kun metroliikenne käynnistyy ns. länsimet-

rolla, eli vuoden 2016 alkuun mennessä. Raportti on osoitteessa http://
www.lvm.fi/c/document_library/
get_file?folderId=2497123&name=
DLFE-22154.pdf&title=Julkaisuja
32-2013. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Hannu Pennanen, p. 0295 342
470, liikenne- ja viestintäministeriö.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti
8.11.2013 metropolialueen soteuudistusta pohtineen jaoston loppuraportin, jonka mukaan metropolialueen koko sosiaali- ja terveydenhuolto olisi optimaalisinta antaa
yhden yhteisen ylikunnallisen järjestäjän tehtäväksi. Jaoston mukaan yksi
yhteinen järjestämisvastuu mahdollistaisi palvelujen kattavan integraation, estäisi tehokkaimmin asuinalueiden erilaistumista ja kuntien välistä
eriytymistä sekä antaisi mahdollisuuksia yksinkertaistaa toiminnan
rahoitusta. Koska kyseessä olisi merkittävä ja suuri uudistus, se etenisi
vaiheittain. Lisäksi metropolijaosto
esittää kahta muuta vaihtoehtoista
mallia. Muutos nykytilaan olisi kaikkein vähäisin, jos erityispalveluiden
järjestämisvastuu olisi muodostuvien
suurten kaupunkien ja muiden sotealueiden perustamalla uudella soteerityispalveluiden järjestäjällä. Erona
nykytilaan olisivat nykyistä selkeämmät omistussuhteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon
erityispalveluiden
yhdistäminen samaan organisaatioon.
Perustason palvelut jäisivät lähtökohtaisesti ennalleen. Kunta-/sotealuekohtaisen järjestämisen mallissa
kaikki järjestämisvastuu olisi peruskunnalla, jolla on vastuu monesta
muustakin hyvinvoinnin tekijästä.
Muodostettava ylikunnallinen organisaatio huolehtisi sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluiden tuotannosta. Malli vahvistaisi kuntakohtaista omistajaohjausta ja tukisi yhtenäisten sote-palveluketjujen muodostamista. Raportti on osoitteessa
http://www.stm.fi/c/document_
library/get_file?folderId=
6433246&name=DLFE-27854.pdf.
Lisätietoja antavat johtaja Liisa-Maria
Voipio-Pulkki, p. 0295 163 382 ja
osastopäällikkö Kirsi Varhila, p. 0295
163 338, sosiaali- ja terveysministeriö.

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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