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

Valtioneuvosto antoi 28.5.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 67/2014 vp)
eduskunnalle turvallisuusluokitellun
tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta
Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi
mainitun sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa salassa pidettävän turvallisuusluokitellun tiedon
2.6.2014/62

suojaaminen Suomen ja Sveitsin
välillä osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-,
turvallisuus-, tiede- tai yritysasioissa
sekä teknisissä asioissa. Kysymys on
arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka
lähettävässä sopimusvaltiossa on
erikseen luokiteltu korkean tietoturvallisuuden tason toteuttamista edellyttäviksi. Sopimus ei velvoita turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamiseen. (UM ulkoasiainneuvos Tarja
Laitiainen 0295 351 211)
Hallituksen esitys (HE 68/2014 vp)
eduskunnalle
kokonaisvaltaisesta
kumppanuudesta ja yhteistyöstä
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Vietnamin sosialistisen tasavallan kanssa tehty puitesopimus on
luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia
määräyksiä. Sopimus on ensimmäinen Vietnamin kanssa tehtävä kahdenvälinen sopimus, jolla korvataan
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kaakkois-Aasian maiden
välinen yhteistyösopimus vuodelta
1980, joka laajennettiin koskemaan
Vietnamia vuonna 1999. Sopimus on
laaja-alainen yhteistyösopimus, joka

sisältää määräykset poliittisen, taloudellisen ja sektorikohtaisen yhteistyön sekä vuoropuhelun muodoista.
Sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä
muun muassa ympäristön ja ilmastonmuutoksen, energian, tieteen ja
teknologian sekä meri- ja lentoliikenteen aloilla. Sopimus sisältää Euroopan unionin ulkopolitiikan kannalta
keskeisiä sitovia oikeudellisia velvoitteita, muun muassa määräyksiä
ihmisoikeuksista, asesulusta, terrorismin torjunnasta, kansainvälisestä
rikostuomioistuimesta, muuttoliikkeestä ja verotuksesta. Sopimus sisältää kehitysyhteistyöosion, sekä kaupallista yhteistyötä koskevan osion.
(UM lähetystöneuvos Johanna Kotkajärvi 0295 351 383)
Hallituksen esitys (HE 69/2014 vp)
eduskunnalle laiksi valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion korvauksesta
eräille jatkosodan jälkeen välirauhansopimuksen perusteella Saksan tai
Unkarin kansalaisina internoiduille
siviilihenkilöille. Korvaus maksettaisiin kertakorvauksena. Korvaukseen oikeutettujen kokonaismäärä on
arviolta 60–100 ja heille ehdotetaan
mahdollisuutta hakea 3 000 euron
kertakorvausta. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.9.2014. (OM
apulaisosastopäällikkö Lena Andersson 0295 150 244)
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Hallituksen esitys (HE 70/2014 vp)
eduskunnalle laiksi tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviilija kauppaoikeuden alalla annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen soveltamisesta. Laissa säädettäisiin muun muassa toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista, tuomiosta annetun todistuksen
tiedoksiannosta sekä täytäntöönpanossa ja kieltäytymistä koskevassa
oikeudenkäynnissä sovellettavasta
menettelystä ja muutoksenhausta.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 10.1.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150
276)
Hallituksen esitys (HE 71/2014 vp)
eduskunnalle laiksi esitutkintalain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetuilla
muutoksilla pantaisiin täytäntöön
tiedonsaantioikeutta rikosoikeudellisissa menettelyissä koskeva direktiivi.
Esityksessä ehdotetaan, että esitutkintalakiin lisättäisiin direktiivin edellyttämät säännökset, jotka koskevat
esitutkintaviranomaisen
velvollisuutta ilmoittaa epäillylle hänen
oikeuksistaan. Esitutkinta-asiakirjojen
asianosaisjulkisuutta koskevaa sääntelyä tarkistettaisiin direktiivin täytäntöönpanon edellyttämällä tavalla.
Esitutkintalakiin lisättäisiin säännökset, joista ilmenisivät esitutkinnan
asianosaisen tiedonsaantioikeuden
laajuus ja rajoittamisen edellytykset
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
turvaamisen edellyttämällä tavalla.
(OM lainsäädäntöneuvos Kirsi M.
Pulkkinen 0295 150 438)
Hallituksen esitys (HE 72/2014 vp)
eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavan
valtion vientitakuista annettua lakia
siten, että valtion erityisrahoitusyhtiö
Finnvera Oyj voisi myöntää takuita
sellaisille kotimaahan suuntautuville
investoinneille, joiden tarkoituksena
on edistää vientiä. Esityksellä edistettäisiin vientiteollisuuden investointeja ja kilpailukykyä. Lisäksi esityksellä parannettaisiin Suomessa toimivien yritysten mahdollisuuksia kilpailla kotimaassa toteuttaviin vientiä
edistäviin investointeihin liittyvistä
tilauksista. (TEM hallitusneuvos
Matti Hietanen 0295 060 100)
Hallituksen esitys (HE 73/2014 vp)
eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten
yritysostojen seurannasta annetun
lain muuttamisesta. Esityksessä ehdo-
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tetaan muutettavaksi ulkomaalaisten
yritysostojen seurannasta annetun
lain säännöksiä, jotka koskevat yritysoston määritelmää, asian käsittelyn
siirtämistä valtioneuvoston yleisistunnolle ja etukäteen tehtävää ilmoitusta
työ- ja elinkeinoministeriölle muissa
kuin puolustussektorin yritysostoissa.
(TEM kaupallinen neuvos Marjaana
Aarnikka 0295 062 122)
Hallituksen esitys (HE 74/2014 vp)
eduskunnalle laiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä
osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan
säädettäväksi lait Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi.
Nykyiset Mittatekniikan keskuksesta
sekä Teknologian tutkimuskeskus
VTT:stä annetut lait kumottaisiin.
Laissa teknologian tutkimuskeskus
VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
olisivat säännökset osakeyhtiön tarkoituksesta, asemasta, tehtävistä,
taloudellisista toimintaperiaatteista,
rahoituksesta ja tiedonantovelvollisuudesta sekä voimaantulosta. Valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Mittatekniikan keskuksen ja
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n
hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle.
Luovutusvaltuus ei koskisi mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköä, joka siirrettäisiin osaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön siirtoa koskevat muutokset
turvallisuus- ja kemikaalivirastosta
annettuun lakiin sekä eräitä muita
teknisluontoisia lakimuutoksia. (TEM
neuvotteleva virkamies Mikko
Huuskonen 0295 063 732)
Hallituksen esitys (HE 75/2014 vp)
eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki Euroopan unionin yhteistä
etua koskevien energiahankkeiden
lupamenettelystä. Lisäksi esitetään
muutettavaksi Energiavirastosta annettua lakia, sähkömarkkinalakia, maakaasumarkkinalakia, Suomen talousvyöhykkeestä annettua lakia, vesilakia, ympäristönsuojelulakia, maankäyttö- ja rakennuslakia, vaarallisten
kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta annettua lakia sekä

kiinteän omaisuuden ja erityisten
oikeuksien lunastuksesta annettua
lakia. Esityksen tavoitteena on nimetä
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen tarkoittama kansallinen
toimivaltainen viranomainen ja saattaa voimaan asetuksen mukaisten
lupamenettelyjen edellyttämät lainsäädännön muutokset. Kansalliseksi
toimivaltaiseksi viranomaiseksi nimettäisiin Energiavirasto. Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelyyn sovellettaisiin asetuksen mukaista yhteistyöhön perustuvaa mallia. (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064
220)
Hallituksen esitys (HE 76/2014 vp)
eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydensuojelulain eräitä asuntojen ja muiden
oleskelutilojen terveyshaittojen ehkäisemiseen, vähentämiseen ja poistamiseen liittyviä säännöksiä. Asunnon ja
muun oleskelutilan terveydellisiä
olosuhteita koskevia mittauksia,
näytteenottoa, tutkimuksia tai selvityksiä viranomaisvalvontaa varten
tekevien niin sanottujen ulkopuolisten
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia täsmennettäisiin. Valvontaan liittyvän päätöksenteon tueksi terveydensuojeluviranomainen voisi käyttää
ulkopuolisen asiantuntijan tuottamaa
tietoa asunnosta tai muusta oleskelutilasta. Asiantuntijana voisi jatkossa
toimia vain määritellyn koulutuksen
suorittanut tai vastaavat tiedot omaava
henkilö. Lisäksi asiantuntijana toimiminen edellyttäisi henkilön sertifiointia valtakunnalliseen järjestelmään
nykyisen erillisen kuntakohtaisen
hyväksymismenettelyn sijaan. Kuntien viranomaisilta poistettaisiin asiantuntijoiden pätevyyden arviointitehtävät. Sertifioidut asiantuntijat merkittäisiin julkiseen tietojärjestelmään, josta käy ilmi pätevyyden voimassaolo. Kunnan terveydensuojeluviranomainen tai tutkimuksen muu
tilaaja, kuten kiinteistön omistaja tai
isännöitsijä, voisi tarvittaessa varmistaa asiantuntijan pätevyyden tietojärjestelmästä. Jos asiantuntija ei
täyttäisi enää edellytettyjä pätevyysvaatimuksia, hänet voitaisiin poistaa
tietojärjestelmästä. Lailla täsmennettäisiin lisäksi kiinteistön omistajan ja
asunnon tai oleskelutilan haltijan
vastuunjakoa terveyshaitan poistamisesta, tarkastuskertomukseen liitettäviä tallenteita, tahdonvastaista
asunnon tai muun oleskelutilan tarkastusta sekä kunnan viranomaisen

2.6.2014/62

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

perimiä maksuja koskevia säännöksiä. (STM hallitussihteeri Helena
Korpinen 0295 163 317)
Hallituksen esitys (HE 77/2014 vp)
eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joilla
Natura 2000 -verkostoon sisällytettävät alueet muodostetaan erityisten
suojelutoimien alueiksi (SAC) luontodirektiivin mukaisesti. Lisäksi viranomaisille asetettaisiin aiempaa täsmällisempiä velvoitteita Natura 2000
-alueiden suojelutavoitteiden edistämiseksi ja huomioon ottamiseksi.
Lakiin lisättäisiin säännökset, joilla
viranomainen voisi tarvittaessa estää
suojelun perusteiden merkittävän
heikentämisen myös silloin, kun toiminta ei edellytä viranomaislupia,
sekä säännös verkostossa olevien
alueiden tietojen muuttamisesta.
Lain säännöstä korvaavien toimien
määräämisestä silloin, kun verkostoon heikentävästi vaikuttavia hankkeita poikkeuksellisesti sallitaan
yleiseen etuun liittyvien syiden perusteella, tarkennettaisiin. (YM lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen
050 374 0247)
Hallituksen esitys (HE 78/2014 vp)
eduskunnalle laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin laki vuokraasuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Takausmaksua koskevaa pykälää muutettaisiin
väliaikaisesti vuoden 2015 loppuun
asti siten, että lainansaajalta ei peritä
takausmaksua, jos samaan kohteeseen myönnetään myös käynnistysavustusta vuokra-asuntojen rakentamista varten pääkaupunkiseudulle.
(YM hallitussihteeri Juha Post 0295
250 258)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 28.5.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Euroopan
unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä
Korean tasavallan välisen puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Puitesopimus, laki (128/2014) ja
asetus tulevat voimaan 1.6.2014.
(UM ulkoasiainneuvos Johan Schalin
0295 350 581)

2.6.2014/62

Valtioneuvoston asetus päiväsakon
rahamäärästä annetun asetuksen 1 §:n
muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että päiväsakon rahamäärää laskettaessa tuloista
vähennetään myös yleisradiovero.
Muutos on tarpeen, koska päiväsakon
rahamäärä lasketaan henkilön nettotulojen mukaan ja verotuksen rakennetta on vuodesta 2013 alkaen muutettu ottamalla käyttöön yleisradiovero. Säännöksen ruotsinkieliseen
sanamuotoon tehdään lisäksi kielellinen korjaus, joka ei vaikuta säännöksen asiasisältöön. Asetus tulee voimaan 1.11.2014 eli vuoden 2013 verotuksen valmistuttua. (OM apulaisosastopäällikkö Lena Andersson
0295 150 244)
Valtioneuvoston asetus veroasioita
koskevista tiedoista Niuen kanssa
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa
22.2.2014 lukien niin kuin siitä on
sovittu. Laki (994/2013) ja asetus tulevat voimaan 4.6.2014. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander
0295 530 289)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
10 §:n muuttamisesta. Asetuksen
10 pykälän muutoksella vahvistetaan
vuoden 2013 pohjoisen tuen tukitasot maidon osalta. Tukitasoja korotetaan 0,2–0,5 senttiä/litra. Lisäksi
muutetaan sitä osuutta, joka katsotaan tukikelpoiseksi tilakohtaisen
kiintiön ylittävistä litroista. Asetus
tulee voimaan 4.6.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus ihmishengen
turvallisuudesta merellä vuonna
1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2 ja III
lukuun sekä liitteen lisäykseen, mainittuun yleissopimukseen liittyvään
FSS-säännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978
pöytäkirjaan, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988
pöytäkirjaan ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Tehdyt muutokset ja
asetus tulevat voimaan 1.7.2014.
(LVM liikenneneuvos Kimmo Kiiski
0295 342 304)

Valtioneuvoston asetus tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on
voimassa 21.4.2014 niin kuin siitä on
sovittu. Laki (995/2013) ja asetus tulevat voimaan 30.5.2014. (TEM ylitarkastaja Päivi Marttila 0295 064 111)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 28.5.2014 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2012 pöytäkirjaan ja saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)
Päätös valtionhallinnon palkkaliukuman rajoittamisesta. Valtioneuvoston
3.4.2014 antaman valtiontalouden
kehyspäätöksen mukaan valtion
palkkaliukuma rajoitetaan yleisten
työmarkkinoiden keskimääräiselle
tasolle. Päätös tulee voimaan 1.6.2014
ja on voimassa 31.12.2018 saakka.
(VM osastopäällikkö Juha Sarkio
0295 530 031)
Päätös asettaa valtion virkamieseettinen neuvottelukunta toimikaudeksi
1.6.2014–31.12.2017. Kokoonpano:
puheenjohtaja: OTL Teuvo Metsäpelto; jäsenet: FT Ilkka Niiniluoto,
professori Ari Salminen Vaasan yliopisto, neuvottelupäällikkö Sari Ojanen KT Kuntatyönantajat, johtaja
Hannu Rautiainen Elinkeinoelämän
keskusliitto, pääjohtaja Rauni Hagman Patentti- ja rekisterihallitus,
kansliapäällikkö Päivi Nerg sisäministeriö, toimittaja Ulla Järvi Julkisen sanan neuvosto, hallituksen jäsen
Klaus Krokfors Transparency Suomi
ry; sihteerit: työmarkkina-asiantuntija
Kati Kilpeläinen valtiovarainministeriö ja työmarkkinalakimies Miia
Kannisto valtiovarainministeriö. (VM
osastopäällikkö Juha Sarkio 0295
530 031)
Päätös määrätä valtiovarainministeriön finanssisihteeri Sami Napari
valtioneuvoston esittelijäksi. (VM
lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295
530 422)
Päätös antaa Suomen tiedonanto
Euroopan komissiolle asetuksen
(EU) N:o 1307/2013 soveltamisesta
Suomessa. Euroopan unionin koko-
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naan rahoittamat suorat tuet perustuvat yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta
annettuun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseen (EU) N:o
1307/2013. Tiedonanto Euroopan
komissiolle koostuu kansallisessa
päätäntävallassa olevista suorien
tukien toimeenpanoratkaisuista ja -esityksistä, jotka on ilmoitettava komissiolle. Euroopan komissiolle ilmoitetaan käyttöön otettavien tukijärjestelmien eli perustuen, viherryttämistuen, nuorten viljelijöiden tuen ja
tuotantosidonnaisen tuen toimeenpanossa sovellettavat pääasialliset
kansalliset linjaukset sekä kansallisen enimmäismäärän (523,3 miljoonaa euroa vuonna 2015) jakautuminen näiden tukimuotojen kesken.
Suomi säilyttää olemassa olevat tukioikeudet ja muuttaa tukialueita siten,
että vuodesta 2015 eteenpäin on käytössä kaksi tukialuetta (AB-tukialue
ja C-tukialue). Aktiiviviljelijän säännösten osalta ilmoitetaan muun
muassa, että Suomessa ei tässä vaiheessa oteta käyttöön jäsenmaille
vapaaehtoisia lisäehtoja, joiden perusteella viljelijöitä olisi rajattu suorien
tukien saamisen ulkopuolelle. Viherryttämistuen osalta Euroopan komissiolle ilmoitetaan muun muassa, että
Suomi ottaa käyttöön ekologisen alan
niin sanotun metsäisyyspoikkeuksen. Metsäisyyspoikkeusta sovelletaan Manner-Suomessa lukuun ottamatta Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakuntia. Edelleen ilmoitetaan, että Suomessa pidetään ekologisena alana kesantoaloja, typensitojakasvien aloja, lyhytkiertoisen energiapuun aloja ja täydentävien ehtojen
maisemapiirteiden aloja. Nuorten
viljelijöiden tukeen liittyen ilmoitetaan, että Suomessa tähän tukeen
arvioidaan tarvittavan 1,0 prosenttia
suorien tukien vuosittaisesta kansallisesta enimmäismäärästä vuosina
2015–2020. Jos tuen menekki ylittää
tämän arvion, tukea kuitenkin maksetaan 2,0 prosentin enimmäismäärään saakka. Euroopan komissiolle
tehtävään tiedonantoon sisältyvät
käyttöön otettavan vapaaehtoisen
tuotantosidonnaisen tuen muodot eli
nautakarjatalouden, lammas- ja vuohitalouden sekä peltokasvituotannon
palkkiot, niiden rahoitus ja ehdot sekä
palkkiojärjestelmien tarpeiden perustelut. Samalla Euroopan komissiolle
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ilmoitetaan, mitä Euroopan unionin
säädösten mahdollistamia suorien
tukien soveltamisen vaihtoehtoja
Suomessa ei ole tarkoituksenmukaista
ottaa käyttöön. Tällä pyritään osaltaan
myös yksinkertaistamaan suorien
tukien järjestelmää. (MMM neuvotteleva virkamies Juha Palonen 0295
162 356)
Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Timo Koskinen valtioneuvoston esittelijäksi.
(LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)
Päätös myöntää Esa Jakelut Oy:lle
toimilupa kirjelähetyksiä koskevaan
postitoimintaan. Esa Jakelut on hakenut postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Joutsan, Kuhmoisten,
Kärkölän, Lahden, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen, Pertunmaan ja
Sysmän kunnan alueelle. Toimilupa
postitoimintaan myönnetään laissa
edellytetyin toimilupaehdoin, jotka
koskevat postiyrityksen maantieteellistä toimialuetta ja toimiluvan voimassaoloaikaa sekä palvelujen laadun, saatavuuden tai tehokkuuden
turvaamiseksi välttämättömiä ehtoja.
(LVM neuvotteleva virkamies Sini
Wirén 0295 342 532)
Päätös asettaa teollisoikeusasiamieslautakunta toimikaudeksi 1.7.2014–
30.6.2017. Kokoonpano: puheenjohtaja: pääsihteeri, varatuomari MarjaLeena Mansala IPR University Center; varapuheenjohtaja: lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula
Suomen Yrittäjät ry; jäsenet (varajäsenet suluissa): apulaistoimistopäällikkö Riitta Larja (vanhempi tutkijainsinööri Olli-Pekka Sievänen)
Patentti- ja rekisterihallitus, vanhempi
lakimies Olli Teerikangas (lakimies
Anne Kemppi) Patentti- ja rekisterihallitus, neuvotteleva virkamies Liisa
Huhtala (hallitusneuvos Antti Riivari)
työ- ja elinkeinoministeriö, varatuomari Irmeli Nokkanen (IPR-lakimies
Joose Kilpimaa) Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, Senior IP Advisor
Kim Finnilä (eurooppapatenttiasiamies Jonna Sahlin) Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, asianajaja Tuukka
Airaksinen (asianajaja Hanna Paloheimo) Suomen Asianajajaliitto,
Director, Patenting Operations Virpi
Tognetty (Corporate Patent Attorney
Jouni Haavisto) Patentti-insinöörit ry
ja Director, IPR Arja Weckman Keskuskauppakamari (IPR-asiantuntija
Riikka Tähtivuori Elinkeinoelämän

keskusliitto). (TEM hallitusneuvos
Tuomo Knuuti 0295 063 537)
Päätös asettaa Huoltovarmuuskeskuksen hallitus toimikaudeksi 1.7.2014–
30.6.2017. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusneuvos Heidi Nummela
työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: vuorineuvos Simo
Palokangas; jäsenet: liikenneneuvos
Juhani Damski liikenne- ja viestintäministeriö, ylijohtaja Jukka Juusti
puolustusministeriö, lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi valtiovarainministeriö, alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kanslia, toimitusjohtaja Pertti Laukkanen Vantaan
Energia Oy, toimitusjohtaja Sirpa
Ojala Digita Oy, ylijohtaja Veli-Pekka
Talvela maa- ja metsätalousministeriö, osastopäällikkö Kirsi Varhila
sosiaali- ja terveysministeriö ja toimitusjohtaja Helena Vänskä Öljyalan Keskusliitto. (TEM kaupallinen
neuvos Matti Oivukkamäki 0295
047 040)
Päätös myöntää Risto Vatajalle sekä
Mikko Kirjavaiselle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärivarajäsenen tehtävistä
1.6.2014 lukien. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 28.5.2014 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Wivi-Ann Wagello-Sjölund sisäministeriön maahanmuutto-osaston
neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.8.2014 lukien. (SM neuvotteleva
virkamies Henri Helo 0295 488 303)
Elinkeinot-, työvoima ja osaaminen
-vastuualueen päällikkö, diplomiinsinööri Kimmo Puolitaival Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen johtajaksi (ylijohtaja) 1.6.2014–31.5.2019. (TEM
neuvotteleva virkamies Elina Isoksela
0295 063 719)
Valtioneuvosto myönsi erityisasiantuntija Antero Kiviniemelle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön
neuvottelevan virkamiehen virasta
1.8.2014–15.8.2018. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.5.2014
seuraavia asioita:
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotuki-
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lainojen myöntämisvaltuuden sekä
maatilatalouden kehittämisrahaston
avustusvarojen osoittaminen eräiden
maa- ja porotalouden rakennetukien
toimeenpanoa varten vuonna 2014.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille osoitetaan korkotukilainojen myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain, maaseutuelinkeinojen rahoituslain sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten
tukien toimeenpanoa varten. Vuoden
2014
talousarvion
momentilla
30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta
250 000 000 euroa, josta nyt osoitetaan ELY-keskusten käytettäväksi
25 000 000 euroa. Aiemmin on osoitettu 176 035 375 euroa. Kun aiemmin osoitetusta määrästä on peruuntunut 17 779 308 euroa, myöhemmin
vuonna 2014 voidaan osoittaa myöntämisvaltuutta vielä 66 743 933 euroa.
Maatilatalouden kehittämisrahaston
(MAKERA) vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa on varattu maatalouden rakennetukilain mukaisiin investointi- ja nuorten viljelijöiden aloitusavustuksiin yhteensä 90 000 000
euroa, josta nyt osoitetaan ELY-keskuksille 7 000 000 euroa. Aiemmin
on osoitettu 70 430 865 euroa. Kun
aiemmin osoitetusta määrästä on
peruuntunut 9 678 214 euroa, myöhemmin vuonna 2014 voidaan osoittaa avustusvaroja 22 247 349 euroa.
(MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 0295 162 271)
Yhteensä 43 958 000 euron valtionavustuksen myöntäminen Suomen
metsäkeskukselle. Avustus myönnetään vuoden 2014 talousarvion
momentilta 30.60.42 (Valtionapu
Suomen metsäkeskukselle). Momentille myönnetty määräraha jaetaan
kokonaisuudessaan. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen
0295 162 238)

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta käsittelivät perjantaina 23. toukokuuta 2014 Ukrainan ajankohtaista tilannetta.
Ukrainan tilanteen keskiössä ovat
sunnuntaina 25.5.2014 pidettävät
presidentinvaalit. Vapaiden ja rehellisten vaalien häiriötön läpivieminen
koko Ukrainassa on erittäin tärkeää
maan tulevan kehityksen kannalta.
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) on lähettänyt Ukrainan
presidentinvaaleihin historiansa suurimman vaalitarkkailumission. Suomi
on lähettänyt kolme pitkäaikaista ja
21 lyhytaikaista vaalitarkkailijaa.
Vaalitarkkailijoiden on päästävä tekemään työnsä esteettömästi.
Presidentinvaalien onnistunut toteutus on osa Ukrainan tilanteen vakauttamiseen tähtäävää Etyjin nelikohtaista tiekarttaa, jonka toteuttamiselle
Suomi antaa vahvan tukensa. Suomi
pitää edelleen tärkeänä myös Genevessä 17.4.2014 neuvotellun julkilausuman toimeenpanoa. Suomi pitää
kansallisen dialogin käynnistämistä
Ukrainassa myönteisenä. Demokratian legitimiteetin vahvistamiseksi
on sovittava myös uusista parlamenttivaaleista.
Suomi on syvästi huolestunut ItäUkrainassa edelleen esiintyvistä
levottomuuksista ja väkivaltaisuuksista sekä separatistien ja muiden
ääriryhmien toimista. Kaikkien tahojen, ml. Venäjä, tulisi vaikuttaa eri
alueiden tilanteen rauhoittamiseen ja
vaalien onnistumiseen. Suomi tuomitsee Donetskin ja Luhanskin alueilla
11.5.2014 pidetyt ns. kansanäänestykset laittomina. Lisäksi Itä-Ukrainan heikentynyt ihmisoikeustilanne
on huolestuttavaa kehitystä.

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

Suomi osallistuu Euroopan unionin
Ukrainan kriisiin liittyvien päätösten
toimeenpanoon, mukaan lukien
Eurooppa-neuvoston 20.3.2014 tekemät linjaukset, ja korostaa EU:n yhtenäisyyden merkitystä.

U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 2 3 . 5 . 2 0 1 4

Valiokunta keskusteli lisäksi Naton
säännönmukaisesta
kumppanuustavoitteita koskevasta prosessista
(PARP).

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta

Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi
Hakala, p. 0295 351 300, ulkoasiainministeriö ja ylijohtaja Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö.
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriön Naapuriapu-työryhmän Euroopan naapuripäivänä
23.5.2014 julkaistun suosituksen
mukaan hyvä naapuruus luo turvallisuutta. Rikoksentorjuntaneuvoston asettama työryhmä on koonnut suosituksia ja keskeisiä havaintojaan naapuriavusta, lähidemokratiasta
ja osallisuudesta. Suosituksessa kerrotaan, miten asukkaat voivat itse
vaikuttaa oman asuinalueensa viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Työryhmä
toteaa, että yhteisöllisyyden ja naapuriavun lisääminen on parhainta
rikoksentorjuntaa, sillä turvallisuudentunne syntyy ensisijaisesti luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta.
Työryhmän mukaan naapuriapu voi
olla jokapäiväistä toisen huomioimista tai järjestäytyneempää vapaaehtoistoimintaa. Yhteistoiminta edellyttää suunnittelua ja kohtaamispaikkoja, joten tiloja asukkaiden yhteiseen toimintaan tarvitaan. Myös verkostoitumista tulee vahvistaa, sillä
asuinalueilla on monta toimijaa, jotka
toimivat usein toisistaan tietämättä.
Kansalaisille tulee myös antaa konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa
oman asuinalueensa kehittämiseen.
Kuntalaki antaa jo nyt mahdollisuuden kansalaisten kuulemiseen ja
osallistamiseen, mutta työryhmä terävöittäisi lain tulkintaa kuntia velvoittavaksi. Naapuriapu-työryhmän tiivistetyt suositukset kuvineen löytyvät
osoitteesta http://www.oikeusministerio.fi/material/attachments/om/
ajankohtaista/uutiset/uutiset2014/fg
QzHDbvb/Naapuriaputyoryhma_
kuvat_ja_suositukset_23_5_2014.pdf.
Lisätietoja antaa erikoissuunnittelija,
Naapuriapu-työryhmän
sihteeri
Regina Järg-Tärno, p. 0295 150 398,
oikeusministeriö.
Tiedefoorumi 2014 -tapahtumassa
27.5.2014 julkaistun Tiedekasvatuksen kehittämistyöryhmän ehdotuksen mukaan Suomi halutaan lasten
ja nuorten tiedekasvatuksen maailman kärkimaaksi vuonna 2020.
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä esittää sekä kouluissa
että muissa oppimisympäristöissä
toteutettavaksi toimenpiteitä, joilla
lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen ja tutkijanuraan lisättäisiin.
Peruskoulun
opetussuunnitelman
perusteita ehdotetaan uudistettavaksi
siten, että oppiaineissa nousisivat
esiin entistä paremmin yhteisölliset

85

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

ja ajattelun taidot. Kaikkien tutkintojen perusteisiin tulisi liittyä myös tutkivaa oppimista, ja kouluissa pitäisi
hyödyntää nykyistä paremmin tieto- ja
viestintäteknologiaa. Opettajankoulutuksen osalta ehdotetaan tiedonalalähtöisyyden ja ajattelutaitojen kehittämistä, kansainvälisen yhteistyön
lisäämistä ja luontokasvatuksen
syventämistä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Uudenlaisia
oppimisympäristöjä voisivat tarjota
ja kehittää tiedekeskukset, museot ja
muut tiedekasvatusympäristöt. Toimenpide-ehdotusten toteutumista on
tarkoitus arvioida vuonna 2018. Työryhmän ehdotus on osoitteessa http:/
/www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/
2014/tiedekasvatus.html. Lisätietoja
antavat ylitarkastaja Eeva Kaunismaa, p. 0295 330 145 ja opetusneuvos Aki Tornberg, p. 0295 330 316,
opetus- ja kulttuuriministeriö.
Sosiaali- ja terveysministeriön opiskeluterveydenhuoltoa kehittävä työryhmä luovutti 23.5.2014 valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakankaalle esityksensä, jonka mukaan opiskelijoiden
terveyspalvelut on järjestettävä
yhtenäisenä kokonaisuutena. Opis-

kelijan terveyttä, hyvinvointia ja
opiskelukykyä edistääkseen erityisesti päihde- ja mielenterveyspalvelujen sekä suun terveydenhuollon ja
seksuaaliterveyspalvelujen toteutus
edellyttää koordinointia. Ehkäisevän
toiminnan vahvistamiseksi työryhmä
ehdottaa riittävien resurssien varaamista erityisesti ammatillisten oppilaitosten opiskeluterveydenhuoltoon.
Työryhmä ehdottaa, että opiskeluterveydenhuollon tilastoinnin ja tietolähteiden kehittämiseksi opiskelijoiden terveystietoja tulee kerätä järjestelmällisesti ja niitä tulee hyödyntää.
Myös omavalvontaa on lisättävä ja
opiskeluterveydenhuollon sähköistä
asiointia kehitettävä. Työryhmä näkee,
että opiskeluterveydenhuollon resurssit ovat riittämättömät, minkä vuoksi
se ehdottaakin resurssien tarkastamista. Myös opiskeluterveydenhuoltoa koskevaan lainsäädäntöön kaivataan selkiyttämistä. Työryhmän esitys on osoitteessa http://www.stm.fi/
julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1883477.
Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, p. 0295 163
389 ja ylitarkastaja Ritva Partinen,
p. 0295 163 330, sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston työnjakoa ja yhteistyön kehittämistä pohtinut työryhmä
luovutti 28.5.2014 raporttinsa sosiaalija terveysministeri Paula Risikolle.
Työryhmän mukaan aluehallintovirastojen ja Valviran päätöksenteon
yhdenmukaisuutta halutaan lisätä.
Useista yksityiskohtaisista sosiaalija terveydenhuollon valvontaohjelmista pitäisi siirtyä yhteen valvontaohjelmaan. Resurssien käyttöä voidaan tehostaa lisäämällä ja parantamalla kaikkien toimijoiden omavalvontaa. Omavalvonta on myös ulotettava kaikkiin kunnallisiin toimijoihin. Työryhmä korostaa valvonnan läpinäkyvyyttä ja prosessien
yksinkertaistamista. Aluehallintoviranomaisten ja Valviran työnjakoa
ehdotetaan täsmennettäväksi niin,
että aluehallintovirastolle kuuluisi
kaikkien kanteluiden käsittely. Työryhmän muistio on osoitteessa http://
www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1883908. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Raimo Ikonen, p. 0295 163 517
ja varapuheenjohtaja, johtaja Raija
Volk, p. 0295 163 263, 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.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2014
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