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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
9.5.2014 seuraavat lait:

vahvisti

Laki hallintolain muuttamisesta (HE
50/2013 vp). Hallintolakiin lisätään
12.5.2014/53

hallintokantelua koskeva luku, joka
sisältää hallintokantelun tekemistä ja
käsittelyä sekä kantelun johdosta
annettavaa hallinnollista ohjausta
koskevat säännökset. Lakia lisäksi
täydennetään säännöksillä viranomaisen velvollisuudesta määritellä
odotettavissa oleva käsittelyaika tietyille asianosaisen oikeusasemaa
koskeville hallintoasioille. Laki tulee
voimaan 1.9.2014. (OM lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen
0295 150 396)
Laki taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
(HE 7/2014 vp). Taksinkuljettajan ajoluvan yläikäraja poistetaan ja lakiin
tehdään sen johdosta kuljettajan vaatimuksia, ajoluvan voimassaoloa ja
taksinkuljettajan valmiuksien kehittämistä koskevia muutoksia. Laki
tulee voimaan 1.6.2014. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 0295
342 571)
Tasavallan presidentti hyväksyi
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen sekä
vahvisti lain Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 211/2013 vp). Sopimus on

luonteeltaan sekasopimus, jonka
määräykset kuuluvat osittain jäsenvaltioiden ja osittain Euroopan unionin toimivaltaan. Vapaakauppasopimus liittyy Korean tasavallan kanssa
neuvoteltuun puitesopimukseen ja ne
muodostavat yhteisen institutionaalisen kokonaisuuden. Sopimuksen
tavoitteena on asteittainen ja vastavuoroinen sekä täysin Maailman
kauppajärjestön säännösten ja velvoitteiden mukainen kaupan vapauttaminen olennaisilta osin kaiken
tavara- ja palvelukaupan osalta. Lain
voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM kaupallinen
neuvos Heli Honkapää 0295
351 836)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
9.5.2014 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suurlähettiläs Päivi Kairamon tai
hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Juha Niemen valtuuttaminen
tekemään kirjeenvaihdolla sopimukset Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian liittovaltion,
Brasilian liittotasavallan, Kanadan,
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Hongkongin, Intian tasavallan ja Japanin välillä vuoden
1994 palvelukaupan yleissopimuk13
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sen (GATS) XXI artiklan mukaisesti
Bulgarian tasavallan ja Romanian
sitoumusluetteloissa mainittujen sitoumusten muuttamisesta maiden
Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.
Päätös sopimusten allekirjoittamisesta unionin puolesta tehtiin neuvostossa 16.12.2013. Sopimukset sisälsivät neuvoston mukaan myös jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä, mistä johtuen sopimukset tulee allekirjoittaa myös jäsenvaltioiden toimesta. Sopimukset eivät
sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia
kysymyksiä. Sopimusten allekirjoittamisajankohtaa ei ole vielä määritelty. Ajankohta määritetään myöhemmin, kun kaikki Euroopan unionin jäsenmaat ovat antaneet edustajilleen allekirjoitusvaltuudet. Sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa
kevään 2014 aikana. Sopimuksen velvoitteet tulevat voimaan WTO:ssa 45
päivän kuluttua siitä, kun sopimusten
sisältö on saatettu WTO-jäsenistön
tietoon, tai myöhempänä, Euroopan
unionin ilmoittamana ajankohtana,
jos yksikään WTO-jäsen ei vastusta
sopimusten sisältöä. Sopimuksen
velvoitteet saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella, kun ne tulevat
voimaan suhteessa kaikkiin WTO:n
jäsenmaihin.(UM lähetystöneuvos
Jukka Pesola 0295 351 029)
Ylijohtaja Minna Kivimäen tai hänen
estyneenä ollessaan suurlähettiläs
Päivi Luostarisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja
Uuden-Seelannin välinen lentoliikennesopimus. Suomi on neuvotellut
Uuden-Seelannin kanssa lentoliikennesopimuksesta kansainvälisen siviiliilmailujärjestön lentoliikennesopimuskonferenssissa Durbanissa 9.12.2013.
Sopimusteksti parafoitiin neuvottelujen päätteeksi. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja
millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä
liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden
oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää
kansainvälisen käytännön mukaisesti
myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja
muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimuksen pyrkimyksenä on vapauttaa markkinoiden toimintaa. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväk-
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syminen edellyttää eduskunnan
myötävaikutusta. Hallituksen esitys
sopimuksen hyväksymisestä ja sen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet
sopimuksen ja kummankin sopimuspuolen sisäiset oikeudelliset vaatimukset on täytetty, sopimusosapuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse tällaisten vaatimusten täyttymisestä. Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä lukien, jolloin viimeinen ilmoitus on vastaanotettu.
(LVM erityisasiantuntija Tero Jokilehto 0295 342 568)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
9.5.2014 seuraavat asiat:

päätti

Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan poliisilain
muuttamisesta, maakuntalaki rajat
ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla, maakuntalaki terveydenhuollosta annetun maakuntalain 22 §:n
kumoamisesta, maakuntalaki Ålands
hälso- och sjukvård -nimisen viranomaisen maksujen perusteista annetun maakuntalain 2 ja 12 §:n muuttamisesta, maakuntalaki lukio-opetuksesta annetun maakuntalain muuttamisesta sekä maakuntalaki eräiden
kemikaaleja koskevien valtakunnan
säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM neuvotteleva virkamies Janina GroopBondestam 0295 150 334)
Ahvenanmaan
maakuntapäivien
suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksista suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 41/
2014 vp). (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295
150 334)

N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
9.5.2014 seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainneuvos Pekka Voutilainen
Riadissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.6.2014 lukien.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Lissabonin suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Outi Holopaisen sivuakkreditointi Kap Verdeen. (UM
henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
0295 351 439)
Apulaisosastopäällikkö, eversti Jari
Teppo Juhani Kallio kenraalin virkaan 1.8.2014 lukien viiden vuoden
määräajaksi, Ilmasotakoulun johtaja,
eversti Petri Johannes Tolla kenraalin
virkaan ajalle 1.7.2014–31.7.2017
sekä Kainuun prikaatin komentaja,
eversti Jukka Tapio Sonninen kenraalin virkaan 1.7.2014 lukien viiden
vuoden määräajaksi. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

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

Valtioneuvosto antoi 8.5.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 54/2014 vp)
eduskunnalle kumppanuudesta ja
yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Filippiinien tasavallan kanssa
tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus on luonteeltaan sekasopimus,
joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että
Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus on ensimmäinen Filippiinien kanssa tehtävä
kahdenvälinen sopimus, jolla korvataan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kaakkois-Aasian
maiden järjestön välinen yhteistyösopimus vuodelta 1980. (UM lähetystöneuvos Johanna Kotkajärvi
0295 351 383)
Hallituksen esitys (HE 55/2014 vp)
eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta. Ehdotetulla perustuslain muutoksella vah-
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vistettaisiin maan jakaminen eduskuntavaaleja varten vähintään yhdeksään ja enintään kahteentoista vaalipiiriin. Lisäksi Ahvenanmaan maakunta muodostaisi edelleen oman
vaalipiirinsä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian
sen jälkeen, kun se on tullut hyväksytyksi ensimmäisillä vuoden 2015
eduskuntavaalien jälkeisillä valtiopäivillä. (OM lainsäädäntöneuvos
Tuula Majuri 0295 150 280)

set muutokset. Sisällöllisesti sopimus on aiemman sopimuksen kaltainen. Sopimus on allekirjoitettu Tukholmassa 19.2.2014. Sopimus tulee
voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun
kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Suomen ulkoasiainministeriölle
sopimuksen hyväksymisestä. Sopimusta sovellettaisiin lukuvuodesta
2014–2015 alkaen. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295
330 079)

soveltamisesta annettu laki. Toisen
maailmansodan ajalta peräisin oleva
standardisoimislaki on vanhentunut.
Nykyisin Euroopan unionin standardointiasetuksessa säädetään standardien ilmoittamismenettelystä, mistä
johtuen teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan
yhteisöjen säännösten soveltamisesta
annetulle laille ei ole enää tarvetta.
(TEM vanhempi hallitussihteeri Sari
Rapinoja 0295 060 120)

Hallituksen esitys (HE 56/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa
koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön
annetun lain muuttamisesta. Arvonlisäverolainsäädäntöön tehtäisiin palvelujen verotuspaikkaa koskevan
Euroopan unionin direktiivin edellyttämät muutokset radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen osalta. Vuoden 2015 alusta Yhteisöön sijoittautuneiden yritysten Yhteisöön sijoittautuneille kuluttajille myymien kyseisten
palvelujen verotuspaikka olisi myyjän sijoittautumisvaltion asemesta
ostajan sijoittautumisvaltio. Samalla
otettaisiin käyttöön Yhteisöön sijoittautuneiden myyjien suorittamia
kyseisiä palveluja koskeva uusi erityisjärjestelmä veron ilmoittamista ja
maksamista varten. Nykyinen Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneita
myyjiä koskeva sähköisten palvelujen erityisjärjestelmä laajennettaisiin
kattamaan radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä telepalvelut. Lait on
tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta. (VM neuvotteleva
virkamies Risto Sakki 0295 530 294)

Hallituksen esitys (HE 58/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä
korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun
lain 8 a §:n sekä valtion vientitakuista
annetun lain 10 §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annettua lakia korottamalla Suomen Vientiluotto Oy:n vienti- ja alusluottojen
enimmäisvaltuutta kolmesta miljardista eurosta seitsemään miljardiin
euroon ja korontasausvaltuutta viidestä miljardista seitsemään miljardiin euroon. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi enimmäispääomamäärän
laskemistapaa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia siten,
että yhtiöllä saa olla valtion takaamien lainojen pääomaa takaisin maksamatta ja lainaohjelmia euromääräiseltä vasta-arvoltaan enintään yhdeksän miljardia euroa nykyisen viiden
miljardin enimmäismäärän sijasta.
Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi
valtion vientitakuista annettua lakia
siten, että Finnvera Oyj:n myöntämien
vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyiden yhteenlaskettu vastuu nostettaisiin 12,5 miljardista eurosta 17 miljardiin euroon. Tarkoituksena on
edistää suomalaisten pääomatavaravientiä harjoittavien yritysten rahoituksen kilpailukykyä ja siten parantaa niiden mahdollisuuksia saada
vientihankkeita. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan viimeistään kesäkuussa 2014. (TEM hallitusneuvos
Kari Parkkonen 0295 064 938)

Hallituksen esitys (HE 60/2014 vp)
eduskunnalle laiksi kaivoslain 169 §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan kaivoslakia muutettavaksi siten,
että kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamista koskeva päätös
voitaisiin panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Päätös edellyttäisi lakisääteisen kullanhuuhdontakorvauksen suorittamista siitä huolimatta, että päätös ei ole lainvoimainen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2014. (TEM kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen 0295
064 216)

Hallituksen esitys (HE 57/2014 vp)
eduskunnalle Yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja
Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta
hyväksyisi Yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin
välillä tehdyn sopimuksen. Sopimuksella mahdollistetaan suomalaisten ja ruotsalaisten lasten osallistuminen toisen sopimusvaltion ylläpitämään opetukseen ulkomailla ja
määrätään tästä aiheutuva kustannusten jako. Aiempi sopimus vuodelta 1996 lakkaa olemasta voimassa
31.7.2014. Uudessa sopimuksessa on
otettu huomioon Suomen lainsäädännössä tehdyt lähinnä säädöstekni-
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Hallituksen esitys (HE 59/2014 vp)
eduskunnalle laiksi standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan
yhteisöjen säännösten soveltamisesta
annetun lain kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi standardisoimislaki ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien
Euroopan yhteisöjen säännösten

Hallituksen esitys (HE 61/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi eräiden kuntaja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden
soveltamisesta ja sosiaalihuoltolain
2 a §:n kumoamisesta. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi laki kuntaja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden soveltamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin perustuvat kuntien yhteistoimintavelvoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ovat voimassa vuoden
2014 loppuun. Ehdotetulla lailla jatkettaisiin yhteistoimintavelvoitteiden
soveltamista siihen saakka, kunnes
säädettävän järjestämislain mukaiset
uudet sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa vuoden 2017 alusta.
Lain tarkoituksena on estää nykyisten yhteistoiminta-alueiden purkaminen ennen sosiaali- ja terveysalueiden
toiminnan käynnistymistä. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että sosiaalihuoltolain 2 a § kumotaan. (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 8.5.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden kehitysrahaston kanssa tehdyn
isäntämaasopimuksen voimaansaat-
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tamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, valtioneuvoston asetus
Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta,
valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n
muuttamisesta annetun lain voimaantulosta sekä valtioneuvoston
asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
annetun lain voimaantulosta. Ensimmäisellä asetuksella saatetaan voimaan laki (308/2014) sekä kyseinen
isäntämaasopimus. Toisella asetuksella saatetaan voimaan laki (309/
2014) sekä kyseinen isäntämaasopimus. Kolmannella asetuksella saatetaan voimaan laki (310/2014). Neljännellä asetuksella saatetaan voimaan laki (311/2014). Sopimukset,
lait ja asetukset tulevat voimaan
sopimuksen
voimaantulopäivänä
11.5.2014. (UM lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto 0295 351 159)
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta. Asetuksen 9 §:n 4 momentin
1 kohtaa muutetaan siten, että säädetään virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista ja luontoiseduista
päättäminen poliisilaitoksen päälliköiden osalta nimittävälle viranomaiselle eli sisäministeriölle. Vastaava toimivalta sisäministeriöllä on
myös valtakunnallisten yksiköiden
päälliköiden osalta. Lisäksi kohdasta
esitetään poistettavaksi maininta
aluehallintovirastojen poliisitoimen
vastuualueista. Asetus tulee voimaan
19.5.2014. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus suomalaisnorjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 22.5.2014. (YM hallitussihteeri
Sara Viljanen 0400 399 089)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 8.5.2014 seuraavat päätökset:
Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston selonteko kehityspolitiikan
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vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta - Kohti reilumpaa maailmaa
ilman köyhyyttä. Selonteossa esitellään miten kehityspoliittiseen ohjelmaan perustuvat toimet tuottavat
tulosta sekä esimerkkejä tuloksista.
Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (UM alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen 0295
350 612)

lain mukainen toimivalta velvoittaa
kunta pysymään ilmoittamassaan
yhteistoiminnassa terveydenhuollon
osalta. Yhteistoiminta perustuu tässä
tapauksessa
kyseisten
kuntien
12.11.2008 hyväksymään yhteistoimintasopimukseen. Päätös laitetaan
pantavaksi täytäntöön heti. (VM
osastopäällikkö Päivi Laajala 0295
530 026)

Päätös asettaa valtuuskunta vammaisten oikeuksien yleissopimuksen
(CRDP) sopimuspuolten konferenssin seitsemänteen istuntoon 10.–
12.6.2014 New Yorkissa sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään
valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja
on pysyvä edustaja Jarmo Viinanen
Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa, varapuheenjohtaja pysyvän edustajan sijainen
Janne Taalas Suomen pysyvästä
edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa ja jäsenet ovat ministerineuvos Lasse Keisalo Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä
kansakunnissa, lähetystöneuvos Pasi
Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa,
neuvotteleva virkamies Sari Loijas
sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen
sosiaali- ja terveysministeriöstä, yksikönpäällikön sijainen, lainsäädäntösihteeri Janina Hasenson ulkoasiainministeriöstä, neuvonantaja Linda
Ekholm
ulkoasiainministeriöstä,
lainsäädäntösihteeri Katja Fokin ulkoasiainministeriöstä, avustaja Marjo
Pekkanen Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa
ja varapuheenjohtaja Kalle Könkkölä
Vammaisfoorumi ry:stä. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 0295
351 171)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Päivi LeinoSandberg valtioneuvoston esittelijäksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla
Kalsi 0295 530 422)

Päätös velvoittaa Kärsämäen kunta
järjestämään perusterveydenhuollon
palvelut yhteistoiminnassa Haapajärven kaupungin, Pyhäjärven kaupungin ja Reisjärven kunnan kanssa ajalla
1.6.2014–31.12.2014 siten, kuin kunnat ovat sopineet yhteistoiminnasta
12.11.2008 hyväksymässään yhteistoimintasopimuksessa Haapajärven
kaupungin, Kärsämäen kunnan, Pyhäjärven kaupungin ja Reisjärven kunnan kesken. Kärsämäen kunta ei täytä
päätöksillään puitelain mukaisia terveydenhuoltoa koskevia yhteistoimintavelvoitteita ja poikkeaa sosiaalija terveydenhuollon järjestämisessä
aiemmin valtioneuvostolle ilmoittamastaan. Valtioneuvostolla on puite-

Päätös olla peruuttamatta Digiset
Oy:n toimilupaa toimiluvanhaltijan
määräysvallassa tapahtuvien muutosten johdosta. Valtioneuvosto on
22.6.2005 myöntänyt Digita Oy:lle
toimiluvan verkkopalvelun tarjoamiseksi digitaalisessa laajakaistaisessa
450 megahertsin matkaviestinverkossa. Digita Oy on siirtänyt toimiluvan täysin omistamalleen Digiset
Oy:lle 9.7.2010. Digita Oy on siirtänyt Digiset Oy:n osakekannan Datame Oy:lle 20.1.2011. Datame Oy on
suomalainen osakeyhtiö, joka on
asetettu konkurssiin 28.11.2013.
Datame Oy:n konkurssipesä suunnittelee yrityskauppaa Ukko Mobile
Oy:n kanssa. Yrityskaupassa Digiset
Oy:n osakekanta ja siten myös edellä
mainittu toimilupa siirtyisivät Ukko
Mobile Oy:n omistukseen kuuluvalle
Ukkoverkot Oy:lle. Digiset Oy on
14.3.2014 pyytänyt valtioneuvostolta
viestintämarkkinalain mukaista ennakkopäätöstä toimiluvan haltijan määräysvallan muutoksen vaikutuksesta
toimilupaan. Ukkoverkot Oy on maaliskuussa 2014 perustettu suomalainen osakeyhtiö, jonka suurimmat
omistajat ovat Studiou BV ja Tikura
Oy. Edellä mainitut yritykset ovat
suomalaisten
yksityishenkilöiden
omistuksessa ja ne omistavat myös
Ukko Mobile Oy:n. Toimiluvan määräysvallan on hankkimassa yritys,
joka on viestintämarkkinalain edellyttämällä tavalla toiminnan laajuuteen nähden vakavarainen ja ilmeisesti
kyvykäs harjoittamaan toimiluvan
mukaista toimintaa. Lisäksi määräysvallan muutos parantaa verkon toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää toimiluvan
mukaista verkkotoimintaa. (LVM
viestintäneuvos Kaisa Laitinen 0295
342 608)
Päätös siirtää Datame Oy:lle myönnetty toimilupa Ukkoverkot Oy:lle.
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Valtioneuvosto on 17.12.2009 myöntänyt Datame Oy:lle (silloinen Pirkanmaan Verkko Oy) toimiluvan
verkkopalvelun tarjoamiseksi digitaalisessa laajakaistaisessa 2500 megahertsin matkaviestinverkossa. Toimilupa on myönnetty 19.–23.11.2009
järjestetyn taajuushuutokaupan lopputuloksen perusteella. Datame Oy
on suomalainen osakeyhtiö, joka on
asetettu konkurssiin 28.11.2013.
Datame Oy:n konkurssipesä suunnittelee yrityskauppaa Ukko Mobile
Oy:n kanssa. Yrityskaupassa edellä
mainittu toimilupa siirtyy Ukko
Mobile Oy:n omistukseen kuuluvalle
Ukkoverkot Oy:lle. Datame Oy on
19.3.2014 pyytänyt valtioneuvostoa
siirtämään edellä mainitun toimiluvan Ukkoverkot Oy:lle eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun
lain (462/2009) 16 §:n mukaisesti.
Ukkoverkot Oy on maaliskuussa
2014 perustettu suomalainen osakeyhtiö, jonka suurimmat omistajat
ovat Studiou BV ja Tikura Oy. Edellä
mainitut yritykset ovat suomalaisten
yksityishenkilöiden omistuksessa ja
ne omistavat myös Ukko Mobile
Oy:n. Ukkoverkot Oy on uusi ja
vakiintuneista toimijoista riippumaton toimija suomalaisilla matkaviestinverkkomarkkinoilla. Toimiluvan
siirto Datame Oy:ltä Ukkoverkot
Oy:lle täyttää laissa säädetyt edellytykset, koska siirron ei epäillä estävän kilpailua tai vaarantavan radioviestinnän häiriöttömyyttä tai ilmeisesti kansallista turvallisuutta. (LVM
viestintäneuvos Kaisa Laitinen 0295
342 608)
Periaatepäätös kasvun uusien kärkien
cleantechin ja biotalouden vauhdittamisesta. Periaatepäätöksen tavoitteena
on vauhdittaa Suomen elinkeinojen
uudistumista ja talouden kasvua
uusilla kärkialoilla cleantechissä ja
biotaloudessa. Periaatepäätöksellä valtionhallinto vahvistaa näille alueille
laadittujen strategioiden toteutusta
yhdenmukaistamalla toimenpiteitä ja
ohjaamalla resurssejaan uuden kasvun aikaansaamiseksi. Periaatepäätökseen sisältyvät Suomen biotalousstrategia sekä valtioneuvoston cleantechstrategia. Periaatepäätös on
osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/
periaatepaatokset. (TEM osastopäällikkö Petri Peltonen 0295 063 662)
Päätös asettaa kestävää kasvua ja
työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea
ohjelman
sulkemiseen
saakka.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
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puheenjohtaja:
aluekehitysjohtaja
Kaisa-Leena Lintilä työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet:
ministeriöiden edustus: budjettineuvos Rauno Lämsä (neuvotteleva virkamies Taina Eckstein) valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies
Merja Niemi (johtaja Hannu Sirén)
opetus- ja kulttuuriministeriö, neuvotteleva virkamies Lars Kolttola
(ohjelmakoordinaattori Irmeli Järvenpää) sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Sirpa
Karjalainen (neuvotteleva virkamies
Harri Kukka) maa- ja metsätalousministeriö, suunnittelija Mauri Yltiö
ympäristöministeriö, neuvotteleva
virkamies Outi Viljamaa (hallitusneuvos Lippe Koivuneva) työ- ja
elinkeinoministeriö/työllisyys- ja yrittäjyysosasto); koordinoivien maakuntien liittojen edustus: ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan
liitto, Etelä-Suomen suuralue (aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen Kymenlaakson liitto), aluekehitysjohtaja
Jukka Alasentie Pirkanmaan liitto,
Länsi-Suomen suuralue (ohjelmapäällikkö Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitto), maakuntajohtaja Pentti
Hyttinen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Itä-Suomen suuralue (aluekehityspäällikkö Eira Varis PohjoisKarjalan maakuntaliitto), kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl Lapin liitto,
Pohjois-Suomen suuralue (maakuntajohtaja Mika Riipi Lapin liitto);
rakennerahasto-ELY:jen edustus: johtaja Juha Pulliainen (yksikön päällikkö
Marja Aro) Etelä-Savon ELY-keskus, ylijohtaja Pekka Savolainen
(EU-rakennerahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen) Hämeen
ELY-keskus, ylijohtaja Juha S. Niemelä (rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin) Keski-Suomen ELY-keskus,
vastuualueen johtaja Leila Helaakoski
(vastuualueen johtaja Matti Räinä)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus;
järjestöjen edustus: elinkeinopoliittinen asiantuntija Auli Korhonen
(aluejohtaja Ahti Ruoppila) Suomen
Ammattiliittojen
Keskusjärjestö
SAK, alue- ja elinkeinopoliittinen
asiantuntija Lauri Korkeaoja (järjestöpäällikkö Juska Kivioja) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, asiantuntija Elina Moisio (asiantuntija Vesa
Vuorenkoski) Akava, asiantuntija
Jenni Ruokonen (yhteyspäällikkö
Kari Jääskeläinen) Elinkeinoelämän
keskusliitto EK, elinkeinopoliittinen
asiantuntija Hannamari Heinonen

Suomen Yrittäjät, toiminnanjohtaja
Jukka-Pekka Kataja (johdon erityisavustaja Paula Viertola) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK,
asiantuntija Kaisa Saario (kehityspäällikkö Pirjo Liukas) Keskuskauppakamari, erityisasiantuntija Annukka
Mäkinen (kehityspäällikkö Ulla
Karvo) Suomen Kuntaliitto, hallituksen puheenjohtaja Carola Sundqvist
(hallituksen jäsen Sirpa Hertell)
Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisation i Samarbete NYTKIS,
toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen (erityisasiantuntija Tapani Veistola) Suomen luonnonsuojeluliitto;
kestävän kaupunkikehittämisen verkoston (6 suurinta kaupunkia) edustus: yksikön päällikkö Santtu von
Bruun Helsingin kaupunki (yhteiskuntasuhteiden päällikkö Esa Tuomisto Turun kaupunki); pysyvät asiantuntijat: rahoitusjohtaja Jari Toivo
(asiantuntija Ritva Autio) Innovaatiorahoituskeskus Tekes, puheenjohtaja Lea Karjalainen (hallituksen jäsen
Eija Tuohimaa) Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö
TVY ja pääsihteeri Hannele Varsa
(suunnittelija Arto Jokinen) tasa-arvoasiain neuvottelukunta/sosiaali- ja
terveysministeriö. (TEM ylitarkastaja
Johanna Osenius 0295 064 937)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
8.5.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 20/2014
vp) eduskunnalle luonnoksesta Europolin ja Montenegron väliseksi operatiiviseksi sopimukseksi (Europol–
Montenegro -sopimus). Sopimusluonnos sisältää määräyksiä muun
muassa sopimuksen tarkoituksesta,
niistä rikollisuuden aloista, joihin
sopimusta sovelletaan, yhteistyön
alueista, Montenegron kansallisesta
yhteyspisteestä ja toimivaltaisista
viranomaisista. Lisäksi sopimus sisältää yleiset tietojenvaihtoa koskevat
määräykset, määräykset henkilötietojen vaihdosta sekä tietojen käytöstä.
Edelleen määräyksiä on tietojen säilyttämisestä, korjaamisesta ja poistamisesta sekä tietoturvallisuudesta.
(SM neuvotteleva virkamies Hannele
Taavila 0295 488 568)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 21/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä tiedonannosta Euroopan
parlamentille, neuvostolle, Euroopan
talous- ja sosiaalikomitealle ja aluei-
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den komitealle (luonnonmukainen
tuotanto). Ehdotuksen tavoitteena on
selkeyttää ja yksinkertaistaa nykyistä
lainsäädäntöä, vähentää hallinnollista
taakkaa ja tehostaa valvontaa. Toimintasuunnitelmalla lisätään alan
kilpailukykyä, kuluttajien luottamusta
ja lujitetaan järjestelmää suhteessa
EU:n ulkopuolisiin maihin. (MMM
neuvotteleva virkamies Tero Tolonen
0295 162 326)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 8.5.2014 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvos Pekka Voutilainen
ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.6.2014 lukien.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Rautavalle virkavapautta ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta 1.6.2014–
31.5.2017. (UM henkilöstöjohtaja
Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Valtiotieteiden maisteri Pauliina
Eskola sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikön neuvottelevan
virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2014–31.12.2020. (SM
neuvotteleva virkamies Marja-Riitta
Salokannel 0295 488 304)
Valtioneuvosto myönsi prikaatikenraali Esa Ilmari Pulkkiselle virkavapautta puolustusvoimien kenraalin
virasta 1.7.2014–31.12.2014. (PLM
hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295
140 430)
Valtioneuvosto myönsi Marko Ruonalalle virkavapautta ympäristöministeriön viestintäjohtajan virasta
1.10.2014–31.8.2015. (YM henkilöstöpäällikkö Riitta Kajander 0400
143 898)
Valtiotieteiden maisteri Jussi Salmi
ympäristöministeriön viestintäjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen
1.10.2014–31.8.2015, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (YM henkilöstöpäällikkö Riitta Kajander 0400
143 898)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.5.2014
seuraavia asioita:
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Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä
maatilatalouden kehittämisrahaston
valtiontakausten myöntämisvaltuuden
ja avustusvarojen osoittaminen maatalouden rakennetukien toimeenpanoa
varten vuonna 2014. Talousarvion
momentilla 30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 250 000 000 euroa, josta
osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille käytettäväksi
44 410 475 euroa. Aiemmin on osoitettu 131 624 900 euroa. Kun aiemmin osoitetusta määrästä on peruuntunut 17 779 308 euroa, myöhemmin
vuonna 2014 voidaan osoittaa myöntämisvaltuutta vielä 91 743 933 euroa.
Maatilatalouden kehittämisrahaston
(MAKERA) vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa on varattu maatalouden rakennetukilain mukaisiin investointi- ja nuorten viljelijöiden aloitustukiin yhteensä 90 000 000 euroa,
josta osoitetaan ELY-keskuksille
23 428 164 euroa. Aiemmin on osoitettu 47 002 701. Kun aiemmin osoitetusta määrästä on peruuntunut
9 678 214 euroa, myöhemmin vuonna
2014 voidaan osoittaa avustusvaroja
29 247 349 euroa. MAKERAn vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa
10 000 000 euroon rajatusta valtiontakausten
myöntämisvaltuudesta
osoitetaan ELY-keskusten käytettäväksi 2 036 500 euroa. Aiemmin on
osoitettu 5 038 000 euroa. Kun aiemmin osoitetusta määrästä on peruuntunut 1 754 475 euroa, myöhemmin
vuonna 2014 voidaan osoittaa myöntämisvaltuutta vielä 4 679 975 euroa.
(MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 0295 162 271)
Sopimuksen tekeminen Liikenneviraston Lappeenrannan toimitilojen vuokraamisesta. Liikennevirastolle vuokrataan toimitilat Lappeenrannan
Centre Koy:ltä, Villimiehenkatu 1.
Liikennevirasto oikeutetaan sitoutumaan vuokrasopimukseen Senaattikiinteistöjen kanssa siten, että Senaatti-kiinteistöt
välivuokraajana
vuokraa Centre Koy:ltä toimitilat ja
neuvottelee sopimuksen ja aloituspäivän siten, että Liikenneviraston
vuokraama tila kasvaa joustavasti
alueellistamisen etenemisen mukaan
ja kustannukset ovat mahdollisimman pienet siirtymäkautena vuoden
2017 loppuun. Vuokrasopimus alkaa
aikaisintaan 1.9.2015. Ensimmäinen
sopimuskausi on seitsemän vuotta.

Vuokrattavia tiloja on yhteensä 161
henkilölle 2 475 m2 eli noin 15,5 m2/
hlö. Vuokran suuruus mukaan lukien
tilojen ylläpito on vuoden 2014 hintatasossa 21,50 euroa/m2 (alv 0 %).
Ottaen huomioon Senaatti-kiinteistöjen perimä manageerausmaksu 3 %,
vuokra on 22,15 euroa/m2 eli 54 809
euroa kuukaudessa ja 657 707 euroa
vuodessa (alv 0 %). Seitsemän vuoden vuokrasopimus on yhteensä noin
5,71 miljoonaa euroa arvonlisäveroineen (alv 24 %). Tilat vuokrataan
kahdessa eri vaiheessa henkilöstömäärän kasvun mukaisesti, ensimmäiset kaksi vuotta toimitilojen koko
on noin 2 000 m2. (LVM osastopäällikkö Pekka Plathan 0295 342 340)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
ULKO- JA
T U RVA L L I S U 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 7 . 5 . 2 0 1 4

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta keskustelivat keskiviikkona 7. toukokuuta Ukrainan
tilanteesta.
Tilanne Ukrainassa jatkuu valitettavan epävakaana. Suomi pitää viimepäivien kehitystä erittäin huolestuttavana. Mielenosoitukset ja väkivallanteot jatkuvat Itä-Ukrainassa ja tilanne
Odessassa on hyvin kireä. Suomi
korostaa, että kaikkien osapuolten
tulee pidättäytyä tilannetta kärjistävästä retoriikasta ja toimista, jotka
johtavat kriisin eskaloitumiseen
edelleen. Myös Venäjän tulisi käyttää vaikutusvaltaansa eri alueilla toimiviin separatistisiin voimiin tilanteen rauhoittamiseksi. Samalla Suomi korostaa poliittisen vuoropuhelun
tarvetta ja painottaa Genevessä neuvotellun julkilausuman toimeenpanon kiireellisyyttä.
Levottomuudet ovat lisänneet epävarmuutta 25.5. pidettäväksi suunniteltujen presidentinvaalien alla. Suomi
pitää presidentinvaalien sekä myöhemmin parlamenttivaalien järjestämistä erittäin tärkeänä Ukrainan

12.5.2014/53

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

vakauttamiseksi ja kansallisen dialogin onnistumiseksi. Etyjin toiminta
sekä tilanteen monitoroinnin että
vaalitarkkailuprosessin osalta on tässä
keskeisessä roolissa. EU tukee vaalien
valmisteluja yhteistyössä Etyjin ja
Euroopan neuvoston kanssa. Suomi
on lähettänyt vaaleihin kolme pitkäaikaista vaalitarkkailijaa Etyjin kautta
ja tulee vielä lähettämään 21 lyhytaikaista tarkkailijaa.
Valiokunta keskusteli myös puolustusvoimain osallistumisesta monikansalliseen koulutus- ja harjoitusyhteistyöhön.
Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi
Hakala, p. 0295 351 300, ulkoasiainministeriö ja ylijohtaja Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Kuntalaki uudistusta valmistellut
työryhmä luovutti 8.5.2014 luonnoksensa hallituksen esitykseksi liikenne- ja kuntaministeri Henna Virk-

kuselle. Kuntalaisille ehdotetaan uusia
mahdollisuuksia osallistua kunnan
toimintaan ja kunnille entistä tiukempaa velvoitetta kattaa budjettialijäämänsä. Kunnan toimintaa ja palveluita tulisi ohjata yhteensovitettuna
kokonaisuutena riippumatta siitä,
miten ne järjestetään tai tuotetaan.
Uudella kuntalailla pyritään vahvistamaan kokonaisohjausta, ja samalla
selkeytetään valta- ja vastuusuhteita.
Laissa korostettaisiin kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeutta
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kuntia kannustetaan tarjoamaan entistä enemmän monipuolisia,
vaikuttavia ja käyttäjälähtöisiä osallistumiskeinoja. Näitä voivat olla
esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin hyödyntäminen, erilaiset keskustelutilaisuudet ja kansalaisraadit.
Kuntalain uudistamisen tavoitteena
on edistää sähköisten toimintatapojen hyödyntämistä. Kunnan toimielinten päätöksenteossa mahdollistettaisiin perinteisen kokouksen rinnalle uusina päätöksentekomuotoina
toimielimen sähköinen kokous ja sähköinen päätöksenteko ennen kokousta.
Kuntalaissa rajoitettaisiin kuntien
mahdollisuutta myöntää riskipitoisia
takauksia yrityksille, jotka toimivat

kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunta
voisi taata velan ainoastaan silloin,
jos yritys kuuluu kuntakonserniin tai
on kokonaan kuntien tai kuntien ja
valtion yhteisessä omistuksessa ja
määräysvallassa. Työryhmän ehdotus on osoitteessa: http://www.vm.fi/
vm/fi/04_julkaisut_ja_ asiakirjat/03_
muut_asiakirjat/20140508Lausun/
name.jsp. Lisätietoja antavat ylijohtaja Päivi Laajala, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 026, lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 266, hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 079 (toimielimet ja johtaminen -jaosto), Arto
Sulonen, Suomen Kuntaliitto, p. 0400
850 232 (talousjaosto), Inga Nyholm,
valtiovarainministeriö, p. 0295 530
042 (demokratiajaosto) ja Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö, p.
0295 063 731 (kunnat ja markkinat jaosto).

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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