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

Valtioneuvosto antoi 14.8.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 96/2014 vp)
eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä
annettua lakia. Lakiin lisättäisiin
säännös työeläkevakuutusyhtiön hallituksen velvollisuudesta vahvistaa
yhtiölle omistajaohjauksen periaatteet. Lisäksi yhtiölle säädettäisiin
18.8.2014/94

velvollisuus pitää julkista luetteloa
hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä muun johdon ja sijoitustoimintaan osallistuvan henkilökunnan
jäsenyyksistä taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävien muiden
yhteisöjen tai säätiöiden hallintoelimissä. Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen tehtäviin lisättäisiin mahdollisten eturistiriitojen hallitsemiseksi
toteutettavien kirjallisten menettelytapojen hyväksyminen. Hallituksen
jäsenen ja toimitusjohtajan esteellisyyttä osallistua asian käsittelyyn
yhtiön hallituksessa koskevaa säännöstä täsmennettäisiin. Työeläkevakuutusyhtiön johdon kanssa tehtävät merkittävät liiketoimet olisi käsiteltävä yhtiön hallituksessa ja liiketoimien keskeinen sisältö olisi julkistettava. Lakiin lisättäisiin lisäksi säännökset työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiristä ja sisäpiiriin kuuluvien arvopaperiomistuksia koskevasta julkisesta rekisteristä. Työeläkevakuutusyhtiön hallintojärjestelmää koskevaa
sääntelyä täsmennettäisiin. Lisäksi
lakiin lisättäisiin uusi säännös palkitsemisjärjestelmästä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.
(STM johtaja Heli Backman 0295
163 179)

VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 14.8.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 1 ja 1 a § sekä
19 §:n 2 momentti muutetaan, jotta
asetus vastaa entistä tarkemmin niitä
muutoksia, joita opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin
tehdyt muutokset edellyttävät. Lain
ja asetuksen muutokset liittyvät lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen käynnistymiseen 1.8.2014 alkaen.
Asetuksessa säädetään voimassa olevaa asetusta selkeämmin siitä, että
lukiokoulutukseen valmistavalle koulutukselle lasketaan oma yksikköhintansa. Näin lukiolle lasketaan kaksi
yksikköhintaa, yksi lukiokoulutukselle ja toinen lukiokoulutukseen valmistavalle koulutukselle. Uusi sanamuoto vastaa paremmin opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetussa
laissa ja sen esitöissä linjattua ratkaisua ja selkeyttää virkatyönä suoritettavaa valtionosuuslaskentaa. Lisäksi
selkeytetään sitä, että lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät lasketaan erillään lukiokoulutuksen opiskelijoista ja että
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijoiden määrä ei vai11
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kuta laskettaessa rahoituslain 24 §:n
2 momentissa ja rahoitusasetuksen
1 §:ssä tarkoitettua kunnan tai kuntayhtymän lukion tunnuslukua. Asetus
tulee voimaan 14.8.2014. Asetusta
sovelletaan kuitenkin jo 1.8.2014
alkavan koulutuksen rahoitukseen.
(OKM hallitusneuvos Janne Öberg
0295 330 348)
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Geodeettisen laitoksen sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toiminnot siirtyvät Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain mukaan vuoden
2015 alusta lukien Maanmittauslaitokselle. Maanmittauslaitokseen
perustetaan mainitussa laissa säädetyt
toimintayksiköt. Asetuksella toteutetaan tarvittavat muutokset säännöksiin, jotka koskevat toimintayksiköiden johtamista, henkilöstön nimittämistä sekä virkojen kelpoisuusvaatimuksia. Asetus tulee voimaan
1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos
Susanna Paakkola 0295 162 448)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

nistymässä olevaan niin sanottuun
normaaliin vuokra-asuntotuotantoon.
Asumisoikeustalolainoille osoitetulla
valtuudella arvioidaan voitavan rakentaa 1 500 asuntoa ja perusparantaa
100 asuntoa. Normaaleille vuokraasunnoille osoitetulla valtuudella
arvioidaan voitavan lainoittaa 1 700
uutta asuntoa, perusparantaa 970
asuntoa ja hankkia 175 asuntoa. (YM
ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400
143 870)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 14.8.2014 seuraavat nimitysasiat:
Hallintotieteiden maisteri Satu Keskinen valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen määräaikaisesti täytettävään virkaan 1.9.2014–
31.8.2019. (VNK hallitusneuvos Kari
Peltonen 0295 160 288)
Eläinlääketieteen lisensiaatti VeliMikko Niemi sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen osastopäällikön virkaan
1.9.2014–30.9.2019. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163
356)

Valtioneuvosto teki 14.8.2014 seuraavat päätökset:

R A H A - A S I AT

Päätös nimittää työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi
Antti Rinteen tilalle puheenjohtaja
Jorma Malinen 18.8.2014 lukien hallintoneuvoston 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM johtaja
Anja Kairisalo 0295 163 191)

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.8.2014
seuraavia asioita:
Valtiontakuun myöntäminen MarieLouise ja Gunnar Didrichsenin taidesäätiölle Didrichsenin taidemuseossa
5.9.2014–1.2.2015 järjestettävälle
"Edvard Munch – Elämän tanssi" -taidenäyttelylle. Valtiontakuu kattaa
esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain mukaisesti
sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin ehdoin. Takuu on voimassa 15.8.2014–28.2.2015. Myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa samanaikaisesti olla enintään 1 000 miljoonaa
euroa. (OKM kulttuuriasiainneuvos
Tiina Eerikäinen 0295 330 081)
Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää St1 Biofuels Oy:lle Kajaaniin suunnitellun
havupuusahanpurua raaka-aineena
käyttävän biojalostamon investointia
varten vuonna 2014 käytettävissä olevasta momentin 32.60.40 (Energiatuki) sitoumusvaltuudesta 12 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
Biojalostamon kokonaisinvestointi

Päätös vahvistaa muutos korkotukilainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmaan vuodeksi 2014. Voimassa olevan käyttösuunnitelman mukaan korkotuettuja
asumisoikeusasuntoja toteutetaan ensisijassa vain valtion ja kuntien välisiin
aiesopimuksiin (ns. MAL-sopimukset) sitoutuneissa kunnissa. Aiesopimuskuntiin osoitetaan korkotukivaltuutta asumisoikeusasuntoja varten
enintään saman verran kuin toteutetaan valtion korktukemaa vuokraasuntotuotantoa. Tästä kytköksestä
(ASO-asunnot, vuokra-asunnot) luovutaan. Lisäksi niin sanottujen normaalien vuokra-asuntojen valtuutta
vähennetään 100 miljoonalla eurolla
ja vastaavan suuruinen valtuuden
lisäys ohjataan asumisoikeustalolainoille. Korkotukilainoituksessa on
edelleen painopisteenä vuokra-asuntojen lainoitus ja lainoituksessa tulee
varmistaa, että valtuus riittää käyn-
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on 40 miljoonaa euroa (ilman alv).
Biojalostamo tuottaa noin 10 miljoonaa litraa bioetanolia vuodessa. Bioetanolin raaka-aineena käytetään
sahanpurua, jolloin bioetanolin energiasisällön lasketaan täyttävän jakeluvelvoitetta kaksinkertaisena. Biojalostamohanke sisältää uutta teknologiaa,
erityisesti sen raaka-aineen esikäsittelyyn liittyen, ja hanke on monistettavissa. Tiedossa ei ole Suomessa tai
muualla muita havupuun sahanpurua
raaka-aineena käyttäviä etanolin tuotantolaitoksia. Energiatuella arvioidaan olevan merkittävä käynnistävä
vaikutus biojalostamohankkeen toteutumiseen. Energiatuki parantaa
hankkeen kannattavuutta ja vähentää
hankkeeseen liittyviä teknologisia ja
taloudellisia riskejä. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
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 1 3 . 8 . 2 0 1 4

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta käsittelivät keskiviikkona 13. elokuuta 2014 Ukrainan
ajankohtaista tilannetta.
Suomi korostaa neuvotteluratkaisun
välttämättömyyttä. Sen toteutumisen
kannalta on ensisijaisen tärkeää, että
Venäjä lopettaa separatistiryhmien
avustamisen. Tätä on myös Euroopan
unioni Venäjältä edellyttänyt.
Suomi on Ukrainan kriisin alusta
alkaen todennut, että Venäjä on Ukrainaan kohdistuneilla toimillaan rikkonut kansainvälisen oikeuden keskeisiä periaatteita ja lukuisia yhteisesti
sovittuja poliittisia asiakirjoja kuten
ETYKin päätösasiakirjaa. Ukrainan
suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta on rikottu. Venäjän toimintaa ei voida hyväksyä.
Venäjä ei ole lopettanut tukeaan separatisteille. Näissä olosuhteissa Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden ainoa
mahdollisuus on ollut vedota ja vaikuttaa Venäjään kohdistamalla siihen
toimia, joiden tarkoituksena on saada
se muuttamaan toimintalinjaansa.
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Unionin rajoittavat toimet ovat olleet
asteittaisia. Niitä on kohdennettu
tahoihin, jotka ovat aktiivisesti edistäneet Krimin liittämistä Venäjään ja
Itä-Ukrainan epävakauttamista. Kohdentamisen taustalla myös viimeisimmässä vaiheessa, kun päätettiin
sektorikohtaisista toimista, on ollut
arvio siitä, millä toimilla voisi olla
eniten vaikutusta Venäjän politiikkaan.
Rajoittavista toimista ja ennen muuta
Venäjän vastatoimista koituu myös
unionille ja sen jäsenvaltioille kielteisiä vaikutuksia. Jos vaikutukset
kohdistuvat kohtuuttomalla tavalla
yksittäisiin maihin, kuten Suomeen,
on tilannetta mahdollisuus tarkastella
unionin tasolla.
Myös Ukrainan sisäinen kehitys on
tärkeää tilanteen vakauttamiseksi.
Maan talous ja hallinto kaipaavat
syvällisiä uudistuksia. Vaalien kautta
vahvistetaan poliittisen järjestelmän
legitiimisyyttä. Lisäksi kansainvälisen yhteisön, erityisesti Euroopan
neuvoston ja ETYJin, on autettava
Ukrainaa jatkossakin täyttämään
kansainväliset velvoitteensa mm.
ihmisoikeuksien alalla, mukaan lukien
venäjänkielisen vähemmistön asema.
Suomi on huolestunut tilanteen jatkuvasta kiristymisestä Ukrainan ja Venäjän sekä Venäjän ja länsimaiden

välillä. Kielteinen kehityskierre tulisi
saada pysäytettyä. Ukrainan tilanteen osalta kaikki ponnistelut löytää
edellytykset neuvotteluratkaisulle
ovat tärkeitä.
Euroopan unioni on Suomen kannalta
keskeinen kanava vaikuttaa tilanteeseen. Unionin yhtenäisyys on Suomelle erittäin tärkeää. Suomen kahdenväliset naapuruussuhteet Venäjän
kanssa ovat monipuoliset ja laajat.
Olosuhteet huomioiden mahdollisimman hyvän keskusteluyhteyden
säilyttäminen on olennaista EU:n ja
Venäjän välillä kuten myös kahdenvälisesti.
Lisätietoja: osastopäällikkö Terhi
Hakala, p. 0295 351 300, ulkoasiainministeriö.

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Big datan käyttö –työryhmä luovutti
14.8.2014 raporttinsa opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle. Raportin mukaan big data tarjoaa monia
mahdollisuuksia Suomelle, mutta
sen hyödyntäminen vaatii laajaa
yhteistyötä. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama laajapohjainen
työryhmä esittää toimia, joiden avulla

yritykset, hallinto ja tutkimus sekä
yksittäiset ihmiset voisivat hyödyntää paremmin tietoaineistoja. Tiedon
tehokkaammalla ja innovatiivisemmalla hyödyntämisellä haetaan paitsi
taloudellista kasvua, myös yhteiskunnallista hyvinvointia ja tuottavuutta. Datatietoisuuden lisäämiseksi
työryhmä ehdottaa muun muassa
alan toimijoiden big data -keskittymän luomista sekä datalähettiläitä yritysten ja hallinnon käyttöön. Yhteistyötä ja datan vaihtoa tulisi edistää
tukemalla erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä alan teknologioiden kehittäjiä niiden big data -ponnisteluissa. Suomen kannalta potentiaalisina sovellusalueina on tunnistettu muun muassa terveydenhoito,
älykkäät infrastruktuurit, teollinen
internet ja prosessit, tutkimus sekä
liikenne. Oleellinen palvelujen kehittämiseen liittyvä kysymys on tieto- ja
yksityisyydensuojan sekä tietoturvan
takaaminen. Julkishallinnossa datatietoisuuden leviäminen ja big dataratkaisujen käyttöönotto voi työryhmän mukaan tarjota mittavia hyötyjä.
Työryhmän raportti on osoitteessa:
http://www.lvm.fi/uutinen/4417871/
big-datan-hyodyntaminen-vaatiilaajaa-yhteistyota. Lisätietoja antaa
viestintäneuvos Taru Rastas, p. 0295
342 617, liikenne- ja viestintäministeriö.

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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