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

Valtioneuvosto antoi 23.1.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 219/2013 vp)
eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain
sekä sähköisestä lääkemääräyksestä
annetun lain muuttamisesta. Lakia
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
annetun lain merkittävimpänä muu-
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toksena olisi se, että myös muille
kuin sosiaali- ja terveydenhuollon
tietojärjestelmille ehdotetaan säädettäväksi vaatimukset, joiden tulee
täyttyä ennen kuin niitä saa ottaa
käyttöön. Samoin kaikilta tietojärjestelmiä käyttäviltä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta edellytettäisiin tietojärjestelmien käyttöön
liittyvää omavalvontasuunnitelmaa,
jonka tarkoituksena on varmistaa
salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen tietosuoja. Lakia ehdotetaan
muutettavaksi niin, että kansaneläkelaitos hoitaisi valtakunnallisena tietojärjestelmäpalveluna arkistointipalvelun lisäksi myös muita terveydenhuollon asiakirjoja, luovutuslokirekisterien säilytyksen, kansalaisen käyttöliittymän sekä palvelun, jonka
avulla valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja voi käyttää Internetin
välityksellä sekä tietoliikenneverkkoja käyttävillä liikutettavilla laitteilla. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi
5 a luku tietojärjestelmien olennaisista vaatimuksista ja niiden osoittamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyssä käytettävän tietojärjestelmän tulisi täyttää yhteentoimivuutta, tietoturvaa ja
tietosuojaa sekä toiminnallisuutta koskevat olennaiset vaatimukset. Sähköisestä lääkemääräyksestä annettua
lakia ehdotetaan muutettavaksi niin,

että lääkemääräys olisi pääsääntöisesti laadittava sähköisesti. Kirjallisessa ja puhelinlääkemääräyksessä
olisi perusteltava se, miksi sitä ei ole
annettu sähköisesti. Kansaneläkelaitoksen tulisi toteuttaa käyttöliittymäpalvelu. Laissa säädettäisiin rajat ylittävästä sähköisestä lääkemääräyksestä. Kansaneläkelaitos toimisi Suomessa kansallisena yhteyspisteenä
reseptikeskuksen, apteekkien ja ulkomaan kansallisen yhteyspisteen välillä.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
noin kuukauden kuluttua niiden vahvistamisesta. (STM hallitusneuvos
Pekka Järvinen 0295 163 367)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 23.1.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännös
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen rahoituksen laskemisesta ja
yksikköhinnan porrastuksen määrästä
sekä tehdään eräitä valmistavan koulutuksen rahoitukseen ja tietojen ilmoittamiseen liittyviä tarkennuksia. Lukiolakiin ja opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annettuun lakiin on
lisätty säännökset maahanmuuttajien
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lukiokoulutukseen
valmistavasta
koulutuksesta ja sen rahoituksesta.
Asetus tulee voimaan 1.2.2014.
(OKM hallitusneuvos Marja-Riitta
Pönkä 0295 330 267)
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista
tavoitteista ja tuntijaosta annetun
asetuksen muuttamisesta. Lukiolakia
ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia on muutettu
1.2.2014 lukien siten, että niihin on
lisätty säännökset maahanmuuttajien
ja vieraskielisten lukiokoulutukseen
valmistavasta koulutuksesta. Lakien
muutokset edellyttävät muutoksia
myös asetukseen (955/2002). Asetuksen nimike muutetaan siten, että se
on valtioneuvoston asetus lukiolaissa
tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Lisäksi asetukseen lisätään
säännökset maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen erityisistä tavoitteista sekä tuntijaosta. Asetus tulee voimaan
1.2.2014. (OKM hallitusneuvos
Anne-Marie Brisson 0295 330 079)
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen muuttamisesta. Lukiolakia ja
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia on muutettu
1.2.2014 lukien siten, että niihin on
lisätty säännökset maahanmuuttajien
ja vieraskielisten lukiokoulutukseen
valmistavasta koulutuksesta. Lakien
muutokset edellyttävät muutoksia
myös lukioasetukseen. Asetuksen
1 §:ään lisätään uusi 3 momentti,
jonka mukaan lukiokoulutukseen
valmistava koulutus on laajuudeltaan
vähintään 25 kurssia. Säädösteknisistä syistä koko pykälä on kirjoitettu
uudelleen. Asetuksen 3 momenttiin
lisätään säännös, jonka mukaan opetus on järjestettävä siten, että koulutus
voidaan suorittaa vuodessa. Asetuksen 8 §:ään lisätään säännös, jonka
mukaan lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen suoritetuista opinnoista saa todistuksen. Säädösteknisistä syistä myös 8 § on kirjoitettu
kokonaan uudelleen. Asetuksen
15 §:ään lisätään säännös, jonka
mukaan koulutus olisi päätoimista,
kun sen laajuus on vähintään 25 kurssia. Asetus tulee voimaan 1.2.2014.
(OKM hallitusneuvos Anne-Marie
Brisson 0295 330 079)
Valtioneuvoston asetus opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun asetuksen muuttamisesta.
Lukiolakia ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia on
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muutettu 1.2.2014 lukien siten, että
niihin on lisätty säännökset maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta. Lakien muutokset edellyttävät lisäyksen tekemistä myös asetukseen (986/1998). Asetukseen lisätään
uusi 10 b §, jossa säädetään opettajan
kelpoisuudesta maahanmuuttajille ja
vieraskielisille järjestettävässä lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa. Valmistavaa koulutusta antavia opettajia koskevat samat kelpoisuusehdot kuin lukiokoulutustakin,
kuitenkin siten, että henkilö on kelpoinen antamaan maahanmuuttajien
ja vieraskielisten lukiokoulutukseen
valmistavaan koulutukseen kuuluvaa
aineenopetusta, jos hän on kelpoinen kyseisessä aineessa tai vähintään
yhdessä aineryhmään kuuluvassa
aineessa. Asetus tulee voimaan
1.2.2014. (OKM hallitusneuvos AnneMarie Brisson 0295 330 079)
Valtioneuvoston asetus Suomen
Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä. Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä
annetun lain muuttamisesta annettu
laki (1305/2013) on tullut voimaan
15.1.2014. Lain mukaiset keskeiset
muutokset liittyvät yhtiön sijoitustoiminnan laajentamiseen teollisuuspoliittisin perustein tehtäviin sijoituksiin ja osakehankintoihin. Lakimuutoksen myötä on kumoutunut
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista
annettu valtioneuvoston päätös (215/
2007). Valtioneuvoston asetuksella
säädetään tarkemmin muun muassa
yhtiön sijoitustoiminnan tavoitteista
ja suuntaamisesta, toimintaperiaatteista sekä teollisuuspoliittisista sijoituksista ja osakehankinnoista. Asetus
tulee voimaan 1.2.2014. (TEM hallitusneuvos Matti Hietanen 0295
060 100)
Valtioneuvoston asetus julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain (916/
2012) 11 luvun 1 §:n 2 momentissa
säädetään työ- ja elinkeinotoimiston
velvollisuudesta järjestää 60 vuotta
täyttäneelle työttömälle työnhakijalle
mahdollisuus työllistymistä edistävään palveluun tai palkkatuettuun
työhön ennen työttömyyspäivärahan
enimmäisajan päättymistä. Säännös
tuli voimaan 1.1.2014 ja sitä sovelletaan 1.1.2017 lukien. Asetuksen 30 §:n
2 momentissa säädetään työ- ja elin-

keinotoimiston velvollisuudesta kertoa työnhakijalle edellä mainitusta
oikeudesta. Asetuksen 43 ja 44 §:n
sanamuotoa täsmennetään. Asetus
tulee voimaan 1.2.2014. (TEM vanhempi hallitussihteeri Timo Meling
0295 049 084)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 23.1.2014 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
eduskunnan käsittelemän eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen
2012 johdosta pöytäkirjaan. Eduskunta on hyväksynyt pankkivaltuuston kertomuksen sekä talousvaliokunnan asiasta antaman mietinnön ja
lähettänyt sen kirjelmällään valtioneuvostolle tiedoksi. (VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos 0295 530 309)
Päätös Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) Suomen kumppanuussopimuksen 2014–2020 hyväksymisestä. Kumppanuussopimuksen
laadinta perustuu Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (ERI-rahastot) koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisasetukseen. Kumppanuussopimuksessa määritellään, miten
ERI-rahastoilla edistetään Eurooppa
2020 -strategian älykkään, kestävän
ja osallistavan kasvun päämääriä ja
tavoitteita. Lisäksi siinä kuvataan järjestelyt, joilla edistetään ERI-rahastojen yhdennettyä käyttöä, koordinoidaan ERI-rahastoja muiden asiaan
kuuluvien unionin politiikkojen ja
välineiden kanssa ja ERI-rahastojen
yhteistyötoimien painopistealueet.
Kumppanuussopimuksen hyväksyy
Euroopan komissio. Suomessa ERIrahastojen tulostavoitteet perustuvat
kolmeen rahoitusprioriteettiin: 1) innovatiivinen ja kilpailukykyinen yritysja tutkimusympäristö, 2) työvoimaosuuden lisääminen parantamalla
työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta ja
koulutuspolitiikkaa ja 3) resurssien
kestävämpään ja tehokkaampaan käyttöön perustuva ympäristöystävällinen kasvu. (TEM aluekehitysjohtaja
Kaisa-Leena Lintilä 0295 064 935)
Päätös Kestävää kasvua ja työtä
2014–2020 - Suomen rakennerahastoohjelman hyväksymisestä. Päätös
koskee Euroopan unionin Investointi
kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen
mukaista rakennerahasto-ohjelmaa,
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joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston että Euroopan sosiaalirahaston toimia. Ohjelman tavoitteena
on monipuolistaa elinkeinorakennetta,
parantaa pk-yritysten heikentynyttä
kilpailukykyä sekä lisätä valmiuksia
synnyttää uusia innovatiivisia ja vähähiilisiä tuotteita ja palveluita sekä
kasvavia yrityksiä. Lisäksi ohjelma
tavoittelee erityisesti nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden
työllisyyden parantamista ja koko
työvoimapotentiaalin käyttöä sekä
älykkään erikoistumisen mukaisesti
osaamisen kehittämistä. (TEM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä
0295 064 935)
Päätös julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden
jaosta vuonna 2014. Päätöksellä jaetaan valtion vuoden 2014 talousarvion
momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) määrärahaa
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 451 177 000 euroa ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö
päättämään 52 798 000 euron käytöstä.
Päätöksellä jaetaan lisäksi työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuutta ELYkeskuksille 82 000 000 euroa ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö
päättämään 9 500 000 euron käytöstä.
(TEM työmarkkinaneuvos Raija
Saastamoinen 0295 048 942)
Päätös asettaa valtuuskunta YK:n
sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD) 52. kokoukseen New
Yorkissa 11.–21.2.2014 ja oikeuttaa
sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat
asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on peruspalveluministeri
Susanna Huovinen ja jäsenet ovat
suurlähettiläs Jarmo Viinanen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa,
osastopäällikkö Kirsi Varhila sosiaalija terveysministeriöstä, ministerineuvos Lasse Keisalo Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, ylijohtaja
Marja Vaarama Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksesta, neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi sosiaali- ja
terveysministeriöstä, neuvonantaja
Timo Voipio ulkoasiainministeriöstä
ja lähetystöneuvos Pasi Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa.
(STM neuvotteleva virkamies Merja
Mustonen 0295 163 116)
Päätös asettaa biotekniikan neuvottelukunta toimikaudeksi 23.1.2014–
31.12.2016. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: johtaja LiisaMaria Voipio-Pulkki (neuvotteleva
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virkamies Anneli Törrönen) sosiaalija terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Pirkko
Kivelä ympäristöministeriö (ylitarkastaja Marja Ruohonen-Lehto Suomen ympäristökeskus); jäsenet: johtaja Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriö (tutkimuspäällikkö
Anu Jalanko Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), teollisuusneuvos Petri
Lehto (neuvotteleva virkamies Auli
Korhonen) työ- ja elinkeinoministeriö, kaupallinen neuvos Leena Mannonen maa- ja metsätalousministeriö
(erikoistutkija Vesa Joutsjoki Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuslaitos
MTT), erikoistutkija, dosentti Anneli
Ritala (erikoistutkija, ryhmäpäällikkö
Jussi Jäntti) Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT, johtaja Laura
Raaska (tiedeasiantuntija Timo Sareneva) Suomen Akatemia, professori
Teemu Teeri (professori Jaakko Kangasjärvi) Helsingin yliopisto, erikoistutkija Marko Ahteensuu (professori
Tero Soukka) Turun yliopisto, osastonylilääkäri Ari Ristimäki (ylilääkäri Kristiina Aittomäki) Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS,
pääsihteeri Sakari Karjalainen SOSTE Suomen Sosiaali ja Terveys ry
(johtava ympäristökasvattaja Sonja
Jaari Natur och miljö rf), asiamies
Carmela Kantor-Aaltonen Suomen
Bioteollisuus ry (toimitusjohtaja Timo
Veromaa Biotie Therapies Oy), toimitusjohtaja Saara Hassinen Salwe
Oy (LT, koulutuspäällikkö Juha Pekka
Turunen Suomalainen lääkäriseura
Duodecim) ja asiantuntija Leena
Suojala (metsäasiantuntija Lea Jylhä)
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 0295
163 317)
Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Marja Penttilä
valtioneuvoston esittelijäksi. (STM
ylitarkastaja Marjo Puputti 0295
163 524)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
23.1.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 90/2013
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevat
tiedotus- ja menekinedistämistoimet
sisämarkkinoilla ja kolmansissa
maissa. Ehdotuksella pyritään vahvistamaan eurooppalaisen maatalouden kilpailukykyä sisämarkkinoilla
ja kolmansissa maissa kehittämällä

ja avaamalla uusia markkinoita.
Lisäksi tavoitteena on kuluttajien tietoisuuden lisääminen yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteista ja lisäarvosta ja maataloustuotteiden laadusta. Tavoitteena on myös parantaa
menekinedistämispolitiikan vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä yksinkertaistaa tiedotus- ja menekinedistämistoimien hallintoa. (MMM neuvotteleva virkamies Anna-Leena
Miettinen 0295 162 409)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 23.1.2014 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti, lainsäädäntösihteeri Krista Oinonen ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.–17.8.2014, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Valtioneuvosto myönsi Lena Anderssonille virkavapautta oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja
prosessioikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virasta 1.2.2014–
31.10.2018. (OM apulaisosastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)
Oikeustieteen kandidaatti Markus
Teräväinen valtiovarainministeriön
hallitussihteerin virkaan 1.2.2014
lukien. (VM lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi 0295 530 422)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.1.2014
seuraavia asioita:
Vuoden 2013 talousarvion momentin 23.01.29 (Valtioneuvoston kanslian arvonlisäveromenot) määrärahan
ylittäminen 850 000 eurolla. Momentille on myönnetty 3 000 000 euroa ja
sille on kirjattu 16.1.2014 mennessä
3 689 175,92 euroa. Ylitys aiheutuu
valmiustilojen vuokramenojen kasvusta sekä kaikkien ministeriöiden
kulunvalvonnan uudistushankkeen
toteuttamisesta. (VNK osastopäällikkö
Auni-Marja Vilavaara 0295 160 370)
Vuoden 2013 talousarvion momentin
31.30.43 (Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen) määrärahan ylittäminen
4 150 000 eurolla. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettuun lakiin (1277/
2007) perustuen Liikennevirasto
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myöntää niin sanottuja kauppa-alustukia Suomen lipun alla liikennöiville
matkustaja- ja lastialuksille. Määrärahan ylitystarve aiheutuu matkustajaalusten miehistöjen määrän kasvusta.
Vuonna 2013 kauppa-alusluetteloon
on merkitty kahdeksan uutta alusta,
joista matkustaja-aluksia viisi. Luettelosta on poistettu vuoden 2013
aikana 13 alusta. Vaikka alusmäärä on
vähentynyt vuoden 2013 aikana, matkustaja-alusten osalta määrärahatarve
on kuitenkin suurempi suuremman
miehistön vuoksi. Vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten määrän ja edellisen vuosien toteumien perusteella, että vuoden
2013 määrärahatarve on 81 000 000
euroa, joka on 5,420 miljoonaa euroa
vähemmän kuin mitä valtiontalouden
kehyksiin on sisällytetty. Matkustajaalusten osalta tukea on maksettu
46 784 228 euroa ja lastialusten osalta
34 167 256 euroa eli yhteensä 80 951 484
euroa. Maksamatta on vielä matkustajaalusten tukia 3 965 561 euroa ja lastialusten tukia 230 264 euroa eli
yhteensä 4 195 825 euroa. Tuki on
myönnettävä mikäli laissa säädetyt
edellytykset tuen myöntämiselle
täyttyvät. (LVM neuvotteleva virkamies Tuija Päivärinta 0295 342 607)
Valtiontakuurahaston talousarvion
vahvistaminen vuodelle 2014. Rahaston tuloksen ennakoidaan olevan
3,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Kassaperusteisesti tarkasteltuna rahaston tuloksen ennakoidaan olevan
6,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Rahaston yhdystilillä oli 30.11.2013
varoja noin 742 miljoonaa euroa. Varojen määrän ennakoidaan olevan
31.12.2014 noin 757 miljoonaa euroa.
(TEM neuvotteleva virkamies Tiina
Ingman 0295 063 656)
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
21.1.2014

Hallitus arvioi kuntauudistuksen
etenemistä
Hallitus on tänään 21.1.2014 tarkastellut kuntauudistukseen liittyvien
lainsäädäntöhankkeiden valmistelutilannetta sekä kuntarakenneuudistuksen etenemistä.
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Noin 250 kuntaa ilmoitti marraskuussa 2013 valtiovarainministeriölle,
minkä kunnan tai kuntien kanssa ne
aikovat selvittää kuntien yhdistymistä.
Yhdistymisselvityksiä on jo käynnissä
lähes 100 kunnassa, ja useilla alueilla
selvityshankkeita on käynnistymässä
lähikuukausien aikana. Ministeriön
asettamia erityisiä kuntajakoselvityksiä on tällä hetkellä käynnissä seitsemällä alueella. Selvitysten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi
kuukautta sen jälkeen, kun sosiaalija terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki on hyväksytty eduskunnassa.
Hallituksen kevään 2013 kehysriihen yhteydessä tekemän linjauksen
mukaan valtio varautuu asettamaan
12 suurimmalle kaupunkiseudulle
erityiset kuntajakoselvitykset. Näistä
kahdeksalla seudulla on jo käynnissä
joko kuntien oma selvitys tai ministeriön erityinen kuntajakoselvitys.
Neljälle kaupunkiseudulle, jossa
kaupunkiseudun kattavia selvityksiä
ei ole käynnissä (Kuopio, Oulu, Seinäjoki ja Vaasa) varaudutaan aiemman linjauksen mukaisesti asettamaan erityiset kuntajakoselvitykset
kevään 2014 aikana. Hallitus myös
kannustaa kuntia oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen kuntarakenteiden kehittämiseksi.
Hallitus päätti seuraavaksi käynnistää neuvotteluja liitosselvitysten käynnistymiseksi niillä työssäkäyntitai yhdyskuntarakenneperusteen täyttävillä yhtenäisillä alueilla (4d§
3 mom.), joiden tulee kuntarakennelain mukaan tehdä selvitys usean
kunnan alueella, mutta joiden selvitystyö ei ole käynnistynyt.
Neuvottelut käydään siten, että alueille
on mahdollista tarvittaessa asettaa
erityinen kuntajakoselvitys kevään
2014 aikana elleivät kunnat itse saa
selvityksiään käyntiin. Neuvottelujen käynnistäminen ja mahdollisten
kuntajakoselvitysten asettaminen käsitellään alueittain erikseen Hallinnon
ja aluekehityksen ministerityöryhmässä.
Muiden seutujen osalta hallitus seuraa yhdistymisselvitysten käynnistymistä ja arvioi tilannetta seuraavan
kerran huhtikuussa 2014.
Yhteensä viisi aluetta ja kahdeksan
yksittäistä kuntaa on hakenut selvitysalueelleen poikkeamista kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden osoittamasta alueesta. Valtiovarainministeriön tulee ennen poik-

keamista koskevan päätöksen tekemistä neuvotella niiden kuntien
kanssa, joita päätös koskisi.
Tällöin kuullaan myös poikkeamista
hakeneen alueen ympäryskuntia, jotta
voidaan arvioida, onko kuntarakennelain edellytykset täyttävän suuremman selvitysalueen muodostaminen mahdollista.
Selvitysalueille, joiden laajentaminen
ei ympäryskuntien tekemien päätösten ja kuntien toiminnallisen suuntautumisen mukaan ole mahdollista,
voidaan myöntää poikkeus, jos kuntarakennelain mukaiset muut poikkeamisen edellytykset täyttyvät. Poikkeamishakemuksia koskeva kuntien
kuuleminen käynnistetään tammikuun aikana. Poikkeamista koskevat
päätökset ja niiden perusteet käsitellään Hallinnon ja aluekehityksen
ministerityöryhmässä.
Työssäkäynti- tai yhdyskuntarakenneperusteen perusteella muodostuvat
selvitysalueet
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut
_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20
130902Kuntar/03_Tyoessaekaeynti_tai_yhdyskuntarakenneperusteen_
perusteella_muodostuvat_selvitysalu
eet.pdf
Lisätietoja: ylijohtaja Päivi Laajala,
p. 0295 530 026 ja neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, p. 0295 530 027,
valtiovarainministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
17.1.2014 raportin Käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka neljässä
maassa, joka tarkastelee käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan kehittyvää määrittelyä ja uudelleenmäärittelyä neljässä maassa: Tanskassa,
Alankomaissa, Yhdysvalloissa ja
Isossa-Britanniassa. Näihin maihin
viitataan Suomen ohella usein, kun
käyttäjälähtöisestä innovaatiopolitiikasta keskustellaan sekä innovaatiopolitiikan että tieteen areenoilla.
Raportin tavoitteena on tuoda näissä
maissa koeteltuja käyttäjälähtöisen
innovaatiopolitiikan ratkaisuja ja kehityskulkuja suomalaiseen keskusteluun. Raportti on osoitteessa http://
www.tem.fi/files/38502/TEMrap_3_
2014_web_17012014.pdf. Lisätie-
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toja antaa kaupallinen neuvos Antti
Eskola, p. 0295 064 820, työ- ja elinkeinoministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti
17.1.2014 raportin Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät.
Raportti on osa matkailun kärkihankkeen valmistelua ja matkailupoliittisen toimenpideohjelman uudistusprosessia, ja sitä hyödynnetään elinkeinon ja muiden matkailutoimijoi-

den päätöksenteon, toiminnan ja
ennakoinnin tukena. Raportti on
jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä
osassa käsitellään Suomen matkailua
vuonna 2013 ja toisessa osassa esitellään seitsemän Suomen matkailun
vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa, skenaariota, vuonna 2030. Skenaariot
eivät ole ennustuksia tulevaisuudesta,
vaan niiden tarkoitus on herättää ajatuksia ja keskustelua sekä auttaa matkailualan toimijoita kehittämään

matkailua tulevaisuutta ennakoiden.
Raportti on osoitteessa http://www.
tem.fi/files/38503/TEMrap_4_2014
_web_17012014.pdf. Lisätietoja antaa
erityisasiantuntija Nina Vesterinen,
p. 0295 047 013, työ- ja elinkeinoministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2014
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