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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
16.5.2014 seuraavat lait:

vahvisti

Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta ja
laki valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla
annetun lain kumoamisesta (HE 17/
2014 vp). Laki valtion virkamiehen ja
työntekijän terveydenhuollosta ulko19.5.2014/56

mailla kumotaan. Vastaavat säännökset lisätään ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin. Samalla
ulkomaanedustuksen korvauksista
annettuun lakiin tehdään korvausjärjestelmän kehittämiseksi tarpeellisia
muutoksia ja säädösteknisiä tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2015.
(UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295
350 679)
Laki autoverolain muuttamisesta, laki
ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n muuttamisesta ja laki polttoainemaksusta
annetun lain muuttamisesta (HE 23/
2014 vp). Valtion edun valvonta Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä
olevassa verotuksessa siirretään Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköltä Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamiehelle. Lait
tulevat voimaan 1.6.2014. (VM hallitusneuvos Merja Sandell 0295
530 191)
Laki eläinten lääkitsemisestä, laki
lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laki rikoslain 44 luvun
5 §:n 2 momentin muuttamisesta (HE
98/2013 vp). Lailla eläinten lääkitsemisestä säädetään lääkkeiden käytöstä eläimille sekä sen valvonnasta.
Lisäksi lakiin siirretään lääkelain
säännökset eläinlääkärin oikeudesta
luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintää
varten ja rikoslakiin tehdään tämän

muutoksen johdosta tarvittava tarkennus lääkerikoksia koskevaan säännökseen. Lääkkeiden luovutusta koskevia
säännöksiä muutetaan siten, että eläinlääkärillä on laajempi oikeus luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintähuoltolaissa
määriteltyihin eläinten terveydenhuolto-ohjelmiin liittyneille eläinten
omistajille tai haltijoille. Lisäksi yhtenäistetään terminologiaa muun lainsäädännön kanssa sekä tehdään muuttuneen Euroopan unionin lainsäädännön johdosta tarvittavat muutokset.
Lait tulevat voimaan 1.12.2014.
(MMM elintarviketurvallisuusjohtaja
Veli-Mikko Niemi 0295 162 479)
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
(HE 200/2013 vp). Tuotannollisista
tai taloudellisista syistä tehtyjen irtisanomisten ja lomautusten vaikutusta
työkokeilun järjestämiseen ja palkkatuen myöntämiseen täsmennetään.
Säännöksissä otetaan paremmin huomioon työnantajan työsopimuslain
mukainen velvollisuus tarjota työtä
irtisanomilleen, lomauttamilleen tai
palveluksessaan oleville osa-aikatyöntekijöille. Palkkatukea voidaan maksaa, vaikka palkkauskustannukset
jäävät alle sen, mitä kuukaudessa
maksetaan palkkatuen perustukena.
Tämä mahdollistaa palkkatuen maksamisen myös sellaiseen työsuhteeseen, jossa työsuhteen tuntimäärät
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ovat alhaiset, jos palkkatuen myöntäminen on tarkoituksenmukaista henkilön työllistymisen edistämiseksi. Työnhakijan ei edellytetä uusivan työnhakuaan pitääkseen sen voimassa.
Työnhaun uusimisen sijaan työnhaun
voimassaolo edellyttää, että henkilö
asioi työ- ja elinkeinoviranomaisen
kanssa viranomaisen asettamassa
määräajassa ja edellyttämällä tavalla.
Lakiin lisätään säännös, jonka
mukaan laissa tarkoitettuna asiantuntija-arviointina voidaan hankkia
kotoutumisen edistämisestä annetun
lain mukaisia maahanmuuttajan alkukartoituksia. Maahanmuuttajalle, joka
osallistuu asiantuntija-arviointina ulkopuoliselta palveluntuottajalta hankittavaan alkukartoitukseen, voidaan
korvata osallistumisesta aiheutuvat
matka- ja yöpymiskustannukset. Laki
tulee voimaan 1.6.2014. Eduskunnan
lausuma; Eduskunta edellyttää, että
hallitus selvittää, miten työkokeilua
koskevien säännösten muuttaminen
vaikuttaa työkokeilun järjestämiseen
kuntatasolla ja erityisesti työpajoissa,
sekä antaa asiassa selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden kuluttua lain voimaantulosta.
(TEM vanhempi hallitussihteeri Tiina
Korhonen 0295 049 048)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
16.5.2014 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suomen osallistuminen Syyrian
kemiallisen aseen hävittämiseen
osallistuvan yhdysvaltalaisalus Cape
Rayn suojaamiseen Välimerellä kansainvälisillä vesillä enintään 20 sotilaan vahvuisella alustarkastusosastolla enintään 6 kuukauden määräajaksi. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasi
11.4.2014, että Suomi osallistuu Syyrian kemiallisen aseen neutralisointia
toteuttavan Cape Ray-aluksen suojaustehtävään Välimerellä. Valtioneuvosto antoi 23.4.2014 selvityksen
eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle.
Ulkoasiainvaliokunta käsitteli asiaa
ja antoi 7.5.2014 lausuman, jonka
mukaan ulkoasiainvaliokunta puoltaa
Suomen osallistumista alustarkastusosastolla Syyrian kemiallisen aseen
hävittämiseen osallistuvan yhdysvaltalaisalus Cape Rayn suojaamiseen.
(UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)
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Tasavallan
presidentti
16.5.2014 seuraavat asiat:

päätti

Tasavallan presidentti myönsi 61 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka
Heinonen 0295 160 280)
Tasavallan presidentti ratkaisi 20
armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva
virkamies Eva Tams 0295 150 556)
Tasavallan presidentti antoi 9 hengenpelastusmitalia ja hylkäsi 64 ehdotusta. Hengenpelastusmitali annetaan
tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai
neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla
toisen ihmisen henki on pelastettu
uhkaavasta vaarasta. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki
0295 488 419)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
16.5.2014 seuraavat nimitysasiat:
Santiago de Chilen suurlähetystön
päällikön, ulkoasiainneuvos Ilkka
Heiskasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.12.2014. (UM
henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
0295 351 439)
Ulkoasiainneuvos Mika-Markus Leinonen Santiago de Chilessä olevan
suurlähetystön päällikön tehtävään
1.1.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Abujan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Riitta Korpivaaran
edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Ulkoasiainneuvos Pirjo SuomelaChowdhury Abujassa olevan suurlähetystön
päällikön
tehtävään
1.9.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Oikeuskanslerinviraston esittelijäneuvos osastopäällikkönä Risto Ensio
Hiekkataipaleelle annetun määräyksen toimia apulaisoikeuskanslerin
sijaisena 1.6.2014 lukien peruuttaminen ja oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Sakari Hakosen
määrääminen apulaisoikeuskanslerin
sijaiseksi 1.6.2014 lukien alkavaksi
viiden vuoden määräajaksi kuitenkin
enintään siihen asti, jonka hän on
oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön virassa. (OM hallitussihteeri
Ulla Westermarck 0295 150 460)

Prikaatikenraali Ilkka Laitisen nimittäminen ja määrääminen Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön virkaan
1.1.2015 lukien. (SM hallitusneuvos
Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)
Prikaatikenraali Pasi Kostamovaaran
määrääminen Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikön tehtävään 1.1.2015 lukien
sekä kommodori Markku Hassisen
nimittäminen Rajavartiolaitoksen amiraalin virkaan ja määrääminen Rajavartiolaitoksen esikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön tehtävään
1.1.2015 lukien 31.12.2019 päättyväksi määräajaksi. (SM hallitusneuvos
Ari-Pekka Koivisto 0295 421 601)
Majuri Sami Jaakkolan puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.8.2014 lukien
kolmen vuoden määräajaksi. (PLM
erityisasiantuntija Sanna Poutiainen
0295 140 418)
Everstiluutnantti Tatu Mikkola puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.7.2014 lukien
kolmen vuoden määräajaksi. (PLM
erityisasiantuntija Sanna Poutiainen
0295 140 418)

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

Valtioneuvosto antoi 15.5.2014
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 62/2014 vp)
eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain 45 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annetun lain väliaikaisesti voimassa olevaa 45 a §:ää väliaikaisesti siten, että aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen osoitettuja määrärahoja voitaisiin myöntää
valtionavustuksena oppilaitosmuotoiseen näyttötutkintoon valmistavaan
ammatilliseen peruskoulutukseen,
ammattitutkintoon valmistavaan ja
erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen sekä tutkintotilaisuuksiin. Valtionavustuksella voitaisiin rahoittaa nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmän lisäksi
myös niiden koulutuksen alkamisvuonna 30–50 -vuotiaiden opiskelijoiden opintoja, joilla ei ole suoritet19.5.2014/56
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tuna perusopetuksen oppimäärää tai
perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa
31.12.2015 saakka. (OKM hallitusneuvos Virpi Korhonen 0295
330 391)
Hallituksen esitys (HE 63/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta.
Lakeihin tehtäisiin lähtökohtaisesti
teknisluonteisia tarkistuksia. Lakeja
tarkistettaisiin vastaamaan lain soveltamisessa niille annettua tulkintaa.
Esityksessä ehdotetaan lisäksi eräitä
tarkistuksia etuuksien yhteensovittamista koskeviin säännöksiin. Myös
nämä muutokset olisivat teknisluonteisia tarkistuksia. Poikkeuksena olisi
tapaturmavakuuslain 57 §:n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 §:n mukaiseen työajan vakuutukseen perustuvan ansionmenetyskorvauksen yhteensovittaminen sairauspäivärahan kanssa. Kysymys olisi
tältä osin sisällöllisestä muutoksesta.
Edelleen esityksessä ehdotetaan eräitä
muita lain sisältöä koskevia muutoksia. Ne koskevat vanhemman oikeutta
erityishoitorahaan lapsen kouluopetukseen tai päivähoitoon palaamisen ajalta vaikeaa sairauden hoidon
ollessa yhä kesken, vanhempainpäivärahajakson vähimmäispituutta, isän
oikeutta vanhempainrahaan hänen
työskennellessään vanhempainrahakauden aikana, vanhempainrahaoikeutta huostaanottotilanteissa ja
vanhempainpäivärahan määräytymisen perustetta tilanteessa, jolloin
päivärahan suuruus voi määräytyä
useamman vaihtoehtoisen perusteen
mukaan. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että päätoiminen opiskelija
voisi sairauspäivärahakauden aikana
opiskella vähäisessä määrässä sekä
että vakuutettu voi eräin edellytyksin
esittää päivärahan perusteena käytettäväksi työtulon, joka on ansaittu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai valtiossa, jossa sovelletaan
Euroopan unionin lainsäädäntöä.
Lakeihin sisältyy joukko vanhentuneita viittaussäännöksiä, muuttuneita
viranomaisten nimiä ja eräässä tapauksessa myös vanhentunut etuuden nimi
sekä käsitteitä, jotka ehdotetaan tarkistettaviksi. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295 163 193)
Hallituksen esitys (HE 64/2014vp)
eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta

19.5.2014/56

annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta. Muutettavaksi ehdotetaan kahta
lainkohtaa, joissa säädetään apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta tehtävistä vähennyksistä.
Vähennyksiä koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, että määritettäessä
muiden tuotteiden kuin lääkkeiden
myynnin suurimman mahdollisen
vähennyksen suuruutta sekä sivuapteekkivähennyksen suuruutta liikevaihdosta vähennettäisiin nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvo, kuten
muutkin apteekkimaksusta vapaat
erät vähennetään. Lakimuutoksella
yhtenäistettäisiin vähennyksiä koskeva sääntely ja muutettaisiin se vastaamaan noudatettua käytäntöä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2014, ja sitä sovellettaisiin
ensimmäisen kerran apteekkimaksuun,
joka määrätään apteekkiliikkeen
vuoden 2013 liikevaihdon perusteella.
(STM neuvotteleva virkamies Ulla
Närhi 0295 163 391)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 15.5.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta
annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta.
Lukuvuonna 2016–2017 uuteen tuntijakoon (2012) ja uuden perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen
opetukseen siirtyvät vuosiluokat 1–6,
mutta perusopetuksen vuosiluokat
7–9 jatkavat vanhan tuntijaon (2001)
ja vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä
sen sisältämien oppiainekohtaisten
päättöarviointikriteereiden mukaan.
Lukuvuonna 2016–2017 kohdentuu
erityissäännös niihin perusopetuksen
6. vuosiluokan oppilaisiin, jotka edellisenä lukuvuonna (2015–2016) ollessaan peruskoulun 5.-luokan oppilaita,
ovat opiskelleet erillisinä oppiaineina
biologiaa, maantietoa, fysiikkaa ja
kemiaa. Nämä oppilaat jatkavat mainittujen aineiden opiskelua, eivätkä
siirry yhdeksi vuodeksi opiskelemaan
uuden tuntijaon mukaista ympäristöoppia. Lukuvuonna 2017–2018 uuden
tuntijaon ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan

opiskelevat vuosiluokat 1.–7. ja perusopetuksen vuosiluokat 8.–9. jatkaisivat vanhan tuntijaon (2001) ja vuoden
2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä sen sisältämien oppiainekohtaisten päättöarvioinnin kriteerien mukaan. Lukuvuonna
2018–2019 uuden tuntijaon ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opiskelevat vuosiluokat 1.–8. ja perusopetuksen 9. vuosiluokka jatkaisi vanhan tuntijaon
(2001) ja vuoden 2004 perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden sekä
sen sisältämien oppiainekohtaisten
päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.
Lukuvuoden 2019 alkaessa kaikki
perusopetuksen oppilaat (vuosiluokat 1–9) opiskelisivat uuden tuntijaon
ja uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Asetukset tulevat voimaan 1.6.2014. (OKM
hallitusneuvos Janne Öberg 0295
330 348)
Valtioneuvoston asetus Suomen ja
Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Pöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Pöytäkirjan uudet elementit
koskevat siian kulkutuskauden lyhentämistä elo- ja syyskuun ajaksi,
mateen kalastuksen sallimista jään
päältä koukulla, maderysällä ja -merralla sekä pilkkimistä jään päältä
myös yleisenä kieltoaikana aikavälillä 15.9.–15.12. sekä siian kalastuksen sallimista ankkuroidulla verkolla
Könkämäenon hitaasti virtaavissa
vesissä, suvannoissa ja järvissä aikavälillä 15.9.–30.9. Nämä määräykset
koskevat vuotta 2014, joten niiden
mahdollisesta jatkamisesta käydään
neuvotteluja kevättalvella 2015.
Lisäksi pöytäkirjassa on Ruotsin
pyynnöstä toistettu vuodelle 2013
sovitut määräykset lohen, taimenen
ja muiden lajien kalastuksesta enintään yhdellä kulkuverkolla, saaliiksi
saatujen taimenten vapautusvelvoitteesta koko kalastusalueella sekä varrellisen nostokoukun käyttökiellosta.
Nämä määräykset on Suomessa
vuonna 2013 pantu toistaiseksi voimaan valtioneuvoston asetuksella
313/2013. Ruotsin Meri- ja vesiviranomaisella ei ole valtuutta vahvistaa näitä elementtejä toistaiseksi
voimassa oleviksi, joten ne on vuosittain käytävien keskustelujen perusteella tarvittaessa tarpeen uudistaa.
Pöytäkirjassa todetaan lopuksi, että
sen mukaiset määräykset viedään
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kansalliseen lainsäädäntöön siten, että
niitä voidaan soveltaa 1.6.2014 lukien.
Asetus tulee voimaan 19.5.2014.
(MMM neuvotteleva virkamies Orian
Bondestam 0295 162 494)

Jylhä-Pyykösen ja yksikön johtaja,
dosentti Liisa Hakamies-Blomqvistin tilalle 1.6.2014 lukien. (OKM
opetusneuvos Reijo Aholainen 0295
330 057)

Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen sisältyy tarkempia
säännöksiä perus- ja jatkokoulutuksen toteutuksesta ja ajolupamenettelystä. Asetus tulee voimaan samaan
aikaan taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muutoksen (369/2014) kanssa 1.6.2014.
(LVM hallitusneuvos Eija Maunu
0295 342 571)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston elintarviketurvallisuudesta 2013–2017 antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä
maa- ja metsätalousvaliokunnan
mietinnön mukaisesta kannanotosta
aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta edellyttää, että 1) Hallitus huolehtii alkutuotannon kannattavuudesta elintarviketuotannon ja -turvallisuuden perustana. 2) Hallitus huolehtii elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen sisällyttämisestä kaikkiin
elintarviketuotteisiin. 3) Hallitus edistää sitä, että tuontielintarvikkeilta
vaaditaan samojen standardien täyttämistä kuin kotimaisilta tuotteilta.
4) Hallitus edistää elintarvikevalvonnan sekä Tullin yhteistyön tiivistämistä ja turvaa riittävät resurssit
näille toiminnoille. (MMM elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko
Niemi 0295 162 479)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten
tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisten monenkeskisten sopimusten M 261, M 269 ja M 273 voimaansaattamisesta. Sopimukset ovat
voimassa 12.5.2014 lukien niin kuin
siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan
19.5.2014. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295 342 306)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 15.5.2014 seuraavat päätökset:
Päätös valtuuttaa Suomen pysyvä
edustaja Euroopan unionissa, suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve tai hänen estyneenä ollessaan
lähetystöneuvos Sari Lehtiranta allekirjoittamaan Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tsekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan,
Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Kroatian tasavallan, Italian
tasavallan, Kyproksen tasavallan,
Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan,
Unkarin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan
tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian
tasavallan, Slovakian tasavallan ja
Suomen tasavallan välinen sopimus
vakausmaksujen siirrosta yhteiseen
kriisinratkaisurahastoon ja rahastoosuuksien yhdistämisestä. (VM erityisasiantuntija Päivi Leino-Sandberg
0295 530 496)
Päätös
määrätä
Yliopistollisen
Eurooppa-instituutin johtokuntaan
johtaja Riitta Maijala ja yksikön
johtaja Liisa Savunen johtaja Annu
14

Päätös muuttaa Digita Oy:lle myönnettyä digitaalisen joukkoviestintäverkon toimilupaa. Digita Oy on hakenut muutosta valtioneuvoston sille
vuonna 2006 myöntämään toimilupaan verkkopalvelun tarjoamiseksi
digitaalisen joukkoviestintäverkon
kanavanipussa D. Digita Oy on pyytänyt valtioneuvostoa muuttamaan
toimilupaa siten, että toimiluvasta
poistetaan ehto, jonka mukaan toimiluvan haltija ei voi myydä enempää
kuin kolmasosan verkon kokonaiskapasiteetista yhdelle palveluyritykselle. Edelleen Digita Oy pyytää
muutosta lähetystekniikassa käytettäviin teknisiin vaatimuksiin. Digita
Oy:n toimilupaa muutetaan seuraavasti: 1) Toimiluvasta poistetaan ehto,
jonka mukaan "toimiluvan haltija ei
saa myydä enempää kuin kolmasosan verkon kokonaiskapasiteetista
yhdelle palveluyritykselle, ellei liikenne- ja viestintäministeriö toisin
määrää", 2) toimiluvasta poistetaan
verkkopalvelulle asetettuja teknisiä
vaatimuksia, 3) toimiluvasta poistetaan siirtymäsäännös tarpeettomana.
(LVM viestintäneuvos Kreetta Simola
0295 342 609)
Päätös myöntää toimiluvat televisiotoiminnan harjoittamiseen kanavanipuissa UHF C ja H sekä VHF A–C
Sanoma Media Finland Oy:lle, Digi
Waves Oy:lle, Scandinaval Group

Oy:lle, MTV Oy:lle ja Fox International Channels Oy:lle ja hylätä
muut hakemukset. Toimiluvat myönnetään toimilupakaudelle 15.5.2014–
31.12.2016. (LVM ylitarkastaja Sini
Wirén 0295 342 532)
Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Eila Mustonen
valtioneuvoston esittelijäksi. (STM
vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)
Päätös myöntää lainopillinen asiamies Antti Huotilaiselle ero tasaarvolautakunnan henkilökohtaisen
varajäsenen tehtävästä ja määrätä
hänen tilalleen lainopillinen asiamies
Albert
Mäkelä
lautakunnan
31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Terhi
Tulkki 0295 163 229)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
15.5.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 22/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (IORP II). Ehdotuksen
tavoitteena on turvata riittävät eläkkeet Euroopan unionin ikääntyvälle
väestölle ja vahvistaa eläkelaitosten
sijoituksia unionin reaalitalouteen.
Keskeisiä uudistuksia verrattuna voimassa olevaan IORP I -direktiiviin
ovat rajat ylittävän toiminnan helpottaminen mahdollistamalla eläkejärjestelmien rajat ylittävät siirrot,
vakuutettujen tiedonsaannin parantaminen säätämällä eläke-etuusotteesta sekä laitosten hyvää hallintoa,
riskienhallintaa ja valvojan toimintaa
koskevat aiempaa laajemmat ja yksityiskohtaisemmat säännökset. (STM
neuvotteleva virkamies Riitta KokkoHerrala 0295 163 345)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 15.5.2014 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvos Mika-Markus Leinonen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.1.2015 lukien.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
0295 351 439)
Lähetystöneuvos Pirjo SuomelaChowdhury ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2014
lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa
Lehtonen 0295 351 439)
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Valtioneuvosto myönsi Pete Piiraiselle virkavapautta puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen
virasta 1.8.2014–31.7.2017. (PLM
erityisasiantuntija Sanna Poutiainen
0295 140 418)
Valtioneuvosto myönsi pääjohtaja
Antti Hartikaiselle palkatonta virkavapautta Tullin pääjohtajan virasta
1.6.2014–31.5.2015. (VM hallintoja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295
530 141)
Oikeustieteen kandidaatti Leo Nissinen Tullin pääjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2014–
31.5.2015, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja
Helena Tarkka 0295 530 141)
Oikeustieteen maisteri Timo-Ville
Nieminen maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin virkaan
1.7.2014 lukien. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 0295 162 383)
Oikeustieteen kandidaatti Katri Valjakka maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan
1.6.2014 lukien. (MMM neuvotteleva
virkamies Marit Ilveskero 0295 162
161)
Eläinlääketieteen tohtori Taina Marjatta Rahkio maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöneuvoksen
virkaan 1.9.2014 lukien. (MMM
neuvotteleva virkamies Marit Ilveskero 0295 162 161)
Valtiotieteiden maisteri Sini Wirén
liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 26.5.2014–
31.5.2016, kuitenkin enintään siksi
ajaksi, jonka viran vakinainen haltija
Aleksandra Partanen on virkavapaana.
(LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)
Valtioneuvosto myönsi viestintäpäällikkö Jussi Salmelle virkavapautta
ympäristöministeriön viestintäpäällikön virasta 1.10.2014–31.8.2015.
(YM henkilöstöpäällikkö Riitta Kajander 0400 143 898)
Valtiotieteiden maisteri Suvi Reijonen ympäristöministeriön viestintäpäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2014–31.8.2015, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan
virkavapauden ajaksi. (YM henkilöstöpäällikkö Riitta Kajander 0400
143 898)
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Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.5.2014
seuraavia asioita:
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista. Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta matkustusasiakirjoihin
tehdään korotuksia, jolloin asiakirjojen kustannusvastaavuus nousee
noin 90 prosenttiin maksuperustelain
edellyttämästä 100 prosentin kustannusvastaavuudesta. Asetuksessa tarkennetaan viisumimaksuvapauteen
liittyen perheenjäsenen määrittelyä
koskemaan perheenjäsenen alle 21vuotiasta lasta. Lisäksi asetuksessa
on vähäisiä muita tarkennuksia sekä
julkisoikeudellisten suoritteiden että
liiketaloudellisten suoritteiden osalta.
Asetus tulee voimaan 1.6.2014. (UM
kansalaispalvelupäällikkö Lauri Aaltonen 0295 351 044)
Rajavartiolaitoksen pääkaupunkiseudun toimintoja varten tarvittavien
tilojen 10 vuoden vuokrasopimuksen
tekeminen. Sisäministeriö oikeuttaa
Rajavartiolaitoksen tekemään vuokrasopimuksen toimitilojaan varten
AREFF Holding Helsinki 15 ja 16 Ltd
rahastojen kanssa. Toimitilat ovat
Helsingissä osoitteessa Vilhonvuorenkatu 6 ja ne otetaan käyttöön 1.1.2016.
Rajavartiolaitoksen pääkaupunkiseudun toiminnoilla oli vuonna 2012
käytössä 15 663 m2 ja niiden vuokramenot olivat 2 725 328 euroa. Tavoite
on päästä tehokkaammalla tilankäytöllä uudessa toimitilassa 9 720 m2:n
toimitilakokonaisuuteen. Toimenpiteiden seurauksena Rajavartiolaitoksen
vuokramenot ovat 1 611 600 euroa.
Rajavartiolaitoksen pääkaupunkiseudun toimitilahanke on osa laitoksen
sopeuttamisohjelmaa, jonka tavoitteena on 1 miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö vuoden 2012
tasoon nähden. (SM Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Matti Möttönen 0295 421 000)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna
2014. Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan
lääkärin ja hammaslääkärin peruskoulutuskorvaukseksi sekä erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin
tutkintokorvaukseksi 62 700 euroa.
Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettavasta peruskoulutuksesta suoritettava korvaus on 1 380
euroa koulutuskuukautta ja koulu-

tuksessa olevaa lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden. Asetus tulee voimaan 15.5.2014. (STM johtaja Annakaisa Iivari 0295 163 371)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä
luovutti 14.5.2014 ministeriölle loppuraporttinsa, jonka mukaan työpaikoilla on kiinnitettävä enemmän
huomiota työhönpaluuseen perhevapaan jälkeen. Työryhmä on kartoittanut, miten lainsäädäntö turvaa
perhevapaalta palaavien aseman.
Työsopimuslain irtisanomissuojaa ja
työhönpaluuta koskevat säännökset
sekä tasa-arvolain syrjinnän kieltävät
säännökset turvaavat työntekijän
oikeuden palata työhön ja syrjimättömään kohteluun perhevapaan jälkeen. Työryhmä painottaa, että työpaikan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulisi kiinnittää enemmän
huomiota keinoihin, joilla työntekijät
voivat tasapainottaa työtä ja perheelämää. Yhteistoimintalain mukaan
työnantajan on laadittava kyseinen
suunnitelma. Työryhmä katsoo, että
erityisesti perehdyttäminen ja työpaikkojen hyvät käytännöt edistävät
sujuvaa työhönpaluuta. Työryhmä
pitää tärkeänä, että tutkimusten ja
tilastojen avulla seurataan perhevapaiden käyttöä ja työhönpaluuta. Työnantajalla on myös velvollisuus edistää tasa-arvon toteutumista työpaikalla. Tasa-arvolain mukaisessa työpaikan tasa-arvosuunnitelmassa tulisi
huomioida paremmin perhevapaita
käyttävät ja perhevapaalta työhön
palaavat. Työryhmä ei kuitenkaan
esitä perhevapaalta palaavan asemaa
koskevia lakimuutoksia. Työryhmän
loppuraportti on osoitteessa http://
www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/
tyohonpaluuta_perhevapaan_jalkeen
_selvittaneen_tyoryhman_muistio.9
8033.xhtml. Lisätietoja antavat vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen,
p. 0295 048 952 (työryhmän puheenjohtaja) ja ylitarkastaja Sami Teräväinen, p. 0295 060 088 (työryhmän
sihteeri), työ- ja elinkeinoministeriö.
Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä luovutti 8.5.2014 kansliapäällikkö Päivi Sillanaukeelle ehdotuksensa Kansallisen syöpäkeskuksen
(FICAN) perustamiseksi Suomeen.
Keskuksen perustaminen edistäisi
ajantasaisen ja laadukkaan syöpähoi15
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don toteutumista sekä yhdenvertaistaisi ja parantaisi potilaiden asemaa
alueellisesti ja kansallisesti. Tavoitteena on, että koko syöpähoidon prosessi toimisi tehokkaasti ennaltaehkäisystä korkeatasoisiin hoitoihin
ja kuntoutukseen. Valmistelu olisi
nykyistä läpinäkyvämpää ja alueellinen päätöksenteko yhdenmukaisempaa. Syöpäkeskus tarjoaisi kootusti
ajantasaiset ja täsmälliset tiedot koko
syöpäkentästä. Yliopistot ja tulevat

sote-alueet perustaisivat Kansallisen
syöpäkeskuksen, joka koostuisi Helsinkiin sijoitettavasta koordinaatiokeskuksesta ja viidestä alueellisesta
keskuksesta. Toiminnan käynnistämisen tueksi ehdotetaan valtion rahoitusta. Syöpäkeskus voisi koordinoida
ja ohjata syövän hoitoon käytettävissä olevia voimavaroja ja rahoittaa
syöpätutkimusta. Sillä voisi olla myös
omaa ansaintaa. Työryhmä ehdottaa,
että jatkoneuvotteluja keskuksen

perustamisesta käytäisiin sosiaali- ja
terveysministeriön johdolla. Keskuksen perustaminen vaatii jatkoselvittelyä. Työryhmän ehdotus on
osoitteessa: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1882276. Lisätietoja antavat johtaja Liisa-Maria
Voipio-Pulkki, p. 0295 163 382 ja
lääkintöneuvos Jaakko Yrjö-Koskinen, p. 050 348 4877, sosiaali- ja terveysministeriö.

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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