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

Valtioneuvosto antoi 6.2.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 1/2014 vp)
eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa
Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta.
Esityksessä ehdotetaan hyväksyttä10.2.2014/16

väksi keskinäisestä avunannosta ja
yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehty sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja
soveltamisesta annettu laki. Sopimuksen päätarkoitus on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus
vastaa pitkälti muita viime vuosina
Suomen itäisen Euroopan maiden
kanssa tekemiä kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295
530 041)
Hallituksen esitys (HE 2/2014 vp)
eduskunnalle laiksi valtion televisioja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöstä siten, että
1.1.2013 maksamatta olevien televisiomaksujen perimisestä voitaisiin
luopua 1.1.2015. Vastaavasti ne televisiomaksut, 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. Ajankohtaa ehdotetaan aikaistettavaksi
kolmella vuodella voimassa olevan
sääntelyn mukaisesta ajankohdasta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2015. (LVM viestintäneuvos Elina
Normo 0295 342 463)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 6.2.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista
tiedoista annetun valtioneuvoston
asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta.
Asetukseen (789/2010) on tehtävä
viittaustekniset muutokset sen johdosta, että kuluttajansuojalakia (38/
1978) on muutettu laeilla 1211/2013
ja 227/2011. Asetus tulee voimaan
13.6.2014. (OM lainsäädäntöneuvos
Sofia Rajamäki 0295 150 554)
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimiehiltä
vaadittavasta kielitaidosta. Maanmittauslaitoksen hallinto- ja organisaatiouudistus on tullut voimaan 1.1.2014
Maanmittauslaitoksesta
annetulla
lailla (900/2013). Asetus liittyy Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistuksen toteuttamiseen. Asetuksella säädetään Maanmittauslaitoksen eräiltä
kirjaamislakimiehiltä vaadittavasta
kielitaidosta kaksikielisten alueiden
vähemmistön kielellisten oikeuksien
turvaamiseksi. Asetus tulee voimaan
1.3.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)
11
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Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetus liittyy Maanmittauslaitoksesta
annetun lain (900/2013) nojalla
1.1.2014 voimaan tulleen Maanmittauslaitoksen hallinto- ja organisaatiouudistuksen toteuttamiseen. Kun
Maanmittauslaitoksen yksikön toimialueena on uudessa organisaatiossa
koko maa, tarkistetaan pykäliä teknisesti siten, että toimijana on maanmittaustoimiston asemesta Maanmittauslaitos. Asetus tulee voimaan
1.3.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2014. Asetuksella
säädetään siitä, miten yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä
ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/
2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o
378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 73/2009 mukaiseen tilaneuvontaan voi saada tukea valtion
varoista vuonna 2014. Asetuksessa
säädetään tuen määrästä ja tuen
myöntämisen edellytyksistä. Asetus
tulee voimaan 11.2.2014. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus täydentäviin
ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Muutoksella pohjaveden suojeluun liittyvät
täydentävien ehtojen vaatimukset
siirretään EU-lainsäädännössä tapahtuneen muutoksen vuoksi lakisääteisistä hoitovaatimuksista osaksi hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimuksia. Asetuksen 5 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että kasveihin,
jotka voidaan kylvää tai istuttaa ilman
esikasvia kesäkuun 30 päivän jälkeen, lisätään pinaatti ja tilli. Asetus
tulee voimaan 11.2.2014. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 47 §:n ja liitteen I
muuttamisesta. Asetus sisältää raskasta polttoöljyä koskevan muutoksen asetuksen liitteeseen I. Tämä
muutos perustuu vaarallisista aineista
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annettuun Euroopan

12

parlamentin ja neuvoston direktiiviin
ja sen täytäntöönpanoon. Lisäksi
asetuksella tarkennetaan palavien
nesteiden säilytystä ja varastointia
koskevia säännöksiä alkoholijuomien
osalta myymälärakennuksissa ja
kauppakeskuksissa. Asetus tulee voimaan 14.2.2014. (TEM neuvotteleva
virkamies Tapani Koivumäki 0295
063 722)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 6.2.2014 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää Vaasan hovioikeuden presidentti Olli Varilalle ero tuomarinvalintalautakunnan jäsenyydestä
ja nimittää hänelle seuraajaksi Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko
Könkkölä sekä myöntää Itä-Suomen
hovioikeuden presidentti Olavi
Snellmanille ero tuomarinvalintalautakunnan varajäsenyydestä ja nimittää hänelle seuraajaksi Rovaniemen
hovioikeuden presidentti Marianne
Wagner-Prenner 1.3.2014 lukien lautakunnan 14.5.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Mika
Risla 0295 150 190)
Päätös antaa eduskunnalle metsäpoliittinen selonteko 2050. Selonteossa
linjataan metsien hoidolle ja käytölle
pitkän tähtäimen visio ja strategiset
päämäärät sekä keskeisimmät toimenpidekokonaisuudet. Selonteko
on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/
selonteot. (MMM osastopäällikkö
Juha Ojala 0295 162 415)
Päätös maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jaosta Manner-Suomen
maaseudun
kehittämisohjelman
2007–2013 toimeenpanoa varten.
Päätöksellä osoitetaan tai jätetään
maa- ja metsätalousministeriön ja
Maaseutuviraston erikseen osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille myöntämisvaltuutta
Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston (maaseuturahasto)
rahoitusosuutena 4 775 000 euroa ja
valtion rahoitusosuutena 1 935 000
euroa, jotka on käytettävä 30.6.2014
mennessä ohjelmakauden 2007–2013
viimeisiä tukipäätöksiä tehtäessä
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa varten. Myöntämisvaltuudesta 1 169 500 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta ja 884 600
euroa valtion rahoitusosuutta on
Leader-toimintaryhmien rahoituskiintiöitä varten. Loput momentin
30.10.62
myöntämisvaltuudesta

(1 830 000 euroa sisältäen myös maaja metsätalousministeriön päätöksellä
5.9.2013 omaan käyttöön jätetyn
myöntämisvaltuuden 565 000 euroa)
jätetään Maaseutuviraston tarvittaessa
käytettäväksi tai erikseen osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ohjelmakautta 2007–
2013 päätettäessä. Päätös sisältää
aiempia vuosia vastaavat ehdot myöntämisvaltuuksia koskevista muutoksista. Uusilla ehdoilla ohjataan ohjelmakauden 2007–2013 viimeisten
myöntämisvaltuuksien käyttöä sekä
oikeutetaan Maaseutuvirasto tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia
ohjelmaa päätettäessä. (MMM maaseutuekonomisti Leena Summanen
0295 162 272)
Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Sini Wirén
valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM
kansliapäällikkö Harri Pursiainen
0295 342 389)
Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastajat Laura North
ja Mikko Härkönen valtioneuvoston
esittelijöiksi. (TEM ylitarkastaja
Johanna Ylitepsa 0295 064 207)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
6.2.2014 seuraavat Euroopan unionin
säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vapautensa menettäneiden
oikeusapua koskeva direktiivi).
Euroopan komissio on 27.11.2013
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ensivaiheen oikeusavusta rikoksesta
epäillyille tai syytetyille henkilöille,
jotka ovat menettäneet vapautensa,
sekä oikeusavusta eurooppalaista
pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä. Direktiivillä määritettäisiin
vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan vapautensa menettäneiden
epäiltyjen tai syytettyjen oikeuteen
saada oikeusapua rikosoikeudellisten
menettelyjen ensivaiheessa sekä
eurooppalaisen pidätysmääräyksen
mukaisen menettelyn kohteena olevien
henkilöiden oikeuteen saada oikeusapua menettelyjen ensivaiheessa ja
myöhemmissä vaiheissa. Vähimmäisvaatimuksia olisi sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko
Euroopan unionin alueella. Direktiiviehdotukseen liittyy komission suositus rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen oikeudesta oikeusapuun rikos-
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oikeudellisissa menettelyissä. (OM
hallitussihteeri Kirta Heine 0295
150 214)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tullirikkomusdirektiivi). Direktiivillä säädettäisiin muun muassa,
minkä unionin tullilainsäädännöstä
johtuvien velvoitteiden rikkominen
ainakin katsottaisiin tullirikkomuksiksi, niistä määrättävien sanktioiden
tasoista sekä sanktiomenettelyyn liittyvistä asioista. Direktiivin tavoitteena
olisi lähentää jäsenvaltioissa tullirikkomuksiksi katsottavia tekoja sekä
niiden unionin tullilainsäädännön
rikkomisesta määräämiä sanktioita,
jolloin unionin tullilainsäädännön
noudattamisen valvonta EU:n alueella
olisi yhdenmukaisempaa. Tämä muun
muassa vahvistaisi talouden toimijoiden tasavertaista kohtelua erityisesti valtuutetun talouden toimijan
asemaan ja muihin tulli-yksinkertaistuksiin ja -helpotuksiin liittyvässä
lupamenettelyssä. (VM neuvotteleva
virkamies Jere Lumme 0295 530 041)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Dohassa hyväksytyn muutoksen tekemisestä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden
Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjaan ja siihen perustuvien
velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti
(Kioton pöytäkirjan Dohan muutos).
Ehdotuksen tarkoituksena on hyväksyä EU:n puolesta Dohan muutoksessa EU:lle asetettu 20 prosentin
päästövähennysvelvoite vuoden 1990
päästötasosta vuoteen 2020 mennessä.
(YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 379 0429)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 6.2.2014 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto hylkäsi Carina Hellemaan erivapaushakemuksen valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen säädetystä kelpoisuusvaatimuksesta. (VNK alivaltiosihteeri Timo
Lankinen 0295 160 300)
Oikeustieteen kandidaatti Pekka
Hurtola valtioneuvoston kanslian
finanssineuvoksen virkaan 1.3.2014
lukien. (VNK alivaltiosihteeri Timo
Lankinen 0295 160 300)
Ulkoasiainneuvos Pirkko Hämäläinen
ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin virkaan 16.7.2014–31.8.2018.
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(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Oikeustieteen kandidaatti Anna Kaarina Piepponen valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 10.3.2014 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530
422)
Yhteiskuntatieteiden maisteri Mikael
Vakkari valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2014–
31.12.2015, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla
Kalsi 0295 530 422)
Neuvotteleva virkamies, ekonomi,
kauppatieteiden maisteri Esko Pyykkönen opetus- ja kulttuuriministeriön
neuvottelevan virkamiehen virkaan
7.2.2014 lukien. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 0295 330 235)
Yhteiskuntatieteiden maisteri Pasi
Korhonen sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asiain johtajan
virkaan 1.4.2014 lukien. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295
163 356)
Terveydenhuollon maisteri Annakaisa
Iivari sosiaali- ja terveysministeriön
johtajan virkaan 1.3.2014 lukien.
(STM vanhempi hallitussihteeri Arita
Kaario 0295 163 522)
Valtioneuvosto myönsi erityisasiantuntija Eero Lahtiselle virkavapautta
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.5.–
31.7.2014. (STM ylitarkastaja Marjo
Puputti 0295 163 524)
Lääketieteen tohtori Eeva Ollila
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.–31.7.2014,
kuitenkin enintään viran vakinaisen
haltijan virkavapauden ajaksi. (STM
ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163
524)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 6.2.2014
seuraavia asioita:
Yhteensä 29 miljoonan euron yleistuen myöntäminen maailman ruokaohjelma WFP:lle vuosille 2014–
2017. Tuki jakautuu seuraavasti: 2014:
6 miljoonaa euroa, 2015: 7 miljoonaa
euroa, 2016: 8 miljoonaa euroa ja
2017: 8 miljoonaa euroa. WFP on
YK:n ruoka-avusta vastaava ohjelma.
Humanitaarisessa avussa järjestö

vastaa myös logistiikkaklusterista.
Suomi tukee WFP:tä koska se on yksi
keskeisimpiä ja tehokkaimpia humanitaarisen avun toimijoita kriisitilanteissa. WFP on yksi Suomen humanitaarisen avun suurimmista kanavista. (UM lähetystöneuvos Anna
Gebremedhin 0295 351 038)
Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta
308 000 000 euron jakaminen avustuksina. Avustushakemukset hylätään
muilta osin. Vuoden 2013 tuotosta
jätetään jakamatta noin 42 600 000
euroa. Raha-automaattiyhdistyksen
16.1.2014 antamaa jakoehdotusta,
jossa ehdotetaan avustuksia jaettavaksi 308 000 000 euroa, muutetaan
tietyin osin. (STM osastopäällikkö
Raimo Ikonen 0295 163 517)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 5 . 2 . 2 0 1 4

TP-UTVA keskusteli Suomen mahdollisesta osallistumisesta KeskiAfrikan tasavallan kriisin vakauttamiseen
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta
keskustelivat
kokouksessaan keskiviikkona 5. helmikuuta Suomen mahdollisuuksista
osallistua valmisteltavana olevaan
EU:n operaatioon Keski-Afrikan tasavallan kriisin vakauttamiseksi. Valiokunnan linjauksen mukaisesti selvitetään tarkemmin Suomen mahdollisuudet osallistua operaatioon. EU:n
ulkoasiainneuvoston tammikuussa
tekemän päätöksen pohjalta EU jatkaa operaation valmistelua. EU:n toivotaan tekevän päätöksen operaation
käynnistämisestä vielä helmikuun
aikana. Operaation tehtävänä on tukea
Keski-Afrikan turvallisuustilanteen
vakauttamista sekä humanitäärisiä
toimia ja siviilien suojelua.
Valiokunta keskusteli myös Syyrian
kemiallisten aseiden hävittämissuunnitelman etenemisestä, kun maan
sisäiset kuljetukset ovat viivästyneet.
Tämän johdosta Tanskan ja Norjan
toteuttama
merikuljetusoperaatio
kemikaalien kuljettamiseksi Syyriasta
jatkuu suunniteltua pidempään. Suomen lähettämän suojeluosaston teh-
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tävää merikuljetusoperaatiossa on
tarpeen jatkaa siihen asti kunnes
kemialliset aseet on kuljetettu pois
Syyriasta tuhottavaksi, kuitenkin
enintään 30.6.2014 asti.
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat myös Suomen ja Ruotsin välisen
puolustusyhteistyön tiivistämisestä.
Suomen ja Ruotsin kahdenvälisen
yhteistyön tiivistäminen on luonnollinen jatkumo pohjoismaisen yhteistyön kehitykselle. Suomen ja Ruotsin puolustushallintojen työsuunnitelma yhteistyön tiivistämiseksi laaditaan kevään 2014 aikana. Yhteistyön tiivistämisessä hyödynnetään jo
käynnissä olevia yhteistyöhankkeita.
Lisäksi uusia yhteistyömahdollisuuksia selvitetään kaikissa puolustushaaroissa ja yhteisillä suorituskykyalueilla. Yhteistyöaloite koskee
rauhanajan toimintoja sisältämättä
keskinäisiä puolustusvelvoitteita.
Valiokunta keskusteli lisäksi Natokumppanuusyhteistyön näkymistä,
mikä on esillä Naton syksyn 2014
huippukokouksen valmisteluissa huomioiden myös Afganistanin ISAFoperaation päättyminen vuoden
lopussa.
Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö
Timo Kantola, p. 0295 351 477, ulkoasiainministeriö ja osastopäällikkö
Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö
TA L O 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 4 . 2 . 2 0 1 4

Talouspoliittinen ministerivaliokunta arvioi rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
kuuli tiistaina 4. helmikuuta kokouksessaan valtiosihteeri Martti Hetemäen johtaman rakennepoliittisen
ohjelman johtoryhmän arvion ohjelman toimeenpanon etenemisestä.
Arvion perusteella ministerivaliokunta totesi, että vaikka useat ministerityöryhmät ovat jo aloittaneet valmistelut hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanopäätöksen
perusteella, on myös asioita, joiden
käsittely ministerityöryhmien tasolla
ei ole vielä alkanut. Talouspoliittisessa
ministerivaliokunnassa joulukuussa
sovitun mukaisesti ministerivaliokunta odottaa, että valmistelu tapahtuu seuraavasti:
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– sosiaali- ja terveyspoliittisten toimien käsittelyn koordinoi STM
– koulutus- ja sivistyspoliittisten toimien käsittelyn koordinoi OKM
– teollisuus- ja elinkeinopoliittisten
toimien käsittelyn koordinoi TEM
– kilpailupoliittisten toimien käsittelyn koordinoi TEM
– asuntopoliittisten toimien käsittelyn koordinoi YM
– työllisyyspoliittisten toimien käsittelyn koordinoi TEM
– valtionhallintoa ja palvelurakenteita
koskevien toimien käsittelyn koordinoi SM.
Ministerivaliokunta korostaa, että
rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano on asetettava ministeriöissä
kaikkien muiden hankkeiden edelle.
Ohjelman toimeenpanoon on varattava tarvittavat resurssit hallinnonalojen sisällä niin, että ohjelma toteutuu konkreettisesti hallituksen aiemmin päättämällä tavalla ja aikataulussa.
Jos ministeriöt eivät pysty esittämään konkreettisia esityksiä päätöksiksi, jotka uskottavasti vähentävät
kuntien menoja hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanopäätöksen mukaisesti, tulee ministeriöiden esittää vaihtoehtoiset toimet,
jotka tuottavat vastaavansuuruiset
kuntien menojen vähennykset. Tähän
liittyen hallitus totesi päätöksessään
marraskuussa, että kehykseen jo sisältyviä kuntien menoja lisääviä hankkeita arvioidaan kriittisesti kehyspäätöksen yhteydessä.
Valtiovarainministeriö pyytää ministeriöitä tarkentamaan rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon liittyviä hallinnonalojensa kehysesityksiä, kun se toimittaa ministeriöihin
oman ehdotuksensa hallinnonalojen
kehyksiksi perjantaina 7. helmikuuta.
Kuntien tehtäviä ja velvoitteita koskevien toimien osalta tulee ottaa huomioon myös niiden vaikutus kuntien
menoihin.
Tarkentuneet esitykset käydään läpi
ja ohjelman toimeenpanon eteneminen
muiltakin osin varmistetaan ministeriöiden ja valtiovarainministeriön
välisissä kehysneuvotteluissa helmikuussa. Ministeriöiden tulee valtiovarainministeriön kehysehdotukseen
antamansa palautteen yhteydessä toimittaa selvitys rakennepoliittisen
ohjelman edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisesta myös niiltä osin
kun ne eivät vaikuta kehykseen.

Rakennepoliittisen ohjelman johtoryhmä tuo hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 25. helmikuuta arvion lisätoimenpiteiden
tarpeesta, jonka pohjalta ministerivaliokunta suuntaa lisätoimenpiteiden
valmistelua. Johtoryhmä tuo raportin
rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottojen pohjalta
täsmennetyt ehdotukset lisätoimenpiteiksi talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn 18. maaliskuuta. Lopulliset päätökset lisätoimista tehdään hallituksen kehysneuvotteluissa 24. ja 25. maaliskuuta.
Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Turunen,
valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160
292

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriön asettama työryhmä
ehdottaa 31.1.2014 julkaistussa mietinnössään rikoksen johdosta tapahtuvien luovuttamisten sekä kansainvälisten perheoikeusasioiden
käsittelyyn muutoksia. Työryhmä
esittää, että kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa muutosta
voitaisiin jatkossa hakea käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen Helsingin
hovioikeudelta ja edelleen korkeimmalta oikeudelta, mikäli se myöntää
valitusluvan. Rikoksen johdosta tapahtuvien luovuttamisten käräjäoikeuspäätöksistä haettaisiin jatkossakin
muutosta suoraan korkeimmalta
oikeudelta, mutta erotuksena nykyiseen siihen vaadittaisiin valituslupa.
Ehdotukset perustuvat oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille
2013–2025. Tavoitteena on vähentää
asioiden käsittelyyn tarvittavaa työmäärää ja järkevöittää työnjakoa eri
tuomioistuinasteiden välillä oikeusturvaa vaarantamatta. Samalla on
turvattava vaatimus tämän tyyppisten asioiden käsittelemisestä kiireellisesti. Työryhmän mietintöön liittyy
kolme eriävää mielipidettä. Mietintö
on osoitteessa http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1391083567674.html. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, p. 0295 150 246 ja
lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, p. 0295 150 260, oikeusministeriö.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä luovutti opetusministeri Krista
Kiurulle ja peruspalveluministeri
Susanna Huoviselle 5.2.2014 ehdotuksensa terveydenhuollon laillistettavien ammattihenkilöiden kielitaitovaatimuksen nostamisesta. Terveydenhuollon laillistettavien ammattihenkilöiden
kielitaitovaatimusta
esitetään nostettavaksi yleisten kielitutkintojen tasolle 4. Työryhmän
mielestä lääkäreiltä ja sairaanhoitajilta tällä hetkellä vaadittu kielitaitotaso (YKI 3) ei ole riittävä. Kuulusteluun valmentautumiseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen tulisi
olla saatavilla valtakunnallisesti riittävän yhtenäistä koulutusta. Työryhmä
ehdottaa myös, että ulkomaisen koulutuksen suorittaneiden ammattihenkilöiden ja työyhteisöjen ohjausta ja
koulutusta tulee kehittää. Ohjauksen
tueksi tulee valmistella yhteistyössä
ammattijärjestöjen, työnantajien, korkeakoulujen ja Valviran kanssa työpaikoille ja ammattihenkilöille suun-

nattu opas harjoittelusta, kielen oppimisen tukemisesta ja lokikirja tukemaan harjoittelun keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Työryhmämuistio on osoitteessa http://
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/
2014/kielitaito_terveysalalla.html.
Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, johtaja Kirsi Kangaspunta,
p. 0295 330 136, työryhmän sihteeri,
ylitarkastaja Sanna Hirsivaara, p. 0295
330 111 ja työryhmän sihteeri, hallitusneuvos Virpi Korhonen, p. 0295
330 391, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa 3.2.2014 julkaistussa esi- ja perusopetuksen opetusryhmien sekä
oppimisen ja koulunkäynnin tuen
nykytilaa käsittelevässä mietinnössä,
että rahoitusta opetusryhmien pienentämiseksi tulisi jatkaa edelleen.
Tavoitteena on myös uudistaa kuntien
valtionosuusjärjestelmä vuoteen 2015
mennessä siten, että rahoitus pohjau-

tuisi jatkossa nykyistä enemmän
perusopetuksen toimintaympäristöä
kuvaaviin indikaattoreihin kuten
alueen maahanmuuttajien väestönosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon sekä työttömyysasteeseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi
samassa yhteydessä selvityksen kolmiportaista tukea koskevan lain (voimaan 1.1.2011) vaikutuksista. Kehittämistoimina ministeriö esittää muun
muassa, että kolmiportaisen tuen toimeenpanon seurantaa ja arviointia
jatketaan Kansallisen koulutuksen
arviointikeskuksen toimesta vuonna
2014 käynnistyvällä kattavalla valtakunnallisella arvioinnilla. Mietintö
on osoitteessa http://www.minedu.fi/
OPM/Julkaisut/2014/Opetusryhmien_tila_Suomessa.html. Lisätietoja
antavat johtaja Jari Rajanen, p. 0295
320 268, opetusneuvos Jussi Pihkala,
p. 0295 330 256 (kolmiportainen tuki)
ja ylitarkastaja Kirsi Lamberg, p. 0295
330 397 (ryhmäkoot), opetus- ja
kulttuuriministeriö.

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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