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

Valtioneuvosto antoi 17.4.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 38/2014 vp)
eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
muuttamisesta. Valtionosuusjärjestelmästä ehdotetaan poistettaviksi eril23.4.2014/45

liset yleisen osan, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen määräytymisperusteet. Määräytymisperusteiden lukumäärää vähennettäisiin noin 50:stä noin kolmannekseen sekä poistettaisiin päällekkäisyyksiä ja porrastuksia, joista on
aiheutunut ongelmia kuntien yhdistämiselle. Valtionosuuden laskennalliset kustannukset perustuisivat keskeisesti ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Sairastavuuden paino valtionosuusperusteena
kasvaisi ja ikärakenteen paino pienenisi. Uuden sairastavuuskertoimen
osatekijöitä olisivat terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuolto. Terveydenhuollossa kustannustekijöinä otettaisiin huomioon keskeiset erityiskorvattavat sairaudet, joille määritetään
niiden yleisyyden ja hoitokustannusten perusteella erilliset painokertoimet.
Lisäksi terveydenhuollon kustannustekijänä käytettäisiin alle 55-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten painokerrointa. Vanhustenhuollon kustannustekijöinä otettaisiin huomioon
ikäryhmälle tyypilliset erityiskorvattavat sairaudet, joille määritetään niiden yleisyyden ja hoitokustannusten
perusteella erilliset painokertoimet.
Sosiaalihuollon kustannustekijänä
otettaisiin huomioon pelkästään alle
55-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten painokerroin. Muita lasken-

nallisia perusteita olisivat työttömyys-, vieraskielisyys-, asukastiheysja koulutustaustakertoimet sekä kaksikielisyys ja saaristoisuus. Lisäksi
ehdotetaan erillisiä lisäosia syrjäisyydelle, työpaikkaomavaraisuudelle
ja saamelaisten kotiseutualueen kunnille. Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen tasausraja ehdotetaan korotettavaksi 100 prosenttiin.
Tasauslisä olisi 80 prosenttia tasausrajan ja kunnan laskennallisen verotulon erotuksesta. Tasausvähennys
alenisi 30 prosenttiin tasausrajan ylittävästä euromäärästä lisättynä mainitun ylityksen luonnollisella logaritmilla, joka muunnetaan prosenttiyksiköiksi. Verotuloina otettaisiin valtionosuuden tasauksessa huomioon
50 prosenttia ydinvoimalaitosten kiinteistöverosta, ei muita kiinteistöveroja.
Uudistuksesta johtuville kuntakohtaisille valtionosuusmuutoksille ehdotetaan viiden vuoden siirtymäaikaa ja
kotikuntakorvauksille erillistä siirtymäjärjestelyä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (VM hallitusneuvos Arto Luhtala 0295
530 306)
Hallituksen esitys (HE 39/2014 vp)
eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi. Lailla luottolaitostoiminnasta
pantaisiin täytäntöön kansainväliseen
pankkisääntelyn kokonaisuudistuk27
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seen perustuva Euroopan unionin
luottolaitoksia koskeva direktiivi.
Ehdotetussa laissa ei enää säädettäisi
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuudelle asetettavista
vaatimuksista siltä osin kuin nämä
vaatimukset sisältyvät luottolaitosten
vakavaraisuusvaatimuksia
koskevaan EU-asetukseen. Lakiin lisättäisiin direktiivissä edellytetyt säännökset kiinteästä ja muuttuvasta lisäpääomavaatimuksesta sekä direktiivin mukaiset säännökset rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviin luottolaitoksiin sovellettavista lisäpääomavaatimuksista. Luottolaitoksen
hallinto- ja ohjausjärjestelmiä, riskienhallintaa sekä niiden viranomaisvalvontaa koskevia säännöksiä muutettaisiin yksityiskohtaisemmiksi. Lisäksi
ehdotetussa laissa rajoitettaisiin myös
asiakkaalle asunnon hankkimiseksi
myönnettävän luoton määrää suhteessa luoton vakuuden arvoon. Finanssivalvonnasta annettuun lakiin ja
luottolaitostoiminnasta
annettuun
lakiin lisättäisiin direktiivissä edellytetyt säännökset hallinnollisista seuraamuksista. Finanssivalvonnan käytössä olevan seuraamusmaksun
enimmäismääriä korotetaan huomattavasti. Lisäksi 37 muuhun lakiin
tehtäisiin
luottolaitostoiminnasta
annetun lain rakenteen muuttumisesta johtuvat välttämättömät lakitekniset muutokset. (VM vanhempi
hallitussihteeri Miki Kuusinen 0295
530 339)
Hallituksen esitys (HE 40/2014 vp)
eduskunnalle laiksi elintarvikelain
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia
vastaamaan Euroopan unionin lainsäädäntöä lihantarkastuksen osalta.
Kesäkuun 2014 alusta sovellettavan
komission asetuksen mukaan trikiinitutkimuksia voidaan vähentää sellaisten sikojen osalta, jotka on kasvatettu virallisesti tunnustetuissa valvotuissa pito-olosuhteissa. Elintarvikelakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset valvottujen pito-olosuhteiden
virallisesta tunnustamisesta. Myös
muita lihantarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa koskevia säännöksiä
ehdotetaan tarkennettaviksi. Elintarviketurvallisuutta koskevien täydentävien ehtojen valvonnan varmistamiseksi kasvintuotantotiloilla säädettäisiin valvontaviranomaisesta.
Valvonnan toteutuksesta vastaisivat
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Laista ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana eräs alkutuotantoon liittyvä asetuksenantoval28

tuus. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.7.2014. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Hannu Miettinen
0295 162 478)
Hallituksen esitys (HE 41/2014 vp)
eduskunnalle vaarallisten aineiden
kuljetuksista suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Venäjän
kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta. Sopimus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa
kansainvälisessä rautatieliikenteessä
allekirjoitettiin 25.6.2013. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa vaarallisten aineiden turvalliset kuljetukset Suomen ja Venäjän välisessä
suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä. Sopimuksella päätettäisiin Suomen ja Venäjän välinen vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia
koskeva sopimukseton tila. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.
(LVM hallitussihteeri Tiina Ranne
0295 342 004)
Hallituksen esitys (HE 42/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista annetun lain 12 §:n
muuttamisesta sekä Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista
annettua lakia niin, että lakiin lisättäisiin säännökset vähävaraisimmille
suunnatun eurooppalaisen avun rahaston hallinto- ja todentamisviranomaisesta, toimenpideohjelman valmistelusta sekä rahaston teknisen avun
hyväksyttävyydestä. Lisäksi Maaseutuvirastosta annettua lakia esitetään
muutettavaksi niin, että Maaseutuviraston tehtäviin lisättäisiin vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston hallintoviranomaistehtävät. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.7.2014. (TEM
hallitusneuvos Tuula Manelius 0295
064 909)
Hallituksen esitys (HE 43/2014 vp)
eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 a §, jossa
säädettäisiin määräyksestä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamies tekemään enintään kolmen
vuoden määräajaksi toisen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen teh-

täviä. Tavoitteena on mahdollistaa
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten resurssien joustava käyttö
keskusten välillä. Lisäksi esitetään,
että lakiin päivitettäisiin muutokset,
jotka vastaavat Suomen metsäkeskuksesta annettua lakia sekä alueiden
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annettua
lakia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.7.2014. (TEM
neuvotteleva virkamies Elina Isoksela
0295 063 719)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 17.4.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille
maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuosilta 2012–
2013 suoritettavista korvauksista.
Vuoden 2014 talousarvion momentille 30.01.03 (Maaseutuviraston toimintamenot) on osoitettu määräraha
korvausten maksamiseen yhteensä
100 000 euroa. Asetus tulee voimaan
24.4.2014. (MMM hallitussihteeri
Kyösti Helin 0295 162 327)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 17.4.2014 seuraavat päätökset:
Päätös Senaatti-kiinteistöjen ja Senaattikiinteistöt -konsernin tilinpäätöksen
vahvistamisesta sekä voiton tulouttamisesta vuodelta 2013. Senaatti-kiinteistöt -konsernin toteutunut liikevaihto oli 636,9 miljoonaa euroa ja
tilikauden voitto 130,2 miljoonaa
euroa. Konserniin kuuluvan liikelaitoksen liikevaihto oli 629,7 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 122,4
miljoonaa euroa. Liikelaitoksen vuokraustoiminnan toteutunut liikevaihto
oli 575,9 miljoonaa euroa ja vuokrakate 331,2 miljoonaa euroa. Vuokraustoiminnan tulos oli 81,6 miljoonaa euroa ja ilman arvonalennuksia
107,3 miljoonaa euroa. Arvonalennukset huomioiden tulos jäi asetetusta
tavoitteesta (90 miljoonaa euroa).
Ilman arvonalennuksia vuokraustoiminnan tulos oli asetettua tulostavoitetta parempi, minkä mahdollisti erityisesti rahoituskustannusten toteutuminen noin 11 miljoonaa euroa
ennakoitua pienempinä mutta myös
ylläpidossa saavutetut säästöt. Vuoden aikana panostettiin merkittävästi
sisäilmakorjauksiin ja tästä johtuen
korjausmenot ylittivät budjetoidun
23.4.2014/45

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

lähes 13 miljoonalla eurolla. Yliopistokiinteistöiltä saadut osinkotulot olivat 10,5 miljoonaa euroa. Sijoitetun
pääoman tuotto oli 3,9 prosenttia eli
se laski edellisestä vuodesta (4,3 %).
Vuoden 2013 investoinnit olivat
198,7 miljoonaa euroa. Investoinnit
alittivat investointikehyksen 71 miljoonalla eurolla. Investoinnit painottuivat edellisten vuosien tapaan peruskorjauksiin, joiden osuus oli 124 miljoonaa euroa. Valtiolle tarpeetonta
kiinteistöomaisuutta myytiin vuoden
2013 aikana yhteensä 60,7 miljoonalla eurolla. Omaisuuden myyntitoiminnan tulos oli 29,5 miljoonaa
euroa. Vuoden 2013 tuloksesta esitetään tuloutettavaksi valtion talousarvioon yhteensä 140 miljoonaa euroa.
(VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena
Tarkka 0295 530 141)
Päätös hyväksyä Suomen vakausohjelma. Ohjelma Vakausohjelmassa
esitetään Suomen talouspolitiikan
lähtökohdat ja tavoitteet erityisesti
finanssipolitiikan osalta sekä arvioidaan niiden toteutumista vuoteen
2018 asti. Ohjelman perustana on
eduskunnan 20.12.2013 hyväksymä
talousarvio, valtioneuvoston 3.4.2014
hyväksymä julkisen talouden suunnitelma vuosille 2015–2018 sekä
tämän taustalla olevat ennusteet. Vaisuista kasvunäkymistä huolimatta
Suomen julkisen talouden tila kohenee vakausohjelmajaksolla. Vuonna
2013 julkisen talouden alijäämä oli
2,1 % BKT:sta. Hallituksen päättämät sopeutustoimet kohentavat erityisesti valtiontalouden rahoitusasemaa niin, että tässä vakausohjelmassa
esitetyn ennusteen mukaan julkisyhteisöjen rahoitusasema tasapainottuu vuoteen 2017 mennessä ja julkisyhteisöjen velka alkaa alentua suhteessa kokonaistuotantoon ohjelmakauden aikana. Vuoden 2013 vakausohjelmassa asetettiin keskipitkän aikavälin tavoite julkisyhteisöjen rakenteelliselle rahoitusasemalle -0,5 prosenttiin BKT:sta ja se arvioitiin saavutettavan vuonna 2014. Vuonna
2013 rakenteellinen rahoitusasema
oli -0,4 % BKT:sta. Tässä vakausohjelmassa esitetyn arvion mukaan
rakenteellinen rahoitusasema on -0,7 %
BKT:sta vuonna 2014. Hallituksen
päättämien sopeutustoimien ansiosta
rakenteellinen rahoitusasema vahvistuu ohjelmakauden aikana ja kääntyy
ylijäämäiseksi vuonna 2017. (VM
finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo 0295 530 382)
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Päätös hyväksyä Eurooppa 2020 -strategian kevään 2014 kansallinen
ohjelma. Euroopan unionille kuvataan
hallituksen toimenpiteitä ja suunnitelmia, joilla vuoden 2011 syksyllä
vahvistetut Eurooppa 2020 -strategian
kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa huomioidaan myös
Euroopan unionin neuvoston Suomelle vuonna 2013 antamat suositukset. Ohjelma noudattaa rakenteeltaan kevään 2013 ohjelmaa. Painopiste on tänä vuonna kilpailukyvyssä,
yritysrakenteen monipuolistamisessa
sekä energiatehokkuudessa. Ohjelma
perustuu Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2010 hyväksymään Eurooppa
2020 -strategiaan. (VM finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo 0295
530 382)
Päätös valtion virastoista, joista tehtäviä ja toimintoja siirretään valtion
yhteisten tieto- ja viestintäteknisten
palvelujen järjestämisestä annetun
lain 5 §:ssä tarkoitettuun palvelukeskukseen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Tullista, valtiovarainministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, valtioneuvoston
kansliasta sekä puolustusministeriöstä
siirretään tehtävät, joita Valtion tietoja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa ja kehittää valtion yhteisten tietoja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:n 1 momentin ja 5 §:n 3 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Tehtävien ja toimintojen siirtojen yhteydessä siirtyvät näihin tehtäviin ja toimintoihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset, niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä
vireillä olevat asiat sekä siirrettävissä
tehtävissä olevat henkilöt siten kuin
niistä sovitaan tarkemmin siirtosopimuksissa. Siirrot toteutetaan 1.5.2014.
(VM lainsäädäntöneuvos Hannele
Kerola 0295 530 199)
Päätös määrätä valtioneuvoston
edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen
kevätistuntokaudelle 5.5.–10.5.2014
sisäministeri Päivi Räsänen varaedustajinaan erityisavustaja Sonja
Falk, ylijohtaja Riitta Kaivosoja, johtaja Tuula Lybeck sekä hallitussihteeri Sini Lahdenperä. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295
330 191)
Periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on parantaa edellytyksiä aineettomiin investointeihin,

aineettomaan pääoman hyödyntämiseen ja aineettomaan arvonluontiin
liittyvään osaamiseen sekä innovaatioihin perustuvan liiketoiminnan
syntymiselle ja kehittymiselle Suomessa. Tavoitteena on myös vahvistaa kulttuurin tuotannon taloudellista
perustaa ja siten varmistaa kansakunnan henkisen pääoman ylläpito ja
uusiutuminen. Periaatepäätös on
osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/
periaatepaatokset. (TEM osastopäällikkö Petri Peltonen 0295 063 662)
Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön 103. työkonferenssiin 28.5.–12.6.2014 Genevessä
ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Hallituksen
edustajia ovat hallitusneuvos Liisa
Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ministeri Antti Rytövuori
Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä ja varajäsenet ovat neuvotteleva
virkamies Päivi Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja työmarkkinaneuvos Jussi Toppila työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työnantajien valtuutettuina ovat asiantuntija Minna EtuSeppälä Elinkeinoelämän keskusliitto
EK:sta ja työntekijöiden valtuutettuna
kansainvälisten asioiden päällikkö
Katja Lehto-Komulainen Suomen
Ammattiliittojen
Keskusjärjestö
SAK:sta ja varavaltuutettuna ovat
asiantuntija Mika Kärkkäinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja
työntekijöiden
varavaltuutettuna
kansainvälisten asioiden päällikkö
Risto Kousa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 0295
048 932)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
17.4.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 17/2014
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi arvopapereilla
toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä (SFT).
Asetuksessa vahvistetaan säännöt,
jotka koskevat arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien, muiden
rahoitusrakenteiden ja edelleenpanttauksen läpinäkyvyyttä. Asetusta
sovelletaan arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuoleen,
rahastoyhtiöihin, vaihtoehtorahastojen hoitajiin, joille on myönnetty toimilupa, sekä edelleenpanttaukseen
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osallistuvaan vastapuoleen. Asetuksen soveltamisala on erittäin laaja
eikä vastapuolen edellytetä olevan
rahoitusmarkkinoiden säännelty toimija. Asetuksella varaudutaan siihen,
että kiristyvä kansainvälinen pankkisääntely sekä rakenneuudistukset ja
erityisesti tiettyjen toimintojen kielto
pankkiryhmältä jatkossa lisäävät pankkien kannustimia siirtää toimintoja
perinteisen pankkitoiminnan ulkopuolelle, niin sanotun varjopankkitoiminnan suuntaan. Asetus liittyy rakenneuudistuksesta annettuun asetusehdotukseen (U 15/2014 vp). (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 0295
530 215)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 17.4.2014 seuraavat nimitysasiat:
Neuvotteleva virkamies, yhteiskuntatieteiden maisteri Satu Mäki-Lassila
opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.2014–
30.4.2015, kuitenkin enintään siksi
ajaksi, jonka Sari Wessman on virkavapaana. (OKM hallitusneuvos Pia
Nyblom 0295 330 235)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.4.2014
seuraavia asioita:
Päätös Senaatti-kiinteistöjen palveluja tulostavoitteista vuodelle 2014 sekä
tuloutustavoitteesta vuoden 2014
tuloksen perusteella. Vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi asetetaan
90 miljoonaa euroa, joka ei sisällä
kiinteistöomaisuuden myyntivoittoja
ja -tappioita sekä osinkotuloja. Tuloutustavoitteeksi asetetaan 210 miljoonaa euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöille asetetaan yhdeksän palvelutavoitetta. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)
Valtion eläkerahaston vuoden 2013
tilinpäätöksen vahvistaminen. Rahaston kirjanpidollinen nettotulos toiminnan kulujen jälkeen oli 621,8 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma
14,3 miljardia euroa. Rahaston sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin
arvoin oli 976,8 miljoonaa euroa ja
sijoitusten suhteellinen tuotto oli
6,4 prosenttia. (VM finanssineuvos
Arto Eno 0295 530 072)
30

Maatalouden interventiorahaston vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen. Rahaston alijäämä tilikaudella
1.1.–31.12.2013 oli 676 266,49 euroa,
joka kirjataan rahaston omaan pääomaan. Taseen loppusumma tilikauden
päättyessä oli 1 528 657,92 euroa.
(MMM maatalousneuvos Esa Hiiva
0295 162 265)
Maatilatalouden kehittämisrahaston
vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen. Rahaston kulujäämä tilikaudella
1.1.–31.12.2013 oli 63 286 496,58
euroa. Taseen loppusumma tilikauden
päättyessä oli 504 322 434 55 euroa.
(MMM maatalousneuvos Esa Hiiva
0295 162 265)
Öljysuojarahaston vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen ja ympäristöministeriön tilinpäätöskannanotto.
Rahaston tilikauden tuottojäämä oli
9,98 miljoonaa euroa, joka kirjataan
rahaston omaan pääomaan. Oman
pääoman määrä on kulujäämän kirjauksen jälkeen 33 071 148,43 euroa.
Ympäristöministeriö toteaa tilinpäätöskannanottonaan, että öljysuojarahaston hallitus on toiminnassaan
riittävästi ottanut huomioon aikaisempien vuosien tilinpäätöksen vahvistamiseen liittyvät tavoitteet. Uutena
tilinpäätöskannanottonaan ympäristöministeriö kiinnittää rahaston huomiota rahoituksen pitkäjänteisen strategisen suunnittelun vahvistamiseen
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja rahaston välisen työnjaon
kehittämiseen. Rahaston toiminnan
kehittämisessä tulee hyödyntää valtiontalouden tarkastusviraston 7.3.2014
valmistuneen Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallintaa ja vastuita käsittelevän tuloksellisuustarkastuskertomuksen rahaston toimintaa koskevia
havaintoja ja suosituksia. Vaikka öljysuojarahaston käsittelyajat lyhenivät
edellisvuodesta, tulee rahaston edelleen kiinnittää huomiota hakemusten
käsittelyaikoihin. Ympäristöministeriö
asettaa rahastolle tulostavoitteeksi
korvaushakemusten käsittelyn keskimäärin yhdeksässä, ja puolessa tapauksista kuudessa kuukaudessa. (YM
neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä
050 362 2041)

HALLITUKSEN
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Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat keskiviikkona 16. huhtikuuta
2014 Ukrainan tilanteesta.
Ukrainan tilanne jatkuu huolestuttavana. Jännite Itä-Ukrainassa on lisääntynyt. Hallituksen vetoomuksia hallintorakennusten aseellisen valtauksen lopettamisesta ei ole noudatettu.
Hallitus pyrkii velvollisuutensa
mukaisesti palauttamaan järjestyksen. Uhreilta ei ole vältytty ja väkivaltaisuuksien leviäminen on mahdollista. Tilanteen rauhoittamiseksi
ja jännitteiden lieventämiseksi tulisi
kaikkien, mukaan lukien Venäjän,
tehdä osuutensa. Ukrainan, Venäjän,
EU:n ja Yhdysvaltain neuvottelut
Genevessä 17.4. ovat tärkeä mahdollisuus etsiä neuvottelujen kautta ratkaisua ja avata dialogi Ukrainan ja
Venäjän välillä. Ukrainan itsenäisyyden, yhtenäisyyden ja alueellisen
koskemattomuuden kunnioittaminen
on välttämätöntä.
Keskustelussa todettiin myös, että
Itämeren valtioiden neuvoston kesäkuun alussa järjestettävää kokousta
ei aiemmista suunnitelmista poiketen
järjestetä pääministeritason huippukokouksena. Kokous valmistellaan
sen sijaan pidettäväksi ympäristöministeritasolla. Muut kokoukset, kuten
Euroopan unionin Itämeri-strategian
vuosifoorumi, järjestetään suunnitelmien mukaisesti osana Turun Itämeritapahtumaa.
Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi
Hakala, p. 0295 351 300, ulkoasiainministeriö
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Suomen osallistuminen Syyrian
kemiallisen aseen hävittämiseen
esillä TP-UTVA:ssa
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
kokouksessaan perjantaina 11. huhtikuuta Syyrian kemiallisten aseiden
hävittämistä ja sen edellyttämiä kansainvälisen yhteisön jatkotoimia.
Valiokunta linjasi, että Suomi osallistuu enintään 20 sotilaan vahvuisella alustarkastusosastolla Välimeren alueella tapahtuvaan monikansalliseen tehtävään, jolla tuetaan
kemiallisten aseiden kieltojärjestö
OPCW:n ja YK:n yhteismission johdolla toteutettavaa Syyrian kemiallisen aseen hävittämistä.
Suomen alustarkastusosasto osallistuu kemiallisen aseen neutralisointia
toteuttavan Yhdysvaltain Cape Ray
-aluksen suojaukseen merialueella.
Yhdysvaltain aluksella neutralisoidaan Syyrian kemiallisten aseiden
ohjelmaan liittyneet vaarallisimmat
kemikaalit. Toiminta tapahtuu kansainvälisillä vesialueilla Välimerellä.
Suomi lähettää alustarkastusosaston
alueelle enintään kuuden kuukauden
määräajaksi.
Suomi on aiemmin lähettänyt
OPCW:n ja YK:n yhteismission
tukena toimivaan Tanskan ja Norjan
merikuljetusoperaatioon noin 10 hengen suojeluosaston, jonka tehtävänä
on varmistaa kemiallisten materiaalien turvallisuus merikuljetusten
aikana Välimeren alueella.
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat myös Ukrainan ajankohtaisesta

tilanteesta. Lisäksi keskusteltiin ulkoasiainministeriön tietoturvaloukkauksesta tehdystä selvityksestä sekä toimenpiteistä ja suosituksista tietoturvallisuuden kehittämiseksi.
Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti
Kauppi, ulkoasiainministeriö, p. 0295
351 561 ja erityisasiantuntija Tiina
Raijas, puolustusministeriö, p. 0295
140 318 sekä tietohallintojohtaja Ari
Uusikartano, ulkoasiainministeriö,
p. 0295 350 526 (UM:n tietoturvaloukkaus)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Tutkijaryhmä julkaisi 15.4.2014 raportin, jonka mukaan uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyvät ympäristöhaitat ja -riskit ovat
hallittavissa. Ympäristöministeriön,
työ- ja elinkeinoministeriön sekä
maa- ja metsätalousministeriön teettämästä raportista vastasivat Suomen
ympäristökeskus, Metsäntutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT. Raportin mukaan
ympäristöhaittoja ja -riskejä voidaan
välttää, kun ne tunnistetaan mahdollisimman varhain. Samalla voidaan
sovittaa yhteen energiapolitiikan sekä
luonnon- ja ympäristönsuojelun tavoitteet. Myönteiset vaikutukset ympäristöön, työllisyyteen, talouteen ja
energiaomavaraisuuteen rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. Raportissa
tarkastellaan tarkemmin merkittävimpiä uusiutuvan energian muotoja,
joista 1) metsäbiomassan energiakäyttö vuoden 2020 tuotantomäärillä
ei nykytiedon mukaan lisää merkittävästi monimuotoisuudelle aiheutuvia
vaikutuksia verrattaessa muuhun metsätaloustoimintaan 2) energiakasvien
viljely rehevöittää vesistöjä, mitä voidaan vähentää oikeilla viljelymene-

telmillä 3) biokaasun tuotannon ympäristövaikutukset riippuvat raakaaineesta. Jätepohjaisten raaka-aineiden ympäristövaikutukset ovat pienet ja 4) tuulivoiman käytölle tavoitellaan huomattavaa lisäystä vuoteen
2020 mennessä. Tuulivoimaloiden
merkittävimmät vaikutukset ovat
paikallisia ja liittyvät esimerkiksi
voimaloiden aiheuttamaan meluun ja
varjostukseen sekä maisemahaittoihin. Tutkijatyhmän raportti on osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/44838. Lisätietoja antavat
tutkimusprofessori, selvityshankkeen
koordinaattori Pekka Leskinen, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251
1370, neuvotteleva virkamies Maarit
Loiskekoski, ympäristöministeriö,
p. 0295 250 169, ylitarkastaja Aimo
Aalto, työ- ja elinkeinoministeriö,
p. 0295 064 793 ja ylitarkastaja VeliPekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 193.
Oikaisu Valtioneuvoston viikkoon
15/2014
Tasavallan
presidentti
vahvisti
11.4.2014 lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta, lain riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta
yleisissä tuomioistuimissa annetun
lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta ja lain
sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta (HE 186/2013 vp). Lakien voimaantuloksi oli mainittu virheellisesti 1.6.2014. Lait tulevat kuitenkin
voimaan 1.5.2014. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)

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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