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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.9.2014
seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien
hoitamisesta Ahvenanmaalla. Kuluttajaneuvonta on valtion rahoittama ja
järjestämä toiminta. Ahvenanmaan
itsehallintolakia (1144/1991) on vuoden 2010 alusta voimaan tulleella
15.9.2014/106

lailla muutettu siten, että näistä tehtävistä huolehtivat maakunnassa maakunnan viranomaiset. Voimassa olevan sopimusasetuksen mukaan Ahvenanmaan maakunnan hallitus vastaa
kuluttajaneuvonnasta maakunnassa.
Syyskuussa voimaan tulleella maakuntalailla kuluttajaneuvonta on siirtynyt maakunnan hallitukselta Ålands
ombudsmannamyndighet -nimiselle
viranomaiselle. Maakuntalainsäädäntöön tehtyjen muutosten johdosta
voimassa oleva sopimusasetus korvataan uudella asetuksella. Asetus
tulee voimaan 1.10.2014. (OM neuvotteleva virkamies Janina GroopBondestam 0295 150 334)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 12.9.2014
seuraavat kansainväliset asiat:
Suurlähettiläs Anu Laamasen valtuuttaminen toimimaan Suomen
edustajana Kansainvälisessä korruptionvastaisessa akatemiassa. (UM
henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
0295 351 439)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 12.9.2014
seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavan maakuntalain osalta: Maakuntalaki ympäristönsuojelusta annetun
maakuntalain muuttamisesta. (OM
neuvotteleva
virkamies
Janina
Groop-Bondestam 0295 150 334)
Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan
kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Laki kidutuksen
ja muun julman, epäinhimillisen tai
halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä
asetus kidutuksen ja muun julman,
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen
yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden
määräysten hyväksymisestä annetun
lain voimaantulosta (SopS 59-60/
1989-HE 35/1989). (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)
Päätös hyväksyä lain vahvistamista
koskevan päätöksen liitteen korjaaminen eduskunnan vastauksen mukaiseksi. Tasavallan presidentti vahvisti
12.4.2013 eduskunnan hyväksymän
lain Euroopan puolustusvirastolle ja
sen henkilöstöön kuuluville myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista
neuvostossa kokoontuneiden Euroo13
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pan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Euroopan puolustusvirastoa koskevan neuvoston päätöksen soveltamisesta
(HE 165/2012 vp). Esittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi esittelylistan
ja sittemmin pöytäkirjan liitteenä ollut
ruotsinkielinen lakiteksti ei ollut
eduskunnan vastauksen vaan hallituksen esityksen mukainen. (PLM
hallitussihteeri Juha Sepponen 0295
140 414)

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

Valtioneuvosto antoi 11.9.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 116/2014 vp)
eduskunnalle Euroopan neuvoston
viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta.
Yleissopimuksen tarkoituksena on
turvata ja toteuttaa Euroopan neuvoston yhteisen perinnön mukaiset
ihanteet ja periaatteet tunnustamalla
viranomaisten toiminnan avoimuuden tärkeys moniarvoisessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa sekä luomalla julkisuusperiaatteelle rakentuvat yhtenäiset viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskevat perusteet
Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa.
Lain voimaantulosta on tarkoitus
säätää valtioneuvoston asetuksella.
(OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta
Wallin 0295 150 196)
Hallituksen esitys (HE 117/2014 vp)
eduskunnalle laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja
monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista. Ehdotetun lain tarkoituksena on lisätä kokeilukuntien
toimintamahdollisuuksia
vähentämällä niille laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä asetettuja velvoitteita sekä niiden toteuttamisen ohjausta. Lain tarkoituksena on
myös edistää kokeilukunnissa sellaisten asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen ja palvelurakenteiden kehittämistä ja käyttöä,
joiden avulla laissa säädettyjä tehtä-
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viä voidaan kunnissa hoitaa taloudellisesti ja tuottavasti kuitenkin lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä
koskevat vaatimukset toteuttaen.
Laissa tarkoitettuja kokeiluja tehtäisiin kuutta toimintamallia käyttäen.
Näitä ovat hyvinvoinnin integroitua
toimintamallia koskeva kokeilu,
koulutuspalveluja koskeva kokeilu,
kuntien toiminnan valvontaa koskeva
kokeilu, asumispalveluja koskeva
kokeilu, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä koskeva kokeilu
ja nuorisotakuuta koskeva kokeilu.
Kokeiluihin osallistuvat kunnat ja kuntaryhmät lueteltaisiin laissa. Kokeiluun osallistuminen edellyttäisi kunnan ja valtiovarainministeriön ja tarvittavien muiden valtion viranomaisten välisen kokeilun toteuttamisen
tarkempia kohteita ja seurannassa
käytettäviä indikaattoreita koskevan
sopimuksen tekemistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015
ja olemaan voimassa 31.12.2016
saakka. (VM johtava erityisasiantuntija Silja Hiironniemi 0295 530 220)
Hallituksen esitys (HE 118/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi Euroopan merija kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta
täytäntöönpanosta ja maatalouden
interventiorahastosta annetun lain
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
säädettäväksi laki Euroopan meri- ja
kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta. Laissa säädettäisiin
rahaston kansallisen toimintaohjelman valmistelusta sekä siihen liittyvistä viranomaisten ja kalatalouden
toimintaryhmien tehtävistä sekä
tuensaajaan, tukikelpoisiin kustannuksiin ja tuen hakemiseen, myöntämiseen, maksamiseen ja takaisinperintään liittyvistä täsmennyksistä.
Ohjelmakautta 2007–2013 koskeva
laki Euroopan kalatalousrahaston
kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä
tuista esitetään kumottavaksi. Maatalouden interventiorahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi
siten, että maatalouden interventiorahastosta ei jatkossa rahoitettaisi yhteiseen kalatalouspolitiikkaan liittyviä
interventiotoimenpiteitä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.
(MMM neuvotteleva virkamies Harri
Kukka 0295 162 377)
Hallituksen esitys (HE 119/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain,
tieliikennelain ja autoverolain 3 §:n
muuttamisesta. Lakimuutoksilla uudis-

tettaisiin ajoneuvoja koskevien säännösten ja määräysten antovaltuudet
sekä tarkistettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenteen turvallisuusviraston välistä ajoneuvojen
norminannon työnjakoa. Muiden
ajoneuvojen kuin autojen ja niiden
perävaunujen teknisiä vaatimuksia
koskevat yksityiskohtaisten normien
antovaltuudet siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Jatkossa
Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi
yksityiskohtaiset tekniset määräykset moottoripyörille, mopoille, traktoreille, liikennetraktoreille, moottorityökoneille ja polkupyörille sekä
näiden ajoneuvoluokkien perävaunuille. Norminantovaltuuksien siirtoon liittyen autoverolaissa oleva
valtuus säätää ajoneuvojen osien
prosenttiosuuksien määrittämisestä
annettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön sijasta valtioneuvostolle.
Lisäksi lakeihin tehtäisiin vähäisiä
muita muutoksia. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2015. (LVM
liikenneneuvos Kari Saari 0295
342 557)
Hallituksen esitys (HE 120/2014 vp)
eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä korostetaan työkyvyttömyyseläkettä hakevien kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisen
ensisijaisuutta suhteessa työkyvyttömyyseläkeratkaisuun. Työeläkelaitoksille säädettäisiin velvollisuus antaa
työkyvyttömyyseläkettä hakevalle
henkilölle oma-aloitteisesti ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen
kuntoutukseen niissä tilanteissa, jos
ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi
työeläkelakien säännöksiä leskeneläkkeen määräytymisestä. Työeläkelakien voimaanpanolakeja ja eräitä
voimaantulosäännöksiä täsmennetään
ensisijaisten etuuksien vähentämisen
osalta, kun on kyse ennen vuotta
2005 voimassa olleiden säännösten
mukaan määräytyneistä eläkkeistä.
Säännöksiin liittyy suojasäännös, joka
varmistaa sen, että eläkkeet eivät pienene muutoksen johdosta. Yksityisten
alojen työeläkelakeja ehdotetaan muutettavaksi siten, että eläke laskettaisiin päättyneen työkyvyttömyyseläkkeen ajalta tulevan ajan eläkkeen
perusteena olevasta ansiosta 1,5 karttumisprosentin mukaan myös vuosilta
2006–2009. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan
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voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295
163 181)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 11.9.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta
koskevaan sopimukseen liittyvän
ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta.
Toimenpiteet
1(2014)–16(2014) ovat voimassa
5.8.2014, niin kuin siitä on sovittu.
Toimenpiteiden määräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan 16.9.2014. (YM hallitussihteeri
Sara Viljanen 0400 399 089)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 11.9.2014 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä johtokuntaedustaja
Jorma Korhonen edustamaan Suomen valtiota Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan varajäsenenä 1.6.2015 lukien
31.8.2015 päättyväksi toimikaudeksi.
(VM finanssineuvos Asta Niskanen
0295 530 301)
Päätös asettaa valtuuskunta Arktisen
neuvoston jäsenmaiden kesken käytäviin neuvotteluihin sopimuksesta
arktisen tutkimusyhteistyön edistämiseksi ja oikeuttaa opetus- ja kulttuuriministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja
sihteeri. Kokoonpano: puheenjohtaja:
opetusneuvos Annu Jylhä-Pyykönen
opetus- ja kulttuuriministeriö; jäsenet: hallitusneuvos Satu Paasilehto
opetus- ja kulttuuriministeriö, ylitarkastaja Riina Vuorento opetus- ja
kulttuuriministeriö, apulaisosastopäällikkö Kimmo Elomaa sisäministeriö ja ylitarkastaja Satu Könni valtiovarainministeriö. (OKM opetusneuvos Erja Heikkinen 0295
330 101)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
11.9.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 34/2014
vp) eduskunnalle komission ehdo-

tuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi vastuunmäärittämisasetuksen (EU) N:o 604/
2013 muuttamiseksi (Dublin III -asetus). Komission ehdotuksen tarkoituksena on ratkaista epäselvyydet,
jotka liittyvät ilman huoltajaa olevia
alaikäisiä, joilla ei ole jäsenvaltioiden alueella oleskelevia perheenjäseniä, sisaruksia tai sukulaisia, koskevaan säännökseen. (SM ylitarkastaja
Tero Mikkola 0295 488 617)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 11.9.2014 seuraavat nimitysasiat:
Valtiotieteiden maisteri Markku Mantila valtioneuvoston kanslian viestintäosaston osastopäällikön määräaikaisesti täytettävään virkaan 1.11.2014–
31.10.2019. (VNK alivaltiosihteeri
Timo Lankinen 0295 160 300)
Hallitussihteeri, oikeustieteen maisteri Miikka Rainiala valtioneuvoston
kanslian hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2014–
19.1.2015, kuitenkin enintään Heidi
Viitalan virkavapauden ajaksi. (VNK
hallitusneuvos Kari Peltonen 0295
160 288)
Projektipäällikkö, vanhempi tutkija,
filosofian tohtori, oikeustieteen kandidaatti Perttu Virtanen opetus- ja
kulttuuriministeriön hallitussihteerin
virkaan 1.10.2014 lukien. (OKM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 0295
330 129)
Valtioneuvosto myönsi rakennusneuvos Juha Parantaiselle virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön
rakennusneuvoksen virasta 1.10.2014–
30.9.2017. (LVM kansliapäällikkö
Harri Pursiainen 0295 342 389)
Varatuomari Lotta Wickström-Johansson sovittelijan tehtävään sijoituspaikkana Ahvenanmaa seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi
1.10.2014–
30.9.2017. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Mikko Salmenoja 0295
047 986)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä
maatilatalouden kehittämisrahaston
valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen
maatalouden rakennetukien toimeenpanoa varten vuonna 2014. Päätöksellä osoitetaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksille myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain mukaisten tukien
toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen osoittaminen koskee osaa vuonna 2014
tehtävistä tukipäätöksistä. Vuoden
2014
talousarvion
momentilla
30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta
250 000 000 euroa, josta nyt osoitetaan ELY-keskusten käytettäväksi
35 759 189 euroa. Aiemmin on osoitettu 201 035 375 euroa. Kun aiemmin osoitetusta määrästä on peruuntunut 37 607 664 euroa, myöhemmin
vuonna 2014 voidaan osoittaa myöntämisvaltuutta vielä 50 813 100 euroa.
Maatilatalouden kehittämisrahaston
(MAKERA) vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa on varattu maatalouden rakennetukilain mukaisiin investointi- ja nuorten viljelijöiden aloitustukiin yhteensä 90 000 000 euroa,
josta nyt osoitetaan ELY-keskuksille
15 518 246 euroa. Aiemmin on osoitettu 77 430 865 euroa. Kun aiemmin
osoitetusta määrästä on peruuntunut
19 342 141 euroa, myöhemmin vuonna 2014 voidaan osoittaa avustusvaroja 16 393 030 euroa. MAKERAn
vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa
10 000 000 euroon rajatusta valtiontakausten
myöntämisvaltuudesta
osoitetaan ELY-keskusten käytettäväksi 3 464 100 euroa. Aiemmin on
osoitettu 7 074 500 euroa. Kun aiemmin osoitetusta määrästä on peruuntunut 2 537 475 euroa, myöhemmin
vuonna 2014 voidaan osoittaa myöntämisvaltuutta vielä 1 998 875 euroa.
(MMM maatalousylitarkastaja Sanna
Koivumäki 0295 162 437)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.9.2014
seuraavia asioita:

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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