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

Valtioneuvosto antoi 3.7.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 92/2014 vp)
eduskunnalle Euroopan unionin avun
rahoituksesta AKT-EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti ja rahoitustuen myöntämisestä merentakaisille
maille ja alueille tehdyn sisäisen sopimuksen hyväksymisestä. Euroopan
unionin (EU) Afrikan, Karibian ja
7.7.2014/76

Tyynenmeren (AKT) valtioiden
kanssa tekemä kehitysyhteistyö sekä
EU:n rahoitustuki merentakaisille
maille ja alueille rahoitetaan Euroopan kehitysrahastosta (EKR). Sopimuksella perustetaan uusi, järjestyksessä yhdestoista EKR vuosien
2014–2020 yhteistyötä ja rahoitustukea varten. Yhdestoista EKR muodostuu EU:n jäsenvaltioiden maksuosuuksina kerättävästä 30 506 miljoonan euron määrästä sekä eräistä,
aikaisemmista EKR:stä yhdenteentoista EKR:ään siirtyvistä varoista.
Suomen maksuosuudeksi on sopimuksessa määrätty 460 362 995
euroa. EU:n jäsenvaltiot sitoutuvat
sopimuksella myös Euroopan investointipankin AKT-valtioille sekä
merentakaisille maille ja alueille
myöntämien riskipääomalainojen
takaajiksi. (UM lähetystöneuvos Timo
Olkkonen 0295 351 469)
Hallituksen esitys (HE 93/2014 vp)
eduskunnalle kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan
Kansainvälisen työjärjestön vuoden
2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi yleissopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-

sesta, kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain kumoamisesta,
työaikalain 26 §:n muuttamisesta,
työneuvostosta ja eräistä työsuojelun
poikkeusluvista annetun lain 7 §:n
muuttamisesta ja ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 2 §:n
muuttamisesta. (TEM hallitusneuvos
Liisa Heinonen 0295 064 131)
Hallituksen esitys (HE 94/2014 vp)
eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä. Esityksessä ehdotetaan
annettavaksi laki EU-ympäristömerkistä. Samalla kumotaan EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä
annettu laki ja ympäristöministeriön
asetus Euroopan yhteisön ympäristömerkkiä koskevista maksuista. Ympäristömerkin soveltamisala sekä keskeiset periaatteet ja velvollisuudet
säilyisivät pääosin ennallaan, mutta
ympäristömerkin hakemus- ja vuosimaksujen maksuperusteita ehdotetaan muutettavaksi. Ehdotuksessa
määritellään edelleenkin merkin
käyttöoikeutta hakeville yrityksille
hakemusmaksu yrityksen koon ja
liikevaihdon mukaan. Vuosimaksun
ehdotetaan perustuvan EU-ympäristömerkin saaneen tuotteen myynnin
liikevaihtoon unionissa. (YM neuvotteleva virkamies Taina Nikula
050 305 6945)
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VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 3.7.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 20 §:n 2 momentin
voimaantulosta. Yhteisömuotoisen
isännöitsijän valitsemisen salliva
asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 20 §:n
2 momentti saatetaan voimaan
1.8.2014, koska tällaisen isännöitsijän rekisteröimisen edellytyksenä
oleva Patentti- ja rekisterihallituksen
kaupparekisterijärjestelmän uudistus
on nyt toteutettu. Asetus tulee voimaan 1.8.2014. (OM apulaisosastopäällikkö Antti Leinonen 0295
150 264)
Valtioneuvoston asetus yliopistoista
annetun valtioneuvoston asetuksen 6
ja 7 §:n muuttamisesta. Asetuksessa
muutetaan yliopistojen perusrahoituksen rahoitusperusteita koskevaa
säännöstä siten, että koulutuksen
perusteella määräytyviin rahoitusperusteisiin lisätään valtakunnallisella
opiskelijapalautekyselyllä kerättävä
opiskelijapalaute. Asetus perustuu
opetus- ja kulttuuriministeriön, yliopistojen, Suomen yliopistot UNIFI
ry:n ja Suomen Akatemian yhteiseen
työryhmätyöhön ja sen tarkoituksena
on vahvistaa yliopistojen rahoitusmallin laatunäkökulmaa. Lisäksi asetusta
täsmennetään siinä lueteltujen yliopistojen koulutusalojen nimien
osalta vastaamaan vuoden 2014 alusta
voimaan tulleessa yliopistojen koulutusvastuu-uudistuksessa muutettuja
koulutusalojen nimiä. Asetus tulee
voimaan 1.1.2015. (OKM opetusneuvos Jorma Karhu 0295 330 139)
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja
ei-tuotannollisten investointien tuen
hakemisesta vuonna 2014 annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten,
että vuonna 2014 on tietyissä rajatuissa poikkeustapauksissa mahdollisuus antaa uusi luonnonhaittakorvaussitoumus ja maatalouden ympäristötukea koskeva sitoumus. Lisäksi asetukseen lisätään mahdollisuus jatkaa
vuodella 31.5.2014 päättyvien ympäristötuen
erityistukisopimusten
voimassaoloa. Asetus tulee voimaan
8.7.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2014 maksettavasta luonnonhaitta-
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korvauksen kansallisesta lisäosasta
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetuksen 4 pykälää
muutetaan siten, että vuonna 2014 on
mahdollista antaa uusi sitoumus
luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta. Uuden luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa
koskevan sitoumuksen voi antaa vain
vastaavissa rajoitetuissa tapauksissa
kuin uuden luonnonhaittakorvaussitoumuksen. Antaessaan uuden luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa koskevan sitoumuksen viljelijä
sitoutuu siihen, että sitoumuksen
kestoa, tuen määrää ja ehtoja voidaan
muuttaa, jos Euroopan unionin lainsäädännön muutokset tai Euroopan
komission luonnonhaittakorvauksen
kansallista lisäosaa koskeva päätös
sitä vaativat. Asetuksen 7 pykälää
muutetaan siten, että sitoumuksen
antamisen yhteydessä tila ilmoittautuu joko kotieläintilaksi tai kasvinviljelytilaksi. Lisäksi asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia.
Asetus tulee voimaan 8.7.2014.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen
13 d §:n muuttamisesta. Asetuksen
vesiliikennerikkomuksia koskevaa
pykälää muutetaan. Asetus muutetaan teknisluonteisesti vastaamaan
1.8.2014 voimaantulevaa uutta lakia
vesikulkuneuvorekisteristä (424/2014).
Muutos tehdään, jotta vesikulkuneuvorekisterilain tiettyjen säännösten
rikkomisesta voidaan myös jatkossa
määrätä rikesakko. Asetus tulee voimaan 1.8.2014. (LVM liikenneneuvos Risto Murto 0295 342 639)
Valtioneuvoston asetus pakkauksista
ja pakkausjätteistä. Asetus korvaa
pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun nykyisen valtioneuvoston päätöksen. Asetus perustuu suurelta osin
nykyiseen päätökseen. Säännökset
kuitenkin tarkistetaan vastaamaan
uuden jätelain tuottajavastuuta koskevaa sääntelyä sekä pakkauksista ja
pakkausjätteistä annettuun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviin
tehtyjä muutoksia. Asetuksessa säädetään pakkausten tuottajan velvollisuudesta järjestää käytettyjen pakkausten erilliskeräys, uudelleenkäyttö,
kierrätys ja muu jätehuolto. Asetuksessa säädetään alueellisten vastaanottopaikkojen määrästä, joka pakkausten tuottajien on vähintään järjestettävä koko maahan palvelutason
varmistamiseksi, sekä vastaanotto-

paikkojen sijoittelusta. Käytettyjen
pakkausten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskevat yleiset tavoitteet tarkistetaan. Lisäksi säädetään tuottajia
sitovat vaatimukset saavutettavasta
kierrätysasteesta pakkausmateriaaleittain. Asetuksessa säädetään lisäksi
kaikkien Suomen markkinoille saatettavien pakkausten ominaisuuksia
ja merkitsemistä koskevista vaatimuksista. Näiden säännösten noudattamisen valvonta säädetään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtäväksi
1.8.2014. Asetus tulee voimaan
10.7.2014. Sen tuottajavastuuta koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin
vasta 1.5.2015 lukien. (YM ympäristöneuvos Riitta Levinen 040 744
7121)
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta. Asetuksella pannaan osaltaan täytäntöön
uudelleenlaadittu sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Asetuksella täydennetään jätelain tuottajavastuuta koskevia säännöksiä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osalta. Asetuksessa säädetään
nykyistä tarkemmin käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erilliskeräykselle ja vastaanotolle
asetettavista vaatimuksista. Siinä yksilöidään sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja laiteromun uudelleenkäytön
valmistelulle, kierrätykselle ja muulle
käsittelylle sekä siirroille toiseen maahan asetettavat vaatimukset samoin
kuin laiteromun keräysasteet ja hyödyntämistavoitteet. Asetuksessa on
myös säännökset tiedottamisesta
käyttäjille ja laitteiden käsittelijöille,
laitteiden merkitsemisestä, seurantatietojen ilmoittamisesta ja kokoamisesta sekä tuottajarekisteriin tehtävän hakemuksen sisällöstä. Käsitteistöä ja sisältöä on tarkistettu vastaamaan uuden jätelain säännöksiä.
Asetus tulee voimaan 15.7.2014 siirtymäsäännöksin. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 0400 143 908)
Valtioneuvoston asetus paristoista
ja akuista. Asetus korvaa nykyisen
samannimisen valtioneuvoston asetuksen, joka on paristoja ja akkuja
koskevan Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin keskeinen täytäntöönpanosäädös. Asetuksella pannaan myös täytäntöön kyseisen direktiivin vuonna 2013 annetun muutosdirektiivin säännökset paristojen ja
akkujen elohopea- ja kadmiumpitoisuuksien rajoituksista. Asetuksella
täydennetään jätelain tuottajavastuuta
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koskevia säännöksiä paristojen ja
akkujen osalta. Asetuksessa säädetään
nykyistä tarkemmin käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen erilliskeräykselle ja vastaanotolle asetettavista
vaatimuksista. Siinä yksilöidään käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen keräysasteet sekä kierrätykselle
ja muulle käsittelylle ja siirroille toiseen maahan asetettavat vaatimukset
samoin kuin käsittelyprosessien kierrätystehokkuutta koskevat vaatimukset. Asetuksessa on myös säännökset
tiedottamisesta käyttäjille, paristojen
ja akkujen merkitsemisestä, seurantatietojen ilmoittamisesta ja kokoamisesta sekä tuottajarekisteriin tehtävän hakemuksen sisällöstä. Käsitteistöä ja sisältöä on tarkistettu vastaamaan uuden jätelain säännöksiä.
Asetus tulee voimaan 15.7.2014.
Uusia elohopean ja kadmiumin rajoituksia koskevia säännöksiä sovelletaan direktiivissä säädetyn mukaisesti
vasta siirtymäajan jälkeen. (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister 0400
143 908)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 3.7.2014 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmaa koskevan tiedonannon johdosta pöytäkirjaan. (VNK
valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen
0295 160 280)
Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä
olevat valtioneuvoston jäsenten ilmoitukset sidonnaisuuksista. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen
0295 160 280)
Päätös asettaa Turvallisuuskomitean
varapuheenjohtajaksi valtiosihteeri
Olli-Pekka Heinonen. (PLM esittelijä
Kosti Honkanen 0295 140 607)
Päätös määrätä kunnallistalouden ja
-hallinnon neuvottelukunnan jäseneksi liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko ja nimetä hänet neuvottelukunnan
puheenjohtajaksi
14.1.2015 päättyväksi toimikaudeksi.
(VM lainsäädäntöneuvos MinnaMarja Jokinen 0295 530 820)
Periaatepäätös hallinnon turvallisuusverkkohankkeen (TUVE-hanke)
toimikauden jatkamisesta siihen
saakka, kunnes laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta
(HE 54/2013 vp) on tullut voimaan,
kuitenkin enintään tämän vaalikau-
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den loppuun saakka. (VM lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 0295
530 199)
Periaatepäätös toimenpideohjelmasta
saamen kielen elvyttämiseksi. Periaatepäätös perustuu hallitusohjelman
kirjaukseen, jossa edellytetään saamen kielen elvyttämisohjelman toimenpiteiden toteuttamista ja tähän
tarvittavien resurssien turvaamista.
Periaatepäätös on osoitteessa www.
valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset.
(OKM opetusneuvos Maija Innola
0295 330 120)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
3.7.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 29/2014
vp) eduskunnalle Euroopan neuvostossa tehtävän urheilukilpailuiden
manipuloinnin vastaisen yleissopimuksen neuvotteluista. Euroopan
unionin neuvosto valtuutti 10.6. ja
23.9.2013 komission osallistumaan
Euroopan unionin puolesta neuvotteluihin urheilutulosten manipuloinnin
torjumista koskevasta Euroopan neuvoston kansainvälisestä yleissopimuksesta. Koska neuvoteltavan sopimuksen katsottiin koskevan osittain
unionin toimivaltaan ja osittain jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia
asioita, komissio valtuutettiin osallistumaan neuvotteluihin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Sopimusneuvottelut saatiin päätökseen tammikuussa
2014. Yleissopimus hyväksyttäneen
Euroopan neuvoston ministerikomiteassa aikaisintaan 9.7.2014, jolloin
se avattaisiin allekirjoitusta varten
syyskuussa 2014. Mandaattipäätösten mukaan EU:n liittymisestä yleissopimukseen päätetään erikseen.
Yleissopimuksen
oikeudellinen
luonne ja toimivallan jako jäsenvaltioiden ja unionin kesken määritetään erikseen neuvottelujen päätteeksi
yksittäisten määräysten tarkkaa soveltamisalaa koskevan analyysin perusteella. Komissio ei ole vielä antanut
ehdotustaan neuvoston päätökseksi
sopimuksen allekirjoittamisesta EU:n
puolesta SEUT 218(5) artiklan nojalla. (OKM ylitarkastaja Heidi Sulander 0295 330 298)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 3.7.2014 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi virkavapautta
lähetystöneuvos Miia Aro-Sánchezille 2.8.2014–31.12.2014, lähetys-

töneuvos Tuula Svinhufvudille
1.8.2014–31.3.2015, ulkoasiainneuvos
Heidi Schroderus-Foxille 1.8.2014–
2.7.2016 sekä ulkoasiainneuvos Jari
Vilénille 1.9.2014–31.8.2018. (UM
lähetystöneuvos Kirsi Vanamo-Santacruz 0295 351 734)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.7.2014
seuraavia asioita:
Pääesikunnan kanslian ja Senaattikiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Pääesikunnan
kanslia vuokralaisena allekirjoitti
toukokuussa 2012 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Helsingissä Kaartin
korttelissa olevan F-rakennuksen
peruskorjaushankkeen
ehdollisen
vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus hyväksyi hanketta
koskevan investointiesityksen kesäkuussa 2012. Hanke arvioitiin alun
perin valmistuvaksi 8/2014 ja vuokraaika 1.9.2014 alkavaksi. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi
istunnossaan 5.9.2012 hanketta ja
puolustusministeri hyväksyi 10.9.2012
hankkeen toteuttamisen. Hankkeen
ensimmäinen urakkavaihe, purkutyöt, saatiin valmiiksi 2/2014. Purkutöiden kustannukset ylittyivät arvioidusta noin 200 000 eurolla. Purkutöiden jälkeen rakennusurakka kilpailutettiin. Urakkatarjousten saapuessa
4/2014 todettiin peruskorjausurakan
kustannusten olevan noin 2 000 000
euroa korkeammat kuin oli arvioitu.
Neuvottelujen jälkeen Pääesikunnan
kanslia hyväksyi esitetyn vuokrankorotuksen ehdollisena. Senaattikiinteistöjen hallitus käsitteli hankkeen uudestaan ja hyväksyi investointiesityksen 11.6.2014. Hanke
valmistuu arviolta 11/2015. Vuokraaika alkaa 1.11.2015, jatkuu määräaikaisena 15 vuotta ja sen jälkeen
toistaiseksi voimassa olevana. (PLM
erityisasiantuntija Kai Heng 0295
140 451)
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus
yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja
kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädetään, että
valtakunnallisessa opiskelijapalautekyselyssä annetun opiskelijapalautteen perusteella jaetaan kolme prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta. Asetuksella säädetään myös
rahoituksen perusteena olevista opiskelijapalautekyselyn kysymyksistä
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ja niiden pisteytyksestä. Lisäksi vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden
opiskelijoiden lukumäärän perusteella
jaettavan rahoitusosuuden painoarvoa lisätään nykyisestä 11 prosentista
12 prosenttiin perusrahoituksesta.
Yliopistossa suoritettujen alempien
korkeakoulututkintojen lukumäärän
perusteella jaetaan nykyisen yhdeksän prosentin sijaan kuusi prosenttia
perusrahoituksesta. Asetusta muutetaan myös siten, että nykyisin kansainvälisiin referee-julkaisuihin ja
muihin tieteellisiin julkaisuihin
jakaantuvan julkaisujen lukumäärän
sijaan laskentakriteerinä on yleisesti
julkaisujen lukumäärä yhtenä kokonaisuutena. Julkaisujen laskentamekanismia rahoituksen määräytymisessä muutetaan siten, että vertaisarvioitujen julkaisujen osalta rahoitus
määräytyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämän julkaisufoorumin tasoluokitusten mukaisesti.
Asetus tulee voimaan 1.1.2015.
(OKM opetusneuvos Jorma Karhu
0295 330 139)

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 2 . 7 . 2 0 1 4

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta
keskustelivat Ukrainan tilanteesta
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat keskiviikkona 2. heinäkuuta
2014 Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta.
Suomi tukee presidentti Poroshenkon
rauhansuunnitelmaa. Suomi pitää
tärkeänä, että kaikki osapuolet sitoutuvat rauhansuunnitelmaan. Suomi
kehottaa kaikkia osapuolia tukemaan
rauhansuunnitelmaa konkreettisin
toimin. Assosiaatiosopimusten allekirjoittaminen Eurooppa-neuvoston
yhteydessä 27.6.2014 oli merkittävä
askel EU:n ja Ukrainan sekä EU:n ja
Moldovan ja EU:n ja Georgian suhteiden syventämisessä.
Valiokunta sai Suojelupoliisilta katsauksen ulkoasiainministeriön tieto-
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murtoa koskevan
etenemisestä.

rikostutkinnan

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Jaana
Teckenberg, p. 0295 350 881, ulkoasiainministeriö (Ukrainan tilanne);
tietoturvapäällikkö Antti Savolainen,
p. 0295 351 454, ja valtiosihteeri Peter
Stenlund, p. 0295 351 397, ulkoasiainministeriö (tietomurto).

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden
verkoston
työryhmä luovutti 27.6.2014 raportissa, jossa katsotaan että seksuaalija sukupuolivähemmistöjen perusja ihmisoikeuksien toteutumisessa
on ongelmia. Työryhmän mukaan
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin henkilöihin kohdistuu
Suomessa huolestuttavissa määrin
kielteisiä asenteita ja syrjintää. Erityisen huolestuttavaa on, että näihin
vähemmistöihin kuuluminen altistaa
myös väkivallalle. Syrjinnästä ja väkivallasta kuitenkin raportoidaan vain
harvoin eteenpäin. Työryhmän suositusten mukaan on tarvetta syrjinnän
vastaisen lainsäädännön ja työn kehittämiselle sekä muille toimenpiteille.
Keskeisiksi alueiksi nousivat työelämä, koulutus ja terveyspalvelut.
Samoin perhelainsäädäntö ja sukupuolenkorjaukseen liittyvä lainsäädäntö ovat työryhmän mukaan uudistuksen tarpeessa. Työryhmä kiteyttää, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden
oikeudet ovat kansainvälisessä tarkastelussa hyvä mittari sille, miten
vakavasti valtio suhtautuu ihmisten
yhdenvertaisuuden toteuttamiseen.
Työryhmän raportti on osoitteessa
http://www.oikeusministerio.fi/fi/
index/julkaisut/julkaisuarkisto/140
3781634420.html. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Heini Huotarinen,
p. 0295 150 127, oikeusministeriö,
neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen, p. 02951 50454, oikeusministeriö, erityisasiantuntija Panu Artemjeff, p. 0295 488 286, sisäministeriö
ja hallitussihteeri Johanna Hautakorpi,
p. 0295 163 235, sosiaali- ja terveysministeriö.
EU-asetuksen myötä kilpailu arvopaperien liikkeeseenlaskussa ja säilytyksessä tulee avata. Kansallisia
muutostarpeita arvioinut työryhmä

ehdottaa 1.7.2014 ministeri Vapaavuorelle luovuttamassaan mietinnössä
Suomeen uutta viranomaisten ylläpitämää omistajatietorekisteriä,
joka turvaisi omistusten julkisuuden
jatkossakin. Työryhmän tehtävänä
oli esittää, miten arvopaperien säilytysmallien laajentuminen ja yhdentyvät markkinarakenteet voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla toteuttaa. Arviossa tuli huomioida osakeomistuksen julkisuuteen liittyvät näkökohdat. Työryhmä ehdottaa siirtymistä Ruotsissa käytössä olevaan
järjestelmään, jossa sijoittajalla on
oikeus valita suoran omistajakohtaisen arvo-osuustilin rinnalla myös
säilyttäjäpankin hallinnoima tili suomalaisten osakkeiden säilytykseen.
Asetuksen mukaisesti arvopaperien
säilyttäjän täytyy kuvata säilytykseen liittyvät riskit ja kustannukset
sijoittajalle.
Arvopaperikeskusten
välisen kilpailun vapautuminen
EU:ssa tulee merkitsemään sitä, että
tieto arvopaperin omistajasta ei enää
ole kattavasti Suomessa toimivassa
arvopaperikeskuksessa. Tämän vuoksi
työryhmä ehdottaa perustettavaksi
uuden kansallisen yleisöjulkisen
rekisterin, jota ylläpitäisi Patentti- ja
rekisterihallitus. Rekisteriin kerättäisiin neljä kertaa vuodessa tiedot suomalaisista osakkeenomistajista, jotka
omistavat yli 500 osaketta. Ehdotettu
500 osakkeen minimiraja liittyy
piensijoittajien yksityisyyden suojaan. Työryhmän mietintö on osoitteessa
http://www.vm.fi/vm/fi/04_
julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/
07_rahoitusmarkkinat/20140701
Arvopa/name.jsp. Lisätietoja antavat
työryhmän puheenjohtaja, erityisasiantuntija Annina Tanhuanpää p. 0295
530 485, valtiovarainministeriö.
Tupakkapoliittisessa toimenpideohjelmassa 27.6.2014 määritellään toimenpiteet, joilla tavoitellaan tupakkatuotteiden käytön loppumista
Suomessa vuoteen 2040 mennessä.
Ohjelma sisältää toimenpiteitä tupakoinnin aloittamisen ehkäisemiseksi
ja käytön lopettamiseksi, savuttomien
elinympäristöjen laajentamiseksi sekä
uusien tuotteiden markkinoille pääsyn estämiseksi. Terveyden edistämisen keinojen lisäksi esitetään muutoksia lainsäädäntöön sekä nykyisten
säädösten parempaa toimeenpanoa.
Tupakkatuotteiden houkuttelevuutta
tulisi vähentää yhdenmukaistamalla
pakkaukset tuotemerkittömiksi yleispakkauksiksi. Veroa tulisi korottaa
säännöllisesti ottaen kuitenkin huo-
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mioon matkustajatuonti ja laittomien
markkinoiden kehitys. Savuttomien
elinympäristöjen laajentamiseksi taloyhtiöiden tulisi voida tietyin edellytyksin päättää tupakoinnin rajoittamisesta tai kieltämisestä asuinkiinteistössä. Tupakointi tulisi kieltää
yksityisautoissa alaikäisten läsnä
ollessa sekä leikkipuistoissa, huvipuistoissa ja uimarannoilla. Kuntia ja
työpaikkoja kannustetaan julistautumaan savuttomiksi. Näiden lisäksi
ohjelmassa esitetään muun muassa
tupakoinnin lopettamisen tuen tehostamista terveydenhuollossa, uusien
tupakkatuotteiden markkinoille pääsyn estämistä, nikotiinillisten sähkösavukkeiden sääntelyä lääkelaissa
sekä sähkösavukkeiden käytön kieltämistä samoissa tiloissa, joissa tupakointi on kielletty. Ohjelma on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_
library/get_file?folderId=9882186&
name=DLFE-30913.pdf. Lisätietoja
antavat: neuvotteleva virkamies Meri

Paavola, p. 0295 163 343 ja johtaja
Kari Paaso, p. 0295 163 340, sosiaalija terveysministeriö.
Merimiesten eläkeikää pohtinut työryhmä ehdottaa 27.6.2014 muistiossaan, että merimieseläkejärjestelmän eläke-etuuksien ja rahoituksen tulisi jatkossa vastata nykyistä
paremmin yleistä työeläkejärjestelmää. Eläkeikää ja eläkkeen karttumista koskevat muutokset vähentäisivät pitkällä tähtäimellä merimieseläkemenoja. Työryhmän mukaan
merenkulkijoiden alennetuista eläkeikäjärjestelyistä tulisi luopua siirtymäajan jälkeen ja siirtyä samaan eläkeikään kuin muillakin aloilla. Suurimmalla osalla merenkulkijoista eläkeikä on jo nyt 63–68 vuotta, joten
eläkeiän muutos koskisi käytännössä
noin kymmentä prosenttia tällä hetkellä työssä olevista merenkulkijoista.
Merimieseläkkeiden
rahoituksen
muuttaminen suoraviivaisesti saman-

laiseksi kuin yleisessä työeläkejärjestelmässä nostaisi työnantajien kustannuksia huomattavasti ja heikentäisi suomalaisen merenkulun kilpailukykyä. Työryhmä ehdottaakin, että
muutokset toteutettaisiin niin, että
merenkulun tukien kokonaisuus ei
pienenisi. Työryhmä laskisi valtion
maksuosuutta merimieseläkkeissä
vähitellen nykyisestä 33,3 prosentista
29 prosenttiin. Työryhmä ehdottaa,
että muutokset toteutettaisiin vuoden
2016 alusta, mutta eläkeikää koskevat muutokset tulisivat kuitenkin
voimaan vasta vuonna 2021. Työryhmän muistio on osoitteessa http://
www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1886376. Lisätietoja antavat:
johtaja Heli Backman (työryhmän
puheenjohtaja), p. 0295 163 179 ja
hallitussihteeri Hanna Tossavainen
(työryhmän sihteeri), p. 0295 163 181,
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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