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

Valtioneuvosto antoi 12.6.2014
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 83/2014 vp)
eduskunnalle laiksi yksityishenkilön
velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia. Yksityisten
elinkeinon- ja ammatinharjoittajien
pääsy velkajärjestelyyn helpottuisi ja
16.6.2014/68

heidän taloudellisen kokonaistilanteensa korjaaminen tulisi mahdolliseksi velkajärjestelyssä. Velkajärjestelyn edellytyksiä ja esteitä koskevia
säännöksiä muutettaisiin niin, että
velkajärjestelyyn pääsy helpottuisi
myös eräissä muissa tapauksissa.
Muutoksia ehdotetaan lisäksi muun
muassa lisäsuoritusvelvollisuuteen,
velallisen oikeuteen pitää vapaakuukausia ja asunnon säilyttämistä koskevaan säännökseen. Menettelyä
yksinkertaistettaisiin. Talous- ja velkaneuvonnasta annettua lakia muutettaisiin siten, että talous- ja velkaneuvonnassa avustettaisiin yksityisiä
elinkeinon- ja ammatinharjoittajia
myös heidän elinkeinotoimintaan liittyvien velkojensa järjestelyssä. Velan
vanhentumisesta annettuun lakiin
lisättäisiin säännös velan erääntymisestä laskettavasta lopullisesta vanhentumisesta. Lopullinen vanhentumisaika koskisi vain luonnollisen
henkilön sopimukseen perustuvaa velkaa. Säännöstä sovellettaisiin rajoitetusti myös taannehtivasti. Ulosottokaareen tehtäisiin säännöksen edellyttämät muutokset. Esitys liittyy
valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150 502)
Hallituksen esitys (HE 84/2014 vp)
eduskunnalle Suomen ja Uuden-See-

lannin välisen työlomajärjestelmää
koskevan järjestelyn muutosten
hyväksymisestä ja laiksi järjestelyn
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen hallituksen ja Uuden-Seelannin
hallituksen välistä vuonna 2004 voimaan tullutta työlomajärjestelmää
koskevaa järjestelyä muutettiin noottienvaihdolla 10.1.2014. Tarkoitus
on muutosten hyväksymisen yhteydessä saattaa kansallisesti voimaan
työlomajärjestely kokonaisuudessaan
sellaisena kuin se on muutettuna.
Lain voimaantulosta on tarkoitus
säätää valtioneuvoston asetuksella.
(SM ylitarkastaja Mirkka Mikkonen
0295 488 618)
Hallituksen esitys (HE 85/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi passilain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi passilakia ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
annettua lakia. Passilaissa säädettäisiin uutta passia koskevasta kevennetystä hakemusmenettelystä, jossa yli
12-vuotiaalle hakijalle voitaisiin
myöntää uusi passi ilman henkilökohtaista asiointia viranomaisessa.
Lisäksi selkeytettäisiin passin hakemista koskevia säännöksiä siten, että
passihakemuksen jättäminen poliisille
olisi mahdollista sähköisesti. Passi15
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lakiin tehtäisiin lisäksi eräitä tarkennuksia liittyen passin peruuttamiseen
ja passin ottamiseen viranomaisen
haltuun. Henkilötietojen käsittelystä
poliisitoimessa annettuun lakiin tehtäisiin kevennetyn hakemusmenettelyn edellyttämät muutokset. Lisäksi
lakiin lisättäisiin säännös passin hakemista ja myöntämistä koskevan tiedon luovuttamisesta tietojoukkona
tai teknisen käyttöyhteyden välityksellä maistraatille. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 27.10.2014. (SM
ylitarkastaja Elina Rydman 0295
488 586)
Hallituksen esitys (HE 86/2014 vp)
eduskunnalle alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä
vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI
liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä
laeiksi uudistetun VI liitteen ja siihen
myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Alusten aiheuttaman meren
pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna
1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978
pöytäkirjan uudistettu ilmansuojelua
koskeva VI liite hyväksyttiin Lontoossa 10.10.2008 Kansainvälisen
merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä.
Liitteen kokonaisuudistuksen keskeisin muutos koskee alusten typen
ja rikin oksidipäästöjen rajoittamista
aiempaa tiukemmin. Kokonaisuudistuksen jälkeen liitteeseen on muun
muassa lisätty uusien alusten energiatehokkuutta koskevat vaatimukset. Uudistettu VI liite kuuluu rikin
oksidipäästöjen rajoittamista koskevien määräysten osalta Euroopan
unionin toimivaltaan. Euroopan unionin rikkidirektiiviin vuonna 2012
hyväksytyllä muutoksella direktiivi
on saatettu vastaamaan uudistettua
VI liitettä. Direktiiviin tehdyt muutokset, siltä osin kuin ne koskevat
merenkulussa käytettäviä polttoaineita, on tarkoitus panna täytäntöön
merenkulun ympäristönsuojelulakiin
esitetyillä muutoksilla. Lakien voimaantulosta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston lausuma; Rikkisäädösten
aiheuttamien kustannusten kehittymistä suomalaiselle varustamotoiminnalle ja merirahdista riippuvaiselle teollisuudelle seurataan aktiivi-
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sesti ja mahdollisesta kompensaatiosta päätetään näiden arvioiden
perusteella. Rikkipitoisuusrajojen valvontaan varataan turvallisuusvalvontaa heikentämättä tarvittavat resurssit ja käynnistetään selvitys seuraamusjärjestelmän
uudistamisesta.
(LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson
0295 342 493)
Hallituksen esitys (HE 87/2014 vp)
eduskunnalle turvallisista konteista
vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja
konttilain muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy
turvallisista konteista vuonna 1972
tehdyn yleissopimuksen liitteisiin
tehdyt muutokset. Konttiyleissopimusta sovelletaan kansainvälisessä
liikenteessä käytettäviin uusiin ja
vanhoihin kontteihin lukuun ottamatta erityisesti ilmakuljetuksiin tarkoitettuja kontteja. Konttiyleissopimuksen liitteiden muutokset hyväksyttiin Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean
istunnossa vuonna 2010. Muutokset
koskevat hyväksyttyä tarkastusohjelmaa sekä kontteja valvovien viranomaisten tehtäviä. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)
Hallituksen esitys (HE 88/2014 vp)
eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Korean tasavallan
välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta. Suomen ja
Etelä-Korean välillä neuvoteltu sopimus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla allekirjoitettiin 23.10.2013. Sopimus luo yleiset
puitteet suomalaisten ja korealaisten
toimijoiden väliselle yhteistyölle
ydinenergia-alalla, ja sen perusteella
suomalaiset ja korealaiset toimijat
voivat käynnistää sopimuksessa määritellyillä aloilla yhteistyöhankkeita.
Lain voimaantulosta on tarkoitus
säätää valtioneuvoston asetuksella.
(TEM ylitarkastaja Eriika Melkas
0295 064 103)
Hallituksen esitys (HE 89/2014 vp)
eduskunnalle laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojeluhenkilörekiste-

ristä annettua lakia siten, että valtiotyönantajan palveluksessa olevia
työsuojeluhenkilöitä ja muita laissa
lueteltuja henkilöitä ei enää ilmoitettaisi rekisteröitäväksi Valtiokonttoriin. Ilmoitus tehtäisiin jatkossa Työturvallisuuskeskukselle, jolle rekisterinpitäjänä toimiva sosiaali- ja terveysministeriö on rekisterin ylläpidon antanut. Lisäksi lakia ehdotetaan
muutettavaksi siten, että siihen lisätään viittaus sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annettuun
lakiin ja säännös, jonka mukaan työsuojeluviranomaiset valvoisivat lain
noudattamista. (STM hallitussihteeri
Tuula Andersin 0295 163 506)
Hallituksen esitys (HE 90/2014 vp)
eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja
asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta annettua lakia siten, että aluksella tehtävien
määräaikaistarkastusten piiriin otetaan myös alukset, joita käytetään
kansainvälisessä liikenteessä ja joiden bruttovetoisuus on alle 200. Esityksellä pantaisiin täytäntöön lippuvaltion suorittamaa valvontaa koskevan direktiivin asiaa koskeva säännös. Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että väliaikaisen merityösertifikaatin myöntämisen edellyttämä työsuojeluviranomaisen lausunto voitaisiin antaa ilman aluksella
tehtävää tarkastusta tilanteessa, jossa
tarkastus arvioidaan tarpeettomaksi.
Esitykseen sisältyy myös joitakin selkeyttäviä ja täsmentäviä muutoksia.
(STM hallitussihteeri Tuula Andersin 0295 163 506)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 12.6.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta.
Valtioneuvoston ohjesääntöä muutetaan vastaamaan joulukuussa 2012
kokonaisturvallisuudesta annettua
valtioneuvoston periaatepäätöstä ja
syyskuussa 2013 annettua tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä. Ohjesääntöön lisätään kansliapäällikkökokouksen ja valmiuspäällikkökokouksen
roolit yhteistyöeliminä valtioneuvoston johtamisen tukena. Valtioneuvoston kanslian toimialaan lisätään valtioneuvoston yhteinen tilannekuva,
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varautuminen ja turvallisuus sekä
häiriötilanteiden hallinnan yleinen
yhteensovittaminen ja valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi. Lisäksi
ohjesäännön 43 §:n 4 kohdan hallitussihteeriltä ja hallitusneuvokselta
edellytettävää tutkintoa muutetaan
vastaamaan voimassa olevaa tutkintonimikettä. Asetus tulee voimaan
1.7.2014. (VNK lainsäädäntöneuvos
Sanna Helopuro 0295 160 170)
Valtioneuvoston asetus Afganistanin
islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta. Kumppanuussopimus ja asetus tulevat voimaan
1.7.2014. (UM kehityspolitiikan
neuvonantaja Olli Ruohomäki 0295
350 980)
Valtioneuvoston asetus Costa Rican
kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja pöytäkirja
ovat voimassa 24.5.2014 lukien. Laki
(1119/2011) ja asetus tulevat voimaan 19.6.2014. (VM neuvotteleva
virkamies Anders Colliander 0295
530 289)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
aineiden ilmakuljetuksesta annetun
asetuksen muuttamisesta. Asetusta
muutetaan kansainvälisen siviiliilmailujärjestön (ICAO) julkaisemien
vaarallisten aineiden ilmakuljetusta
koskevien teknisten määräysten muutosten huomioon ottamiseksi. Asetukseen tehdään myös vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muutoksesta aiheutuvat muutokset. Muutokset koskevat muun muassa helikopterikuljetuksia ja vaarallisia aineita
lentopostina. Asetus tulee voimaan
1.7.2014. (LVM hallitusneuvos Tiina
Ranne 0295 342 004)
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen
VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja
VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta. Asetuksessa säädetään ajoneuvojen VAKhyväksyntöjä myöntäviltä ja VAKkatsastuksia suorittavilta henkilöiltä
vaadittavan erikoiskoulutuksen rakenteesta ja sisällöstä sekä siihen liittyvistä kokeista. Asetus vastaa sisällöltään pitkälti voimassa olevaa sääntelyä. Asetus tulee voimaan 1.7.2014.
(LVM hallitusneuvos Tiina Ranne
0295 342 004)
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Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa
tarkoitetuista tukialueista. Asetuksella määrätään ensimmäiseen ja toiseen tukialueeseen kuuluvat alueet.
Asetus tulee voimaan 1.7.2014 ja on
voimassa 31.12.2020 saakka. (TEM
rakennemuutosjohtaja Tapani Mattila
0295 060 166)
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Voimassa olevaan asetukseen tehdään kaksi muutosta. Ensimmäinen
muutos liittyy erottamismenettelyyn.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä
ilman kuulemista. Muutos vastaa sisällöllisesti yhdistyslain (503/1989)
15 §:n 2 momenttia ja erottaminen
ilman kuulemista koskisi vain jäsenmaksun laiminlyöntitapauksia. Lisäksi säädetään uusi momentti, jonka
nojalla jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä laiminlyötyään
jäsenmaksun suorittamisen kahtena
peräkkäisenä vuonna. Toinen muutos
liittyy Raha-automaattiyhdistyksen
hallituksen toimivaltaan. Hallituksen
toimivalta nimittämisen, erottamisen
ja palkkauksen vahvistamisen osalta
kohdistuu johtoryhmän jäseniin, kun
vastaava toimivalta kohdistuu nykyisen asetuksen nojalla toimialajohtajiin. Muutoksella vahvistetaan Rahaautomaattiyhdistyksen hallituksen
toimivaltaa tältä osin laajentamalla
toimivalta koskemaan kaikkia johtoryhmän jäseniä, ei ainoastaan toimialajohtajia. Asetus tulee voimaan
1.7.2014 lukien. (STM neuvotteleva
virkamies Lassi Kauttonen 0295
163 577)
Valtioneuvoston
asetus
vammaisetuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta. Asetuksella säädetään vammaisetuuksista
annetun lain mukaisten etuuksien
maksupäivästä ja valtion osuuden
ennakon maksamisesta. Vammaisetuuksien maksamisessa siirrytään
nykyisestä kolmesta maksupäivästä
yhteen maksupäivään marraskuun
alusta alkaen. Maksupäivä on kunkin
kuukauden 7. päivä. Asetus tulee voimaan 15.10.2014. (STM neuvotteleva
virkamies Pirjo Moilanen 0295
163 183)
Valtioneuvoston asetus rintamalisän
ja ylimääräisen rintamalisän maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta. Asetuksella säädetään rintamalisien maksupäivästä ja valtion-

osuuden maksamisesta. Valtion osuuden ennakon maksamisessa siirrytään samaan maksupäivään kuin
vammaisetuuksissa ja kansaneläkkeissä marraskuun alusta lähtien.
Ennakon maksupäivä on kolme pankkipäivää ennen kunkin kuukauden 7.
päivää. Asetus tulee voimaan
15.10.2014. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295
163 183)
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että valtion osuuden
ennakko maksetaan yhtenä maksupäivänä marraskuun alusta alkaen. Ennakoiden maksupäivä on kolme pankkipäivää ennen kunkin kuukauden 7.
päivää. Asetus tulee voimaan
15.10.2014. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen 0295
163 183)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 12.6.2014 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä sisäministeriön henkilöstöpäällikkö Tiina Kukkonen-Suvivuo, laskentapäällikkö Kati Korpi ja
ylitarkastaja Anne-Mari Seesmaa
valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM
neuvotteleva virkamies Henri Helo
0295 488 303)
Päätös Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistymisestä sekä
Seinäjoen kaupungin ja Jalasjärven
kunnan yhdistymistä koskevan esityksen hylkäämisestä. Jalasjärven
kunta lakkaa ja yhdistyy Kurikan kaupunkiin. Esitys perustuu Kurikan kaupunginvaltuuston 28.4.2014 ja Jalasjärven kunnanvaltuuston 29.4.2014
hyväksymään yhdistymissopimukseen. Valtioneuvosto voi hylätä kuntien yhteisen yhdistymisesityksen
vain, jos kuntajaon muuttaminen olisi
ilmeisesti vastoin kuntajaon muuttamisen edellytyksiä. Koska kuntajakoselvittäjien erityisen kuntajakoselvityksen perusteella tekemä Jalasjärven ja Seinäjoen yhdistymistä koskeva
esitys koskee samaa aluetta, niin se
hylätään. Koska Jalasjärven kunta
yhdistyy Kurikan kaupunkiin, kuuluu
uusi Kurikan kaupunki valtion alueja paikallishallinnon sekä Euroopan
unionin toiminnassa noudatettavien
aluejakojen osalta samoihin alueisiin
kuin nykyinen Kurikan kaupunki.
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Päätös tulee voimaan 1.1.2016. (VM
neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa 0295 530 027)

nen Liedon kunta. Päätös tulee voimaan 1.1.2015. (VM ylitarkastaja
Suvi Savolainen 0295 530 122)

Päätös Porin kaupungin ja Lavian
kunnan yhdistymisestä. Lavian kunta
lakkaa ja yhdistyy Porin kaupunkiin.
Kuntien yhdistyminen perustuu erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan Lavian kunnan talouden arviointimenettelyyn sekä sitä
seuranneen erityisen kuntajakoselvityksen perusteella tehtyyn yhdistymisesitykseen. Lavian kunta ja Porin
kaupunki vastustavat yhdistymisesitystä. Valtioneuvosto voi päättää
yhdistymisestä vastoin valtuustojen
tahtoa, jos muutos on välttämätön
Lavian kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi ja
laissa säädetyt kuntajaon muuttamisen
edellytykset täyttyvät. Koska Lavian
kunta yhdistyy Porin kaupunkiin,
kuuluu uusi Porin kaupunki valtion
alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin alueisiin kuin nykyinen Porin kaupunki.
Päätös tulee voimaan 1.1.2015. (VM
neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa 0295 530 027)

Päätös Kansallisgallerian hallintaan
siirrettävästä omaisuudesta sekä
omaisuuden arvojen ja vastuiden tarkentamisesta. Valtioneuvosto päätti
19.12.2013 Kansallisgalleria aloitusvaiheen omaisuusjärjestelyistä. Sen
mukaan omaisuus siirtyi vastikkeetta
valtiolta Kansallisgallerian hallintaan 1.1.2014 alkaen. Päätöksellä
tarkennetaan 19.12.2013 tehtyä päätöstä ja vahvistetaan Kansallisgallerialle siirtyvän omaisuuden arvo.
Kansallisgallerialle siirtyvän varallisuuden ja vastuiden arvo vahvistetaan vuoden 2013 tilinpäätöstietojen
mukaisesti. Siirtyvän varallisuuden
arvoksi vahvistetaan 1 034 000 euroa.
Valtion taidemuseon kokoelma ja valtion taideteostoimikunnan kokoelma
jäävät valtion omistukseen. Siirrettävästä omaisuudesta kymmenen miljoonaa euroa merkitään peruspääomaksi ja 3 663 546,21 euroa muuksi
pääomaksi. Valtioneuvosto oikeuttaa
opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään vuoden 2013 tilinpäätösten
perusteella tarvittavat tarkennukset
Kansallisgallerialle
siirrettävään
omaisuuteen. (OKM hallitusneuvos
Merja Leinonen 0295 330 191)

Päätös peruuttaa Jutta Urpilaiselle
annettu määräys Euroopan vakausmekanismin hallintoneuvoston jäseneksi ja määrätä valtiovarainministeri
Antti Rinne Suomen valtiota edustavaksi Euroopan vakausmekanismin
hallintoneuvoston jäseneksi. (VM
neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro 0295 530 302)
Päätös Liedon ja Tarvasjoen kuntien
yhdistymisestä. Tarvasjoen kunta lakkaa ja yhdistyy Liedon kuntaan. Päätös perustuu Tarvasjoen kunnan
arviointimenettelyyn erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevana kuntana sekä sitä seuranneen
erityisen kuntajakoselvityksen pohjalta tehtyyn yhdistymisesitykseen.
Tarvasjoen kunta on hyväksynyt
yhdistymisesityksen ja Liedon kunta
vastustaa sitä. Valtioneuvosto voi
päättää yhdistymisestä vastoin Liedon kunnan tahtoa, koska muutos on
välttämätön Tarvasjoen kunnan
asukkaiden lakisääteisten palvelujen
turvaamiseksi ja laissa säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät. Koska Tarvasjoen kunta yhdistyy Liedon kuntaan, kuuluu uusi Liedon kunta valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen
osalta samoihin alueisiin kuin nykyi-
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Päätös hyväksyä Joensuun steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n, CONFIDO- Pohjanmaan kristillinen kasvatus ry – Österbottens kristliga uppfostran rf:n, Porin kristillisen koulun
kannatusyhdistys ry:n, Oulun seudun
kristillisen koulun kannatusyhdistys
ry:n, Keski-Uudenmaan kristillisen
koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n, Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys
ry:n, Lahden seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n ja Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n perusopetuslain (628/
1998) 7 §:ssä tarkoitettua opetuksen
järjestämislupaa koskevat hakemukset. Kielo International School of
Dialog ry:n, Rovaniemen seudun
kristillisen koulun kannatusyhdistys
ry:n ja Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry:n hakemukset hylätään. (OKM hallitusneuvos AnneMarie Brisson 0295 330 079)
Päätös myöntää Antti Seitamaalle
ero opintotuen muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää
hänen tilalle vt. sosiaalipoliittinenasiantuntija Laura Kyntölä lautakunnan 30.4.2016 päättyväksi toimikau-

deksi. (OKM hallitussihteeri Toni
Tuomainen 0295 330 360)
Päätös myöntää vuoden 2014 talousarvion momentilta 31.40.42 (Sanomalehdistön tuki) Nyhetsbyrån FNB
Ab:lle 440 000 euron avustus ruotsinkielisten uutispalveluiden tuottamisen tukemiseen, Alma Media Kustannus Oy/Lapin Kansalle 40 000
euron avustus saamenkielisen uutismateriaalin tuottamiseen sekä Karjalan kielen seura ry:lle 20 000 euron
avustus karjalankielisen verkkojulkaisun tuottamisen tukemiseen. Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:n, Yggdrasil rf:n ja Psykosociala
förbundet rf:n hakemukset hylätään.
(LVM viestintäneuvos Kari Ojala
0295 342 725)
Päätös muuttaa valtioneuvoston
Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta
antamaa sitoumusta. Sitoumusta muutetaan pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi. Sitoumukseen
otetaan uutena tuotteena määräykset
pk-yritysten joukkovelkakirjalainoista.
Finnvera voi osallistua pk-yritysten
joukkovelkakirjalainojen merkitsemiseen enintään 300 miljoonan
euron enimmäismäärään 1.7.2014–
31.12.2017. Lisäksi sitoumukseen
otetaan toimintaan liittyvät keskeiset
ehdot. Finnveran riskinoton lisäämiseksi tukialueiden I ja II ulkopuolella muualla Suomessa valtion korvausosuutta syntyneistä luotto- ja
takaustappioista nostetaan 40 prosentista 55 prosenttiin. Lisäksi tehdään
joitakin teknisiä korjauksia sitoumukseen johtuen siitä, että korkotuen
myöntäminen on päättynyt vuoden
2014 alusta lukien. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295
064 938)
Päätös hyväksyä esitys Euroopan
komissiolle Pohjoisen Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)
osarahoitettavaksi yhteistyöohjelmaksi kaudelle 2014–2020. Esitys
koskee EU:n rakennerahastojen
ohjelmakauden 2014–2020 Pohjoisen rajat ylittävää EAKR -yhteistyöohjelmaa. Ohjelmaan osallistuu
alueita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Suomessa ohjelma-alue käsittää Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan maakunnat. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä
ohjelmaan osallistuvien alueiden ja
maiden kesken. Rahoitettavien toimien kohteina ovat tutkimuksen, tek-

16.6.2014/68

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

nisen kehityksen ja innovoinnin vahvistaminen, pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, ympäristön suojelu
ja resurssien kestävän kehityksen
edistäminen sekä työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen.
Erityistä huomiota on kiinnitetty saamelaisten yhteistyötarpeisiin ja osallistumiseen. (TEM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 0295 064 921)
Päätös hyväksyä esitys Euroopan
komissiolle Botnia-Atlantica Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
Euroopan
aluekehitysrahastosta
(EAKR) osarahoitettavaksi yhteistyöohjelmaksi kaudelle 2014–2020.
Esitys koskee EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2014–2020 Botnia-Atlantica rajat ylittävää EAKR
-yhteistyöohjelmaa. Ohjelmaan osallistuu alueita Suomesta, Ruotsista ja
Norjasta. Suomessa ohjelma-alue
käsittää Etelä-Pohjanmaan, KeskiPohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Ohjelmaesitys on valmisteltu
yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien
alueiden ja maiden kesken. Rahoitettavien toimien kohteina ovat tutkimuksen, teknisen kehityksen ja innovoinnin vahvistaminen, pk-yritysten
kilpailukyvyn parantaminen, ympäristön suojelu ja resurssien kestävän
kehityksen edistäminen sekä kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen. (TEM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 0295
064 921)
Päätös hyväksyä esitys Euroopan
komissiolle Keskisen Itämeren Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
Euroopan
aluekehitysrahastosta
(EAKR) osarahoitettavaksi yhteistyöohjelmaksi kaudelle 2014–2020.
Esitys koskee EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2014–2020 Keskisen Itämeren rajat ylittävää EAKR
-yhteistyöohjelmaa. Ohjelmaan osallistuu alueita Suomesta, Ruotsista,
Virosta ja Latviasta. Suomessa ohjelma-alue käsittää Satakunnan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen,
Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat sekä Ahvenanmaan. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä
ohjelmaan osallistuvien alueiden ja
maiden kesken. Rahoitettavien toimien kohteina ovat pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, ympäristön suojelu ja resurssien kestävän
kehityksen edistäminen, kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen sekä investoinnit
koulutukseen ja ammatilliseen kou-
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lutukseen. Ohjelman toteuttamisessa
otetaan huomioon koko ohjelmaalueen, Suomen ja Viron osa-alueen
sekä saaristoalueiden erityiset yhteistyötarpeet. Ohjelman hallintoviranomainen ja sihteeristö sijaitsevat
Suomessa. (TEM aluekehitysneuvos
Harry Ekestam 0295 064 921)
Päätös hyväksyä esitys Euroopan
komissiolle Itämeren alueen Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
Euroopan
aluekehitysrahastosta
(EAKR) osarahoitettavaksi yhteistyöohjelmaksi kaudelle 2014–2020.
Esitys koskee EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2014–2020 Itämeren alueen valtioiden välistä
EAKR -yhteistyöohjelmaa. Ohjelmaalueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi,
Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola,
Norja ja Valko-Venäjä kokonaisuudessaan sekä Saksan pohjoiset osavaltiot ja Luoteis-Venäjä. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä
ohjelmaan osallistuvien maiden ja
alueiden kesken. Rahoitettavien toimien kohteina ovat tutkimuksen, teknisen kehityksen ja innovoinnin vahvistaminen, ympäristön suojelu ja
resurssien kestävän kehityksen edistäminen, kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen
sekä viranomaisten ja sidosryhmien
institutionaalisten valmiuksien parantaminen. Erityistä huomiota on kiinnitetty EU:n Itämeristrategian hallinnon tukemiseen. (TEM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 0295
064 921)
Päätös hyväksyä esitys Euroopan
komissiolle Pohjoinen periferia ja
Arktis Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettavaksi yhteistyöohjelmaksi kaudelle
2014–2020. Esitys koskee EU:n
rakennerahastojen ohjelmakauden
2014–2020 Pohjoinen periferia ja Arktis valtioiden välistä EAKR -yhteistyö-ohjelmaa. Ohjelmaan osallistuu
alueita Suomesta, Ruotsista, Skotlannista, Pohjois-Irlannista, Irlannista,
Norjasta, Islannista, Färsaarilta ja
Grönlannista. Suomessa ohjelmaalue käsittää Pohjois- ja Itä-Suomen
NUTS 2 -alueen (Lapin, PohjoisPohjanmaan,
Keski-Pohjanmaan,
Kainuun, Pohjois-Karjalan, PohjoisSavon ja Etelä-Savon maakunnat)
sekä Länsi-Suomen NUTS 2 -alueesta
Keski-Suomen maakunnan. Ohjelmaesitys on valmisteltu yhteistyössä
ohjelmaan osallistuvien alueiden ja
maiden kesken. Rahoitettavien toi-

mien kohteina ovat tutkimuksen, teknisen kehityksen ja innovoinnin vahvistaminen, pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen energiaalalla sekä ympäristön suojelu ja
resurssien kestävän kehityksen edistäminen. Erityistä huomiota on kiinnitetty ohjelman mahdollisuuksiin
tukea arktista yhteistyötä. (TEM
aluekehitysneuvos Harry Ekestam
0295 064 921)
Päätös hyväksyä esitys Euroopan
komissiolle Euroopan
alueellinen
yhteistyö -tavoitteen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettaviksi INTERREG EUROPE,
INTERACT III, URBACT III ja
ESPON 020 yhteistyöohjelmiksi kaudelle 2014–2020. Esitys koskee EU:n
rakennerahastojen ohjelmakauden
2014–2020 neljää koko EU:n kattavaa EAKR -yhteistyöohjelmaa:
INTERREG EUROPE, INTERACT
III, URBACT III ja ESPON 2020.
Ohjelmiin osallistuvat kaikki EU:n
jäsenvaltiot sekä Norja ja Sveitsi ja
ESPON 2020 -ohjelmaan lisäksi
Liechtenstein. INTERREG EUROPE
-ohjelma tukee julkisten ja julkisluonteisten viranomaisten yhteistyötä
aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Se tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville organisaatioille
mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia
ja näkemyksiä julkisten politiikkojen
toimivuudesta ja sitä kautta löytää
uusia ratkaisuja omalle strategiselle
kehittämistyölle. Rahoitettavien toimien kohteina ovat tutkimuksen, teknisen kehityksen ja innovoinnin vahvistaminen, pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, vähähiilinen talous
sekä ympäristön suojelu ja resurssien
kestävän kehityksen edistäminen.
Ohjelmasta rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita (95 %) sekä
kullekin toimintalinjalle perustettavia osaamisalustoja (5 %). INTERACT III on Euroopan alueellinen
yhteistyö (EAY) -tavoitteen ohjelmien
ja tietyin osin myös ENI CBC -ohjelmien toteuttamista ja toiminnan kehittämistä tukeva kokemustenvaihtoohjelma. Ohjelmasta ei rahoiteta normaalia hanketoimintaa. Palveluiden
tuottamisesta ja toimittamisesta vastaa neljä alueellista toimipistettä,
joista yksi Turussa, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteydessä.
URBACT III -ohjelmalla tuetaan
aluekehittämiseen liittyvää kokemustenvaihtoa rahoittamalla kau-
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punkien välisiä yhteistyö- ja verkostohankkeita. Rahoitettavien toimien
kohteina ovat tutkimus, teknologinen
kehitys ja innovaatiot, matalahiilinen
talous, kaupunkiympäristön suojelu
ja resurssitehokkuus, työllisyys ja
työvoiman liikkuvuus, sosiaalinen
koheesio ja köyhyys, informaatio- ja
viestintäteknologian käytön helpottaminen kaupungeissa, PK-yritysten
kilpailukyky, ilmastonmuutoksen hallinta, kestävä liikenne sekä investoinnit koulutukseen, osaamiseen ja
elinikäiseen oppimiseen. ESPON
2020 -ohjelma keskittyy alueellisen
tiedon tuottamiseen ja tutkimukseen
ja sillä tuetaan EU:n koheesiopolitiikan, muiden sektoripolitiikkojen ja
ohjelmien toteutusta tuottamalla, analysoimalla ja jakamalla unionin
alueen tasapainoiseen kehitykseen
liittyvää tutkimus- ja muuta tietoa.
(TEM aluekehitysneuvos Harry
Ekestam 0295 064 921)
Päätös asettaa taloudenhallinnan
neuvottelukunta
toimikaudeksi
12.6.2014–11.6.2018. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): puheenjohtaja:
valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori;
varapuheenjohtaja: kaupallinen neuvos Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen työja elinkeinoministeriö; jäsenet: lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen
(hallitusneuvos Kari Liede) oikeusministeriö, yksikönpäällikkö Pasi
Moisio Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (neuvotteleva virkamies Elina
Palola sosiaali- ja terveysministeriö),
opetusneuvos Kristina Kaihari (opetusneuvos Tuija Laukkanen) Opetushallitus, johtaja Marjatta Turunen
(tutkimuspäällikkö Anu Raijas) Kilpailu- ja kuluttajavirasto, johtava
talous- ja velkaneuvoja Aki Jauro
Talous- ja velkaneuvonta, Tampereen kaupunki (sosiaaliasiamies Aila
Kronqvist Velkaneuvonta ry), toimistopäällikkö Timo Peltonen Finanssivalvonta (tiedottaja Richard Brander
Suomen Pankki), professori Päivi
Palojoki (professori Visa Heinonen)
Helsingin yliopisto, tutkimuspäällikkö
Tarja Kallonen Finanssialan Keskusliitto (viestintäpäällikkö Elina Antila
FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta), kehittämispäällikkö Teija
Jerkku (kehittämispäällikkö Kaisa
Härmälä) Marttaliitto ry, asiantuntija
Tiina Saarela (asiantuntija Mikko
Mäkelä) kirkkohallitus, johtaja Ossi
Elonen Suomen Perimistoimistojen
Liitto ry (kihlakunnanvouti Ulf Böling Suomen Kihlakunnanvoudit ry),
varapuheenjohtaja Musa Jallow Suo-
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men Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry (varapuheenjohtaja Rami
Laitila Suomen Lukiolaisten Liitto
ry), asiantuntija Antti Hallia Suomen
opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
(sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva Suomen ylioppilaskuntien liitto
SYL ry), projektivastaava Paula Pessi
(ekonomisti Martti Luukko) Kuluttajaliitto ry ja toiminnanjohtaja Juha A.
Pantzar (takausjohtaja Minna Backman-Grönqvist) Takuu-Säätiö. (TEM
neuvotteleva virkamies Sari Alho
0295 049 007)
Päätös Kestävää kasvua ja työtä
2014–2020 – Suomen rakennerahastoohjelman
myöntämisvaltuuksien
jaosta vuonna 2014. Päätöksellä jaetaan vuoden 2014 talousarviossa
momentille 32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin
koheesiopolitiikan ohjelmiin budjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston
(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston
(ESR) myöntämisvaltuutta yhteensä
259 933 000 euroa välittäville toimielimille. Alueellisessa päätöksenteossa olevaa myöntämisvaltuutta
jaetaan maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmiin sisältyvien rahoitussuunnitelmien mukaisesti välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville
ELY-keskuksille, maakuntien liitoille
ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesille.
Valtakunnallisten teemojen EAKR:n
myöntämisvaltuudet 9 702 000 euroa jaetaan välittävänä toimielimenä
toimivalle Innovaatiorahoituskeskus
Tekesille. Valtakunnallisten teemojen
ESR:n myöntämisvaltuudet yhteensä
25 830 000 euroa jaetaan välittävinä
toimieliminä toimiville ELY-keskuksille ja sosiaali- ja terveysministeriölle. Jakamatta jätetään alueellisessa
päätöksenteossa oleva myöntämisvaltuusosuus 2 747 000 euroa, joka
jaetaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä. (TEM neuvotteleva virkamies Jukka Ristaniemi
0295 049 067)
Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa
omaisuuden lunastamiseksi Kalajoen
ja Raahen kaupungeissa sekä Merijärven, Pyhäjoen, Siikajoen, Limingan, Tyrnävän ja Muhoksen kunnissa
sijaitsevien kiinteistöjen alueille
rakennettavaa 400 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Kalajoki-Pyhänselkä).
(TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen
0295 064 220)

Päätös Kestävää kasvua ja työtä
2014–2020 - Suomen rakennerahastoohjelman teknisen tuen suuntaa-antavasta perusjaosta hallintoviranomaiselle, todentamisviranomaiselle ja
välittäville toimielimille vuosille
2014–2020. Tekninen tuki on rakennerahasto-ohjelman valmisteluun,
hallintoon, seurantaan, arviointiin,
tiedotukseen, viestintään, valvontaan
ja tarkastukseen tarkoitettua EU-osarahoitteista tukea. Tukea käytetään
ohjelmakaudella 2014–2020 alueiden
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (356/2014)
16, 17 ja 21 §:ien mukaisiin hallintoviranomaisen, todentamisviranomaisen ja välittävän toimielimen tehtäviin, mihin tekninen tuki on ensisijaisesti tarkoitettu. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö voi käyttää teknistä
tukea koheesiopolitiikan valmisteluun sekä rakennerahastovarojen
budjetointiin, varojen jakoon ja seurantaan. Maakuntien liitot voisivat
osarahoittaa maakunnan yhteistyöryhmien toimintaa. Teknistä tukea
voidaan käyttää välittävissä toimielimissä myös kustannuksiin, jotka
aiheutuvat ohjelman toimenpiteiden
yhteensovittamisesta ja täydentävyyden varmistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston sekä kalatalousrahaston tukitoimien kanssa. Lisäksi valtioneuvosto oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön tekemään vuotuiset päätökset teknisen tuen myöntämisvaltuuksien jakamisesta perusjaon pohjalta.
Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan myös muuttamaan jakoa, mikäli
ohjelman tuloksellinen toteutuminen
ja hallinnon toimivuus sitä edellyttävät. (TEM ylitarkastaja Johanna
Osenius 0295 064 937)
Päätös asettaa terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto toimikaudeksi 12.6.2014–11.6.2017. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriö;
jäsenet: osastopäällikkö Kirsi Varhila
(johtaja Päivi Voutilainen) sosiaalija terveysministeriö, ylilääkäri Tapani
Keränen (tutkimusprofessori Marjukka Mäkelä) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, lääkintöneuvos Markus Henriksson (johtaja Tarja Holi)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, hallintoylilääkäri Päivi
Koivuranta-Vaara (asiantuntijalääkäri
Tuula Kock) Suomen Kuntaliitto,
johtava ylilääkäri Pekka Koivisto
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Kansaneläkelaitos (johtaja Anja Kairisalo sosiaali- ja terveysministeriö),
ylilääkäri Eeva Sofia Leinonen (tilastotieteilijä Vesa Kiviniemi) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, professori Carola Wärnå-Furu
Åbo Akademi (johtava hoitaja Tuula
Hakala Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä), johtajaylilääkäri KariMatti Hiltunen Tampereen yliopistollinen sairaala (johtava ylilääkäri
Sari Mäkinen Kangasalan sosiaali- ja
terveyskeskus), johtajaylilääkäri Vesa
Kataja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (ohtajaylilääkäri Jorma Penttinen Kuopion yliopistollinen sairaala),
ylilääkäri Ulla Keränen Hyvinkään
sairaala (toimitusjohtaja Aki Lindén
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri), julkisoikeuden yliopistonlehtori Mirva Lohiniva-Kerkelä Lapin
yliopisto (johtaja Kari Paaso sosiaalija terveysministeriö), johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (apulaisylilääkäri Susanna Yli-Luukko Oulun
yliopistollinen sairaala), terveyspalveluiden tulosaluejohtaja, johtava
hammaslääkäri Taina Remes-Lyly,
Kirkkonummen terveyskeskus (suuja leukakirurgian professori RistoPekka Happonen Turun yliopisto),
terveystaloustieteen professori Pekka
Rissanen Tampereen yliopisto (lääketaloustieteen professori Marja
Blom Helsingin yliopisto) ja johtajaylilääkäri Samuli Saarni Turun yliopistollinen keskussairaala (kansanterveystieteen professori Jussi Vahtera, Turun yliopisto). (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)
Päätös myöntää varatuomari Helena
Ålgarsille ero tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnan maatalousyrittäjien olosuhteita tuntevan
jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen
tilalleen lakimies Mikaela Strömberg-Schalin 1.8.2014 lukien lautakunnan 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri
Tiina Muinonen 0295 163 185)
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien ympäristökokous
UNEA:n ensimmäiseen istuntoon
23.–27.6.2014 Kenian Nairobissa.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on kehitysministeri Pekka Haavisto, varapuheenjohtajat ovat valtiosihteeri Katariina Poskiparta ympäristöministeriöstä, suurlähettiläs Sofie FromEmmesberger Suomen Kenian suurlähetystöstä sekä kansainvälisten asiain
johtaja Ismo Tiainen ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat yksikön
päällikkö Juha Pyykkö ulkoasiain16.6.2014/68

ministeriöstä, neuvotteleva virkamies Tita Korvenoja ympäristöministeriöstä, tarkastaja Marjaana Kokkonen ulkoasiainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Annika Lindblom ympäristöministeriöstä, ylitarkastaja Tuulia Toikka ympäristöministeriöstä, erityisavustaja Johanna
Sumuvuori ulkoasiainministeriöstä
sekä ulkoasiainsihteeri Helena Vuokko Suomen Kenian suurlähetystöstä.
Valtuuskunnan asiantuntija on suojelupäällikkö Jouni Nissinen Suomen
luonnonsuojeluliitosta. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0400
399 089)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
12.6.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 23/2014
vp) eduskunnalle yhteisestä tiedonannosta ja ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi
(konfliktimineraalien vastuullinen
hankinta). Euroopan komissio antoi
5.3.2014 ehdotuksen konfliktimineraalien vastuullista hankintaa koskevasta asetuksesta (COM(2014) 111).
Asetusehdotus on osa toimenpidepakettia, joka sisältää myös komission
ja EU:n ulkosuhdehallinnon 5.3.2014
antaman
yhteisen
tiedonannon
(JOIN(2014) 8). Asetusehdotuksen
ja tiedonannon lähtökohtana on edistää tiettyjen mineraalien vastuullista
hankintaa konfliktialueilla. Tavoitteena on näin vähentää aseistettujen
ryhmien rahoittamista konfliktimineraalien kaupasta saaduilla tuloilla.
Ehdotetut kauppaliitännäiset toimenpiteet täydentävät EU:n ulko- ja kehityspolitiikkaa ja ovat johdonmukaisia suhteessa EU:n yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaan politiikkaan. Unioniin ehdotetaan perustettavaksi due diligence -järjestelmä,
joka olisi vapaaehtoinen, mutta velvoittaisi mukaan ilmoittautuneita
EU:n yrityksiä noudattamaan asetuksen velvoitteita. Ehdotetut due diligence -velvoitteet perustuvat kansainvälisiin due diligence -periaatteisiin. Jäsenmaiden tulee nimetä asetuksen soveltamisesta vastuussa oleva
kansallinen toimivaltainen viranomainen. (UM kaupallinen neuvos
Heli Honkapää 0295 351 836)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/2014
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen
rajavastuuyhtiöistä (yhdenyhtiödirektiivi). Direktiiviehdotuksen mukaan
jäsenvaltioiden on säädettävä mah-

dollisuudesta rekisteröidä yhdenmiehen rajanvastuuyhtiöitä (Societas
Unius Personae, SUP) ehdotuksessa
säädettyjä vaatimuksia ja menettelyjä
noudattaen. Direktiivissä ehdotetaan
säädettäväksi muun muassa SUPyhtiön oikeudellisesta muodosta,
perustamisesta, yhtiöjärjestyksestä,
rekisteröimisestä, ainoasta osakkeesta,
osakepääomasta, varojenjaosta ja
hallinnosta. (OM apulaisosastopäällikkö Antti Leinonen 0295 150 264)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin elinten
verkkosivustojen saavutettavuudesta
(saavutettavuusdirektiivi). Direktiivin tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden lakeja ja asetuksia, jotka koskevat julkisen sektorin elinten verkkosisältöjen saavutettavuutta vahvistamalla yhteiset säännöt saavutettavuudesta. Lisäksi direktiivin toimeenpanolla on tarkoitus tukea Euroopan unionin sisämarkkinoita ja poistaa esteitä verkkosisältöjä tuottavien
yritysten toiminnassa. (VM neuvotteleva virkamies Mikael Vakkari
0295 530 053)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2014
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi direktiivin
2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta
sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta (osakkeenomistajien
pitkäaikaiseen sitouttamiseen kannustamista koskeva direktiivi). Komissio
ehdottaa osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa direktiiviä muutettavaksi osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen
osalta ja tilinpäätösdirektiiviä muutettavaksi listayhtiön hallinto- ja
ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen eräiden tietojen osalta. Ehdotus sisältää uutta sääntelyä eräille
yhteisösijoittajille, jotka ovat listayhtiöiden osakkeenomistajia sekä
välikäsille, kuten omaisuudenhoitajille ja valtakirjaneuvonantajille ja
listayhtiöille joiden osakkeet ovat
kaupankäynnin kohteena säännellyllä
markkinalla. Arvopaperitilejä ylläpitävien välittäjien on toimitettava listayhtiöiden osakkeenomistajien yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot liikkeeseenlaskijalle ja vastaavasti liikkeeseenlaskijan haluamat tiedot osakkeenomistajille. Yhteisösijoittajien
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on julkistettava vaikuttamispolitiikkansa, sijoituspolitiikkansa sekä tietoja omaisuudenhoitajan noudatettavista toimintaperiaatteista. Omaisuudenhoitajien on raportoitava yhteisösijoittaja-asiakkaille toiminnastaan
ja hallittavana olevan omaisuuden
kehittymisestä asiakkaan strategian
mukaisesti. Valtakirjaneuvonantajien
on julkistettava tietoja menetelmistä,
joilla laativat neuvonsa ja muista toimintaperiaatteistaan sekä ilmoitettava
asiakkaille eturistiriidoistaan. Liikkeeseenlaskijoiden on laadittava
määrävälein johdon palkitsemispolitiikka ja vuosittain johdon palkitsemista koskeva raportti sekä esitettävä
ne yhtiökokouksen hyväksyttäviksi.
Liikkeeseenlaskijoiden on julkistettava eräät lähipiiritoimet toteuttamishetkellä sekä esitettävä eräät lähipiiriliiketoimet yhtiökokouksen hyväksyttäviksi ennen niiden toteuttamista
tai pyydettävä etukäteen yhtiökokoukselta määräaikainen valtuus tehdä
lähipiiriliiketoimia. (VM erityisasiantuntija Marianna Uotinen 0295
530 204)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2014
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi kaasumaisia
polttoaineita käyttävistä laitteista
(kaasulaiteasetus).
Asetusehdotus
muuttaa joitakin kaasulaitedirektiivin säännöksiä niiden sisällön selkeyttämiseksi ja sopeuttaa direktiivin Euroopan parlamentin ja neuvoston NLF-päätökseen (N:o 768/2008/
EY). Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus korvata voimassa oleva direktiivi kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista (2009/142/EY).
(TEM ylitarkastaja Veli Viitala 0295
063 725)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 12.6.2014 seuraavat nimitysasiat:
Valtiotieteiden maisteri Olli Ruutu
puolustusministeriön
kaupallisen
neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2014–31.7.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (PLM
neuvotteleva virkamies Antti Korkala
0295 140 435)
Oikeustieteen kandidaatti Tanja Ylitöyrä sosiaali- ja terveysministeriön
hallitussihteerin virkaan 14.8.2014
lukien. (STM ylitarkastaja Marjo
Puputti 0295 163 524)
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Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.6.2014
seuraavia asioita:
Vuoden 2014 europarlamenttivaaleista kunnille aiheutuneista vaalimenoista suoritettavan kertakorvauksen
jakaminen. Kunnille maksettava kertakorvaus on kaksi euroa jokaiselta
äänioikeutetulta kunnan asukkaalta,
kuitenkin vähintään 2 400 euroa. Kertakorvauksesta aiheutuu momentille
25.50.20 (Vaalimenot) 8 460 184
euron meno. (OM vaalijohtaja Arto
Jääskeläinen 0295 150 128)
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus
eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista. Asetuksessa säädetään lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain mukaisten koulumatkakustannusten laskentaperusteista, kun opiskelijan käyttämä matkustustapa on koulukuljetus
tai oma matkustustapa. Laskentaperusteita korotetaan linja-autoliikenteen kustannuskehitystä vastaavasti
1 prosentilla. Asetus tulee voimaan
1.8.2014. (OKM hallitussihteeri Toni
Tuomainen 0295 330 360)

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 6 . 6 . 2 0 1 4

Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan sekä Ukrainan tilanne esillä TP-UTVA:ssa
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta keskusteli perjantaina 6. kesäkuuta 2014 Ukrainan
ajankohtaisesta tilanteesta. Ukrainan
25. toukokuuta pidetyt presidentinvaalit olivat hyvin tärkeä askel maan
poliittisten rakenteiden legitimiteetin
vahvistamiseksi. Vaalit voittaneen
Petro Poroshenkon virkaanastujaiset
järjestetään 7. kesäkuuta 2014 Kiovassa. Suomea tilaisuudessa edustaa
ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja.
Tärkeää on myös, että perustuslakiuudistuksessa edetään ja parlamenttivaalit järjestetään pian.

Suomi pitää erittäin huolestuttavana,
että väkivaltaisuudet Itä-Ukrainassa
jatkuvat ja jopa kiihtyvät. Suomi tuomitsee Etyj-tarkkailijoihin kohdistuvat sieppaukset. Suomi korostaa
kaikkien osapuolten, ml. Venäjä, vastuuta tilanteen vakauttamiseksi ja
kansainvälisen yhteisön toiminnan
turvaamiseksi. Suomi tukee Etyjin tiekartan mukaista etenemistä ja pitää
tärkeänä, että osapuolet ryhtyvät välittömästi Geneven julkilausuman toimeenpanoon. Ukrainan kansallista
dialogia on tärkeää jatkaa.
Valiokunta käsitteli myös Suomen
osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin osallistuu noin
550 sotilasta. Heistä suurin osa toimii
UNIFIL-operaatiossa Libanonissa ja
ISAF-operaatiossa Afganistanissa.
Suomi harkitsee tässä vaiheessa
mahdollisuuksia jatkaa osallistumista
UNIFIL-operaatioon nykyisen määräajan - toukokuu 2015 - päättymisen
jälkeenkin.
Siviilikriisinhallintatehtävissä toimii
tällä hetkellä noin 145 suomalaisasiantuntijaa. Suomalaisia on eniten
Kosovossa, Afganistanissa ja Georgiassa. Ukraina on noussut uudeksi
painopisteeksi, kun Etyj perusti sinne
siviilioperaation (OSCE Special Monitoring Mission).
Suomi jatkaa osallistumista kansainväliseen harjoitus- ja koulutusyhteistyöhön sekä nopean toiminnan joukkoihin samoista lähtökohdista ja
tavoitteista kuin aiemmin.
Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi
Hakala, p. 0295 351 300 (Ukrainan
tilanne), osastopäällikkö Kirsti
Kauppi, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö ja yksikön johtaja Helena
Partanen, p. 0295 140 310, puolustusministeriö (kriisinhallinta).

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä
julkaisi
11.6.2014 ehdotuksensa, jonka
mukaan kunnallisvaalit tulisi siirtää lokakuusta huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin. Huhtikuun kolmannesta sunnuntaista muodostuisi
näin yleinen vaalipäivä, jona toimitettaisiin kahden vuoden välein joko
kunnallisvaalit tai eduskuntavaalit.
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Samanaikaisesti vaaleja ei järjestettäisi. Kunnallisvaalien aikaistaminen
keväälle merkitsisi käytännössä sitä,
että uusi valtuusto aloittaisi toimintansa kesäkuussa ja pääsisi päättämään jo seuraavan vuoden talousarviosta ja kunnallisverosta. Näin vaalien tulos heijastuisi aikaisempaa
nopeammin kunnan toimintaan. Pyrkimyksenä on myös, että vaalien siirto
keväälle ja yleisen vaalipäivän vakiintuminen huhtikuulle lisäisivät äänestysaktiivisuutta. Työryhmä ehdottaa
myös, että neuvoa-antavien kunnallisten kansanäänestysten järjestäminen sallitaan kunnallisvaalien yhteydessä. Työryhmän mukaan on perusteltua valmistella kunnallisia kansanäänestyksiä ja nettiäänestystä koskevat lainsäädännön muutokset samassa
yhteydessä myöhemmin. Suomen
pitkän aikavälin tavoitteeksi tulisi
työryhmän mukaan asettaa europarlamenttivaalien aikaistaminen samaan
ajankohtaan kuin eduskuntavaalit ja
kunnallisvaalit. Työryhmän raportti
on osoitteessa http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1402296340899.html. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Kimmo Sasi, p. 09
432 3148, työryhmän sihteerit, lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, p.
0295 150 280 ja ylitarkastaja Heini
Huotarinen, p. 0295 150 127, oikeusministeriö.
Sisäministeriön asettama selvitysmies, professori ja emerituspääjohtaja Jorma Rantanen, julkaisi 11.6.2014
raporttinsa suomalaisen pelastus- ja
turvallisuusalan tutkimuksen tehostamisesta ja monipuolistamisesta.
Raportin mukaan tutkimuksen tulisi
olla koordinoidumpaa ja tutkimusinstituutioiden tulisi tehdä enemmän
yhteistyötä. Myös tutkimuksen aihealueita pitäisi voida laajentaa esimerkiksi sosiaalitieteelliseen ja palvelujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta koskevaan tutkimukseen.
Rantanen ehdottaa, että sisäministeriön alaisuuteen perustetaan pelastus- ja turvallisuusalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus. Samalla Pelastusopiston ja Kansainvälisen kriisinhallintakeskuksen organisaatiota muutettaisiin yhdistämällä edellä mainittu
tutkimus- ja kehittämiskeskus niiden
kanssa. Kansainvälisten ja kansallisten riski- ja uhkakuvien trendien
valossa modernin yhteiskunnan pelastus- ja turvallisuustarpeet edellyttävät alan tutkimuspohjan vahvistamista. On vastattava poliittisen pää-
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töksenteon, lainsäädäntötyön, koulutuksen, käytännön pelastustoiminnan
ja hyvien käytäntöjen, riskien arvioinnin ja ennakoinnin tarpeisiin. Selvitysmiehen raportti lähtee nyt lausuntokierrokselle eri ministeriöihin, sisäministeriön hallinnonalalle sekä tutkimuslaitoksille. Se laitetaan myös
kommentoitavaksi otakantaa.fi -portaaliin. Selvitysmiehen loppuraportti
on osoitteessa: http://www.intermin.
fi/julkaisu/172014?docID=54135.
Lisätietoja antavat selvitysmies, professori ja emerituspääjohtaja Jorma
Rantanen, p. 040 707 0039 ja ylitarkastaja Jouni Pousi, p. 0295 488 453,
sisäministeriö.
Sisäministeriön johtama suunnitteluryhmä sai 6.6.2014 valmiiksi ehdotuksensa siitä, miten viranomaisten
salassapitosäännöksiä tulisi muuttaa, jotta tiedonkulku vakavien väkivaltatapausten estämiseksi parantuisi.
Ehdotuksen mukaan viranomaisille ja
muille toimijoille säädettäisiin oikeus
ilmoittaa oma-aloitteisesti poliisille
tietonsa, jotta poliisi voisi tehdä henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan
arvioinnin tai estää uhkaavan teon.
Ehdotuksen mukaan esimerkiksi terveydenhuollon, opetuksen, nuorisotoimen ja sosiaalihuollon viranomaiset voisivat jatkossa ilmoittaa työssään saamia tietoja poliisille, kun he
epäilevät jonkun olevan vaarassa
joutua väkivallan kohteeksi. Ehdotuksen mukaan muutettaisiin neljäätoista eri lakia. Ehdotuksen taustalla
on perhe- ja lastensurmia selvitettäessä havaitut viranomaisten tiedonvaihdon puutteet. Ehdotuksen tavoitteena on lisätä viranomaisten mahdollisuuksia estää perhe- ja lastensurmia sekä perheväkivaltaa. Viranomaisten ja niihin rinnastettavien toimijoiden oma-aloitteisella tiedonvaihdolla vahvistetaan perheväkivallan ehkäisemiseksi tehtävää poikkihallinnollista yhteistyötä. Suunnitteluryhmän ehdotus on osoitteessa:
http://www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/viranomaisten_valisen_
tiedonvaihdon_parantaminen. Lisätietoja antavat poliisijohtaja Sanna
Heikinheimo, p. 0295 488 553, sisäministeriö, neuvotteleva virkamies PiaLiisa Heiliö, p. 0295 163 372, sosiaalija terveysministeriö ja hallitussihteeri
Toni Tuomainen, p. 029 533 0360,
opetus- ja kulttuuriministeriö.
Puolustusministeri Carl Haglund vastaanotti 11.6.2014 siviili- ja sotilasilmailun lentokoulutuksen yhteistyömahdollisuuksia käsittelevän työryh-

män jatkoselvityksen. Selvitys oli
jatkoa huhtikuussa 2013 luovutetulle
aiemmalle selvitykselle siviili- ja
sotilaslentokoulutuksen yhteistyömahdollisuuksista. Jatkoselvityksen
mukaan lentokoulutusyhteistyö
toteutuu laadullisesti parhaiten
mallissa, jossa yhteinen alkeislentokoulutus annetaan riittävän suorituskykyisellä lentokoneella ja jossa
samaa lentokonetta käytetään
myös peruslentokoulutusvaiheessa.
Työryhmän näkemyksen mukaan valtion tulisi hankkia ja omistaa yhteistyössä käytettävä lentokalusto. Lentokaluston ylläpito ja varsinainen
lentokoulutus on toteutettavissa palveluntuottajan toimesta osin tai kokonaan. Työryhmän näkemyksen mukaan lentokoulutusyhteistyön synergiaedut ovat suurimmat toteutettaessa
lentokoulutus yhdessä paikassa, mutta
yhteinen lentokoulutus voidaan järjestää myös useammassa lentokoulutuspaikassa. Lisäksi työryhmän näkemyksen mukaan tulisi perustaa pysyvä
valtion tuottaman siviili- ja sotilasilmailun lentokoulutuksen yhteistyöryhmä. Samoin työryhmä katsoi, että
siviili- ja sotilasilmailun alkeis- ja
peruslentokoulutusyhteistyöstä tulisi
tehdä valtioneuvoston periaatepäätös
tai linjaus. Jatkoselvitystyöryhmän
raportti on osoitteessa: http://
www.defmin.fi/index.phtml?C=
5136&age=&layout=&s=689&searchterms=jatkoselvitys&theme=
&xmid=181. Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Mika Varvikko, p.
0295 140 316, puolustusministeriö.
Varatuomari Jukka Ahtela ja Kelan
suunnittelupäällikkö Essi Rentola
luovuttivat 10.6.2014 selvityksensä
Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle. Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevat EU-tason säädökset
jättävät Suomelle hyvin vähän kansallista liikkumavaraa, kun on kyse
EU-maiden välillä liikkuvien ihmisten
sosiaaliturvasta. Sen vuoksi Suomen
on otettava aktiivinen ja aloitteellinen rooli, kun sosiaaliturvan yhteensovittamista uudistetaan EU-tasolla.
Erityisen tärkeää on olla mukana
määrittelemässä, mihin sosiaaliturvaetuuksiin työvoiman ulkopuolella
olevilla EU-kansalaisilla on oikeus,
kun he muuttavat jäsenmaasta toiseen. Vaikka selvittäjien mukaan
suurin työ on tehtävä EU-tasolla,
myös kansallisella tasolla lainsää-
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däntö vaatii täsmennyksiä ja selkeyttämistä. Järjestelmän perusteiden
suuriin muutoksiin ei kuitenkaan ole
tarvetta, vaan Suomessa asumiseen
perustuva sosiaaliturva pystytään jatkossakin sovittamaan EU-sääntelyn
vaatimuksiin. Työvoiman ja yleensäkin ihmisten vapaa liikkuvuus on selvittäjien mukaan Suomen etu, mutta
jatkossa Suomen on pohdittava asumiseen perustuvien etuuksien rahoi-

tusta. Selvittäjät pitävät tärkeänä
viranomaisten välisen yhteistyön ja
tiedonvaihdon lisäämistä niin Suomen sisällä kuin yli rajojen. Tietojen
vertailulla estettäisiin myös etuuksien
väärinkäyttöä. Päätöksenteon ja EUtason vaikuttamisen tueksi on kehitettävä tilastointia. Selvittäjät tekevät
raportissaan myös lukuisia yksityiskohtaisia eri etuuksia koskevia kehittämisehdotuksia. Selvitys on osoit-

teessa: http://www.stm.fi/julkaisut/
nayta/-/_julkaisu/1884921. Lisätietoja antavat varatuomari Jukka Ahtela,
p. 040 550 7978, suunnittelupäällikkö
Essi Rentola, p. 020 634 1981, kansaneläkelaitos ja apulaisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen,
p. 0295 163 166, 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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