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

Valtioneuvosto antoi 13.3.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 9/2014 vp)
eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain
muuttamisesta. Esityksellä pannaan
täytäntöön uudelleen laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi
kansainvälistä suojelua saaviksi hen17.3.2014/31

kilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden,
jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä
myönnetyn suojelun sisällölle. Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislain
kansainvälistä suojelua koskevien
säännösten täsmentämistä ja vallitsevan soveltamiskäytännön nostamista
lain tasolle direktiivin edellyttämällä
tavalla. (SM neuvotteleva virkamies
Sanna Sutter 0295 488 633)
Hallituksen esitys (HE 10/2014 vp)
eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi valtion talousarviosta
annettua lakia. Esityksen mukaan
siirtomäärärahan enimmäiskäyttöaika
voisi valtion monivuotisissa rakennus- ja muissa investointihankkeissa
olla nykyisen kolmen vuoden sijasta
viisi vuotta. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi talousarviolain valtion rakennushankkeita koskeva, monivuotiseen valtuuteen liittyvä säännös. (VM
budjettineuvos Outi Luoma-Aho
0295 530 086)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 13.3.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan
välisen valtakunnanrajan hoidosta

tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat
voimaan 29.3.2014. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351
158)
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen
3 §:n 3 momenttia muutetaan siten,
että siinä säädetään ministeriön hallintoyksikön ja ministeriön talousyksikön sijaan hallinto- ja kehittämisyksiköstä. Mainitut ministeriön
erilliset yksiköt on tarkoitus yhdistää
uudeksi erilliseksi yksiköksi 1.4.2014
lukien. Asetus tulee voimaan 1.4.2014.
(SM kansliapäällikkö Päivi Nerg
0295 418 803)
Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden vienti- ja kauttakuljetuslupa-asiaa koskevan valtioneuvoston
päätöksen maksullisuudesta. Asetuksella säädetään valtioneuvoston
yleisistunnossa tekemän puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain
(282/2012) 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun puolustustarvikkeiden vientija kauttakuljetuslupa-asiaa koskevan
päätöksen maksullisuudesta ja maksun suuruudesta. Asetuksella korotetaan lupapäätöksistä perittävä maksu
vastaamaan
kustannuskehitystä.
Asetus tulee voimaan 20.3.2014.
(PLM esittelijä Kosti Honkanen
0295 140 607)
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Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista
luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja
vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta. Keskeisten rahoitusmarkkinatoimijoiden
omistajakontrollisääntelyä koskeva,
omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä,
säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä
ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta annettu valtioneuvoston
asetus (231/2009) kumotaan. Tämä
on tarpeen, koska asetuksen nimike
on muutettava asetuksen soveltamisalan laajentumisen vuoksi ja siihen
on samasta syystä tarpeen tehdä useita
vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain edellyttämiä teknisiä muutoksia. Uusi asetus koskee nykyisen
asetuksen soveltamisalan lisäksi
omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista myös erityisessä säilytysyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen
hoitajassa. Asetus sisältää yksityiskohtaiset säännökset tiedoista ja selvityksistä, jotka ilmoitusvelvollisen on
liitettävä Finanssivalvonnalle tehtäviin, osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskeviin ilmoituksiin, sekä
osakkeiden hankintaa koskevasta
rajoituksesta. Asetus tulee voimaan
29.3.2014. (VM lainsäädäntöneuvos
Ilkka Harju 0295 530 215)
Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä
annetun valtioneuvoston asetuksen
1 §:n muuttamisesta. Muutokset ovat
teknisiä ja liittyvät 1.1.2014 voimaan
tulleeseen
Maanmittauslaitoksen
organisaatiouudistukseen ja 1.1.2012
voimaan tulleeseen lakiin Suomen
metsäkeskuksesta (418/2011). Asetus
tulee voimaan 1.4.2014. (MMM
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen
0295 162 300)
Valtioneuvoston asetus yksityisistä
teistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 22 §:n muuttamisesta. Asetusta
muutetaan teknisesti Maanmittauslaitoksen 1.1.2014 voimaan tulleen
organisaatiouudistuksen ja 1.1.2014
voimaan tulleen yksityisistä teistä
annettua lakia koskevan lakimuutoksen (907/2014) johdosta siten, että
toimijana on maanmittaustoimiston
asemesta Maanmittauslaitos. Asetus
tulee voimaan 1.4.2014. (MMM
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen
0295 162 300)
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Valtioneuvoston asetus Liikenteen
turvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 3 momentin ja Liikennevirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 3 momentin kumoamisesta. Asetuksella
lakkautetaan Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston perustamisen yhteydessä perustetut neuvottelukunnat kumoamalla näitä koskevat otsikon mukaiset säännökset.
Neuvottelukunnat ovat toimineet
yhden täyden toimikauden 2010–
2013. Virastojen toiminta on vakiintunut ja sidosryhmätyö on systemaattisesti kytketty osaksi virastojen toimintaa, eikä erillisiä neuvottelukuntia nähdä enää tarpeellisena säilyttää.
Asetus tulee voimaan 1.4.2014.
(LVM yli-insinööri Maria Rautavirta
0295 342 564)
Valtioneuvoston asetus VarsinaisSuomen maakunnan luonnonsuojelualueista. Asetuksen tarkoituksena on
eri luonnonsuojeluohjelmissa ja Natura 2000 -verkostossa osoitettujen
alueiden suojelun toimeenpano luonnonsuojelulain mukaisina muina
luonnonsuojelualueina. Asetukseen
on sisällytetty myös eräitä muita suojelutarkoituksiin hankittuja tai osoitettuja alueita kuten METSO-ohjelman mukaisesti hankittuja alueita,
kaavojen suojelualuevarauksia ja
puolustusvoimilta Metsähallitukselle
siirtyneitä alueita. Alueet ovat eräitä
Mietoistenlahdella sijaitsevia Maaja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen (MTT) hallinnassa olevia
alueita lukuun ottamatta Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien
taseessa ja luontopalveluiden hallinnassa. Kyseisten MTT:n alueiden
hallinta siirretään tässä yhteydessä
Metsähallitukselle. Perustettavien 31
luonnonsuojelualueen pinta-ala on
yhteensä 11 626 hehtaaria. Asetuksella lakkautetaan eräitä aiemmin
asetuksella perustettuja alueita, jotka
sisällytetään nyt perustettaviin laajempiin alueisiin. Asetus tulee voimaan 15.4.2014. (YM lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen 050 374
0247)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 13.3.2014 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä ympäristöministeri
Ville Niinistön tilalle ulko- ja turvallisuuspoliittisen
ministerivaliokunnan jäseneksi kehitysministeri
Pekka Haavisto. Ministerivaliokun-

nan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Jyrki Katainen;
jäsenet: valtiovarainministeri Jutta
Urpilainen, ulkoasiainministeri Erkki
Tuomioja, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb,
sisäministeri Päivi Räsänen, puolustusministeri Carl Haglund, kulttuurija urheiluministeri Paavo Arhinmäki
ja ministeri Haavisto. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)
Päätös asettaa Suomen tasavallan ja
Ruotsin kuningaskunnan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu Suomen rajanhoitovaltuuskunta. Kokoonpano: puheenjohtaja: pääjohtaja Arvo
Kokkonen Maanmittauslaitos; varapuheenjohtaja: yli-insinööri Pekka
Tätilä Maanmittauslaitos; jäsenet:
raja- ja meriosaston päällikkö, kenraalimajuri Mikko Kirjavainen Rajavartiolaitos sekä diplomi-insinööri
Antti Castrén Liikennevirasto. Antti
Castrénin varahenkilönä toimii yksikön päällikkö Rainer Mustaniemi
Liikennevirastosta. Liikenneviraston
edustajan on tarkoitus osallistua rajanhoitovaltuuskunnan työhön siltä osin,
kuin käsitellään vuoden 1972 mannermaajalustasopimuksen (SopS 7/
1973) teknistä tarkistamista, jos kyseinen asia ajankohtaistuu valtuuskunnan työssä. (UM lainsäädäntöneuvos
Maria Guseff 0295 351 158)
Päätös antaa eduskunnalle demokratiapoliittinen selonteko: Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen. Selonteon
tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteistä
ja suunnitelmallista demokratian
edistämistä. Selonteossa kuvataan
Suomen demokratian haasteita ja
mahdollisuuksia sekä nostetaan esiin
demokratian kehittämisen ydinkohtia, jotka vaativat huomiota nyt ja pitkällä aikavälillä. Selonteossa annetaan
valtioneuvoston linjaukset demokratiapolitiikan tavoitteiksi 2010-luvulle.
Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (OM johtaja
Kirsi Pimiä 0295 150 442)
Päätös asettaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hallitus
toimikaudeksi 14.3.2014–13.3.2016.
Kokoonpano: puheenjohtaja: ICTjohtaja, ylijohtaja Timo Valli valtiovarainministeriö; varapuheenjohtaja:
toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä Valtion
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet; jäsenet: tietohallintojohtaja Arto Jalkanen Jyväskylän
kaupunki, professori Helena Forsman
Tampereen yliopisto, johtaja Hilkka
Alatalo-Korpi Valmet Oyj ja henki-
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löstön edustaja, jonka Valtorin henkilökunta nimeää keskuudestaan.
(VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena
Tarkka 0295 530 141)
Päätös Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan yhdistymisestä. Maaningan kunta lakkaa ja yhdistyy
Kuopion kaupunkiin. Päätös perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston ja
Maaningan
kunnanvaltuuston
12.11.2012 hyväksymään yhdistymissopimukseen. Uusi Kuopion kaupunki kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin
toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin alueisiin kuin
nykyinen Kuopion kaupunki. Päätös
tulee voimaan 1.1.2015. (VM neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa
0295 530 027)
Päätös hyväksyä Suomen esitys
komission pohjoisen tuen päätökseen K(2009)3067 tehtävistä muutoksista. Pohjoisen tuen maksuvaltuutta ehdotetaan vuodesta 2015
alkaen korotettavaksi 24 miljoonalla
eurolla nykyisestä 358 miljoonasta
eurosta 382 miljoonaan euroon.
Lisäksi eräiden eläinlajien eläinyksikkökertoimiin ja niitä vastaaviin
tukirajoitteisiin sekä maidontuotannon seurantaan esitetään teknisiä
muutoksia. Pohjoisen tuen päätöksestä esitetään poistettavaksi porotalouden petovahinkojen korvaaminen EU-säädösperustan muuttamisen
takia. Vuodesta 2015 alkaen pohjoisen tuen nuorten viljelijöiden tukea
esitetään maksettavaksi samoille viljelijöille kuin tulevaa EU:n suorien
tukien nuorten viljelijöiden tukea.
Samalla tarkoituksena on yhtenäistää
tuensaajien ikämääritelmiä eri tukijärjestelmien välillä. Pohjoista tukea
koskevan tukiohjelman muutoksesta
on neuvoteltu valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja
SLC) välillä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain
mukaisesti. Osapuolten välillä ei saavutettu valtioneuvoston asettamassa
määräajassa 28.2.2014 mennessä
yhteistä näkemystä Euroopan komissiolle jätettävän muutosesityksen
sisällöstä. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 13.3.2014 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Jutta Grasille virkavapautta
sisäministeriön maahanmuutto-osas-
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ton lainsäädäntöneuvoksen virasta
1.8.2014–31.7.2017. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 0295 488 304)
Valtioneuvosto asetti valtiovarainministeriön ICT-johtajan virkaan
nimitetyn Timo Vallin valtioneuvoston käytettäväksi suorittamaan valtiovarainministeriön määräämiä tehtäviä 14.3.2014–13.3.2016 ja samalla
myönsi hänelle vastaavaksi ajaksi
palkallista virkavapautta virastaan.
(VM valtiosihteeri Martti Hetemäki
0295 530 292)
Hallintotieteiden maisteri Tomi
Lindholm liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen
1.4.2014–31.5.2016, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Taru
Rastaan virkavapauden ajaksi. (LVM
osastopäällikkö Pekka Plathan 0295
342 340)
Terveystieteiden tohtori Päivi Voutilainen sosiaali- ja terveysministeriön
johtajan virkaan 1.5.2014 lukien.
(STM hallitusneuvos Liisa Perttula
0295 163 521)
Hallintotieteiden maisteri ja teologian
maisteri Tuomas Kurttila lapsiasiavaltuutetun
virkaan
1.5.2014–
30.4.2019. (STM hallitusneuvos Liisa
Perttula 0295 163 521)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.3.2014
seuraavia asioita:
Aineistopankkihanketta koskevan
hankintapäätöksen hyväksyminen.
Oikeusministeriö on käynnistänyt
syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishankkeen (ns. AIPAhanke). Oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö ovat yhteistyöpöytäkirjalla sopineet tuottavuutta lisäävästä hankkeesta ja sen rahoituksesta.
Tietojärjestelmän hankinta on päätetty
jakaa osiin hankintaan liittyvien riskien hallitsemiseksi. Ensimmäisenä
toteutettavan kokonaisuuden hankinnassa käytettiin neuvottelumenettelyä, joka sisälsi osallistumishakemusten ja tarjouspyyntöjen jättämisen sekä neuvottelut alustavan tarjouspyynnön ja tarjousten perusteella.
Kilpailutuksen seurauksena Accenture Oy on valittu sopimustoimittajaksi. Hankintasopimus ei kuitenkaan ole syntynyt päätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta hankintayksikkönä

toimivan oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan Oikeusrekisterikeskuksen ja Accenturen välillä.
(OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 0295 150 138)
Kalatalouden edistämisvarojen jakaminen vuonna 2014. Määräraha
6 395 000 euroa jaetaan valtion
talousarviossa ja kalastuslaissa edellytettyihin tarkoituksiin seuraavasti:
Suomen ammattikalastajaliitto SAKL
ry:lle 100 000 euroa, korvaukset vesialueen omistajille 1 159 000 euroa,
kalastusaluetoiminta 1 648 000 euroa,
kalastusalan järjestöjen toiminta
1 602 000 euroa, kalatalouden edistäminen 1 658 000 euroa sekä maksun
kantokulut ja kalastuksenhoitomaksurekisterin ylläpito 228 000 euroa.
(MMM kalatalousylitarkastaja Roni
Selén 0295 162 462)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
H A L L I T U K S E N I LTA K O U L U
12.3.2014

Hallitus keskusteli liikenteen rakenneuudistuksesta
Hallitus keskusteli iltakoulussaan
keskiviikkona 12. maaliskuuta liikenteen rakenneuudistuksesta liikenneministeri Merja Kyllösen esittelystä.
Hallituskauden liikennepolitiikkaa
linjattiin vuonna 2012 valmistuneessa
liikennepoliittisessa
selonteossa.
Selonteosta saatiin vahva selkänoja
totutun liikennepolitiikan kyseenalaistamiselle ja ajattelun ajantasaistamiselle.
Hallitus totesi, että liikennesektorin
modernisointi ja liikennepoliittisen
ajattelun uudistaminen on olennainen osa rakenneuudistusta ja sitä
tulee viedä vauhdilla eteenpäin. Liikennettä ei pidä nähdä kulueränä valtion budjetissa vaan se tulee ymmärtää tulevaisuuden kasvualana, josta
tämän päivän fiksuilla päätöksillä
saadaan luotua Suomeen vientituotteita ja työpaikkoja.
ICT:n mahdollisuudet pitää uskaltaa
ja osata hyödyntää. Hallitus keskusteli siitä, että Suomella on mahdollisuus olla rohkea edelläkävijä liikennepolitiikassa. Tienraivaajana toimii
liikenne- ja viestintäministeriön
käynnistämä liikenteen sähköiset
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palvelut -kokeiluhanke, jonka tavoitteena on edistää liikenteen sähköisten palvelujen kuluttajamarkkinoiden syntymistä.
Hallitus totesi, että tulevaisuuden liikenne tuotetaan palveluna. Tällöin
käyttäjä saisi hankittua tarvitsemansa
liikkumis- ja kuljettamispalvelut vaivattomasti, yhden käyttöliittymän
kautta. Tämä edellyttää sitä, että eri
liikennemuotoja voidaan nykyistä
paremmin yhdistellä ja että koko liikennejärjestelmää kehitetään ennen
kaikkea käyttäjien näkökulmasta.
Liikennealalla voidaan ottaa oppia
telealan kehityksestä: tulevaisuudessa
tavarat ja ihmiset voisivat kulkea yhtä
vaivattomasti, saumattomasti ja edullisesti kuin puhelut, viestit ja videot
televerkoissa. Tämän mahdollistamiseksi myös lainsäädäntökehikkoa
tulee tarkastella uusin silmin.

Varautumisen ohjausasiakirjoista Suomen kyberturvallisuusstrategia kehittyi toimeenpano-ohjelmaksi, joka
edesauttaa kybertoimintaympäristömme luotettavuuden rakentamiseksi.
Suomalainen varautumisen malli on
toimiva. Vuonna 2013 varautumista
kehitettiin kaikilla hallinnonaloilla
yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseksi.
Valiokunta keskusteli Ukrainan tilanteesta sekä kansainvälisistä pyrkimyksistä pysäyttää tilanteen kärjistyminen edelleen ja toimia kriisin ratkaisun edistämiseksi. Suomi noudattaa asiassa EU:n yhdessä tekemiä linjauksia, joista viimeisin annettiin valtion ja hallitusten päämiesten kokouksesta 6.3.2014. Suomen kannanotto,
joka annettiin valiokunnan kokouksesta 2.3.2014, on myös edelleen
ajankohtainen.

Hallitus haluaa ratkaista perusväylänpidon rahoituksen. Liikenne- ja viestintäministeriön parlamentaarinen
työryhmä kartoittaa parhaillaan etenemisvaihtoehtoja liikenneverkon
korjausvelan vähentämiseksi. Hallitus totesi, että yhtenäisen näkemyksen muodostaminen väyläverkon
kunnon turvaamiseksi on loppuhallituskauden tärkeimpiä tehtäviä.

Lisätietoja: pääsihteeri Vesa Virtanen,
Turvallisuuskomitea, p. 0295 16001;
osastopäällikkö Kirsti Kauppi, ulkoasiainministeriö, p. 0295 351 561

Lisätietoja: erityisavustaja Sarianne
Hartonen, p. 0295 342 325, liikenneja viestintäministeriö

Turvallisuuskomitea
hyväksyi
11.3.2014 ensimmäisen kansallisen
kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman. Toimeenpanoohjelma vauhdittaa kyberturvallisuusstrategian toteuttamista esittämällä konkreettisia kyberturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.
Kyberturvallisuudella pyritään siihen,
että kansalaiset, yritykset ja viranomaiset voivat luottaa kybertoimintaympäristöön. Toimeenpano-ohjelmassa on yhteensä 74 toimenpidettä
kyberturvallisuuden parantamiseksi.
Ne on koottu hallinnonalojen ja huoltovarmuusorganisaation esityksistä.
Yksittäiset toimenpiteet keskittyvät
erityisesti viranomaisten osuuteen
turvallisuudessa. Koulutuksella, tutkimuksella ja elinkeinoelämällä on
tärkeä rooli kyberturvallisuuden ylläpitäjänä ja kehittäjinä. Useat toimeenpano-ohjelmassa esitettävät toimenpiteet tähtäävät ratkaisuihin, joilla
edistetään suomalaisten yritysten
kyberturvallisuutta, liiketoimintamahdollisuuksia sekä viranomaisten
ja yritysten välistä yhteistyötä. Toimeenpano-ohjelma on osoitteessa
www.turvallisuuskomitea.fi. Lisätietoja antaa Turvallisuuskomitean pää-
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TP-UTVA keskusteli Ukrainan tilanteesta ja käsitteli vuoden 2013
Yhteiskunnan turvallisuusraporttia
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
kokouksessaan tiistaina 11. maaliskuuta 2014 Turvallisuuskomitean
Yhteiskunnan turvallisuus 2013 -raporttia. Turvallisuuskomitean arvio
keskittyy Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTS 2010) määritettyjen hallinnonalojen strategisten tehtävien toteutumiseen. Raportin mukaan
varautumisessa saavutettiin hyviä
tuloksia. Vuoden 2013 aikana järjestetty valtioneuvoston valmiusharjoitus VALHA13 kehitti varautumista
ja valmiutta hyvin laaja-alaisesti,
erityisesti kyberturvallisuuden osalta.
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sihteeri Vesa Virtanen, p. 0295 140
700, puolustusministeriö.
Itä-Suomen
aluehallintoviraston
maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön johdolla toimineen työryhmän
loppuraportti maistraattien toimipisteverkon kokonaistarkastelusta
on valmistunut 13.3.2014. Asiakkaat
saavat jatkossa maistraattien palveluja 25 maistraatin omasta toimipisteestä sekä valtiovarainministeriössä
valmisteilla olevista julkisen hallinnon yhteisistä asiakaspalvelupisteistä.
Maistraattien omaa toimipisteverkkoa on tarkoitus supistaa vuosien
2014–2019 aikana nykyisestä 41 yksiköstä 25 yksikköön. Maistraattien
palveluja tullaan yhteisen asiakaspalvelun käyttöönoton myötä tarjoamaan myös monilla sellaisilla paikkakunnilla, joista maistraatti on jo
aiemmin sulkenut oman toimipisteensä tai joissain maistraattien palveluja ei ole aiemmin ollut lainkaan
tarjolla. Asiakas saa maistraatin palveluja yhteisistä asiakaspalvelupisteistä palveluneuvojan antamana sekä
maistraatin omien asiantuntijoiden
antamana videoneuvotteluyhteydellä.
Tiettyjä palveluita maistraattien asiantuntijat antavat paikan päällä yhteisissä asiakaspalvelupisteissä. Työryhmä korostaa loppuraportissaan
myös sitä, että henkilöstön aseman turvaamiseen tulee kiinnittää toimipisteverkkomuutosten yhteydessä erityistä
huomiota. Palvelupisteverkkotyöryhmän loppuraportti on osoitteessa
http://www.avi.fi/web/avi/julkaisut2014. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Jaana Salmi, p. 0295 530 003, valtiovarainministeriö ja yksikön päällikkö Merja Koponen, p. 029 501
6877, Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö.
Suomen meriliikennestrategia luovutettiin 12.3.2014 liikenneministeri
Merja Kyllöselle. Meriliikennestrategialla on luotu kokonaisvaltainen
Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja
työllisyyttä palveleva sekä uusia
ympäristönormeja huomioon ottava
näkemys vuosille 2014–2022. Meriliikennestrategian tavoitteena on
tehokkaat ja kilpailukykyä tukevat
kuljetusketjut. Tavoitteena on varmistaa Suomen ulkomaankaupan ja kotimaan vesiliikenteen häiriötön ja kansantaloudellisesti kustannustehokas
sekä kansainvälisen kilpailukyvyn
takaava toiminta myös talviaikana.
Suomesta halutaan myös meren ja
jään huippuosaaja. Merenkulun ja
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meriklusterin tulevaisuuden osaajien
riittävyys tulee varmistaa ja merenkulkualan tunnettuutta ja vetovoimaa
kehittää. Tavoitteena on saavuttaa
uitavan puhdas ja turvallinen Itämeri,
joka houkuttelee virkistys- ja matkailutoimintaa alueelle ja tarjoaa laadukkaat merikuljetuspalvelut markkinaalueen käyttöön. Meriliikennestrategia on osoitteessa http://www.lvm.fi/
julkaisu/-/view/4391604. Lisätietoja
antavat liikenneneuvos Piia Karjalainen, p. 0295 342 303, hallitusneuvos
Lolan Eriksson, p. 0295 342 493 ja
ylitarkastaja Leena Sirkjärvi, p. 0295
342 402, liikenne- ja viestintäministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriön johtama
työryhmä esittää vuorotteluvapaan
ehtojen tiukentamista työministeri

Lauri Ihalaiselle 13.3.2014 luovuttamassaan raportissaan. Vuorotteluvapaalle voisi jatkossa päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen eikä siltä
voisi enää jäädä suoraan eläkkeelle.
Myös vuorotteluvapaan sijaisen vaatimuksia tiukennettaisiin. Vuorotteluvapaalle jäävälle asetettaisiin tällä
hetkellä 60 vuoden yläikäraja. Ikäraja
olisi sidottu työeläkelainsäädäntöön.
Yläikäraja koskisi vuonna 1957 ja
sen jälkeen syntyneitä. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavalta edellytettäisiin vähintään 90 kalenteripäivän
pituista työttömyyttä. Työttömyyden
kesto laskettaisiin vuorotteluvapaan
alkamista edeltäneen 14 kuukauden
ajalta. Vuorotteluvapaan kesto nousisi
100–360 kalenteripäivään. Vapaan saa
käyttää, miten haluaa. Tulevaisuu-

dessakin uudelle vuorotteluvapaalle
voi jäädä oltuaan viisi vuotta töissä.
Vuorotteluvapaasta maksettava korvaus säilyisi ennallaan. Tällä hetkellä
vuorotteluvapaalle pääsee 10 vuoden
työkokemuksen jälkeen. Vuorottelukorvauksen suuruus on työhistorian
pituudesta riippuen joko 70 prosenttia tai 80 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi
oikeus työttömäksi jäädessään. Lisätietoja antavat työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen, p. 0295
060 140 ja työryhmän puheenjohtaja,
vanhempi hallitussihteeri Anne-Mari
Mäkinen, p. 0295 060 070, 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.
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