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Tasavallan
presidentti
vahvisti
17.10.2014 seuraavat lait:
Laki tuomioistuimen toimivallasta
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen
soveltamisesta (HE 70/2014 vp).
Laissa säädetään muun muassa toimivaltaisista tuomioistuimista ja viranomaisista, tuomiosta annetun todistuksen tiedoksiannosta sekä täytäntöönpanossa ja kieltäytymistä koske20.10.2014/121

vassa oikeudenkäynnissä sovellettavasta menettelystä ja muutoksenhausta. Laki tulee voimaan 10.1.2015.
(OM lainsäädäntöneuvos Maarit
Leppänen 0295 150 276)
Laki esitutkintalain muuttamisesta,
laki poliisin säilyttämien henkilöiden
kohtelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n
muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain 1 luvun 1 §:n ja 2 luvun 3 §:n
muuttamisesta, laki sakon ja rikesakon
määräämisestä annetun lain 7 §:n
muuttamisesta, laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n
muuttamisesta, laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta ja laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 11 §:n
muuttamisesta (HE 71/2014 vp). Esitutkintalakiin lisätään tiedonsaantioikeutta rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevan direktiivin edellyttämät säännökset, jotka koskevat esitutkintaviranomaisen velvollisuutta
ilmoittaa epäillylle hänen oikeuksistaan. Esitutkinta-asiakirjojen asianosaisjulkisuutta koskevaa sääntelyä
tarkistetaan direktiivin täytäntöönpanon edellyttämällä tavalla. Esitutkintalakiin lisätään säännökset, joista
ilmenevät esitutkinnan asianosaisen
tiedonsaantioikeuden laajuus ja rajoit-

tamisen edellytykset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen
edellyttämällä tavalla. Lait tulevat voimaan 1.12.2014. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain
7 §:n muuttamisesta tulee voimaan
samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki (754/
2010). (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi
M. Pulkkinen 0295 150 438)
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon
verottamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 95/2014 vp). Lakia
muutetaan siten, että lähdeveron
palautukselle maksetaan palautuskorkoa. Palautuskorkoon sovelletaan
verotusmenettelystä annetun lain
säännöksiä palautettavasta yhteisökorosta sekä ennakonpalautukselle
maksettavasta palautuskorosta. Lakia
muutetaan selvyyden vuoksi myös
siten, että ennakonpidätystä koskevia
ennakkoperintälain säännöksiä sovelletaan myös lähdeveron laiminlyönnistä johtuviin korkoseuraamuksiin.
Lisäksi lakiin lisätään säännös, jonka
mukaan säännöksiä peritystä lähdeverosta sovelletaan myös ennakonpidätyksenä ilmoitettuun ja tilitettyyn
suoritukseen, joka olisi tullut ilmoittaa ja tilittää lähdeverona. Laki tulee
voimaan 1.1.2015. Lähdeveron palautukselle maksettavaa korkoa koskevaa säännöstä sovelletaan jo vuodelta
2014 palautettaviin lähdeveron palau11
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tuksiin. (VM hallitusneuvos Antero
Toivainen 0295 530 098)

maan 1.11.2014. (YM neuvotteleva
virkamies Taina Nikula 050 305 6945)

Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki rahoitusvakuuslain muuttamisesta ja laki eräistä arvopaperija valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 2 ja
10 §:n muuttamisesta (HE 114/2014
vp). Lakien muutokset liittyvät pääasiassa keskusvastapuolimäärityksessä edellytettyjen vakuuksien antajien ja saajien oikeusasemien ennakoitavuuden täsmentämiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston OTCjohdannaisia, keskusvastapuolia ja
kauppatietorekistereitä koskevassa
asetuksessa tarkoitetun johdannaisten
keskusvastapuolimäärityksen yhteydessä. Lait tulevat voimaan 1.11.2014.
(VM vanhempi hallitussihteeri Miki
Kuusinen 0295 530 339)

K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain
muuttamisesta ja laki verotustietojen
julkisuudesta ja salassapidosta annetun
lain 17 §:n muuttamisesta (HE 106/
2014 vp). Pientyönantajan maksu- ja
ilmoituspalvelujärjestelmään lisätään
työntekijäliittymä, jonka avulla työnantaja ja hänen suostumuksellaan
palvelujärjestelmää käyttävä työntekijä tai työ- tai käyttökorvauksen
saaja voivat antaa toisilleen laissa
määriteltyjä palvelussuhteeseen liittyviä tietoja. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia
muutetaan siten, että Verohallinto
voi salassapitosäännösten estämättä
siirtää palvelujärjestelmään palkan
sekä työ- ja käyttökorvausten ennakonpidätysten muutosta koskevat tiedot eli muutosverokorttitiedot. Lait
tulevat voimaan 1.12.2014. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran verovuotta
2015 koskevien muutosverokorttien
tietoihin. (VM ylitarkastaja Henna
Ritari 0295 530 591)
Laki EU-ympäristömerkistä (HE 94/
2014 vp). Laissa ympäristömerkin
soveltamisala sekä keskeiset periaatteet ja velvollisuudet säilyvät pääosin
ennallaan, mutta ympäristömerkin
hakemus- ja vuosimaksujen maksuperusteita muutetaan. Laissa määritellään merkin käyttöoikeutta hakeville yrityksille hakemusmaksu yrityksen koon ja liikevaihdon mukaan.
Vuosimaksu perustuu EU-ympäristömerkin saaneen tuotteen myynnin liikevaihtoon unionissa. Laki tulee voi-
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Tasavallan
presidentti
päätti
17.10.2014 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa, Pilvi-Sisko
Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos
Teemu Sepposen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Kroatian tasavallan osallistumisesta Euroopan
talousalueeseen ja siihen liittyvän
päätösasiakirjan. (UM osastopäällikkö
Jukka Salovaara 0295 350 636)
Pääministeri Alexander Stubbin,
ministeri Erkki Tuomiojan, ministeri
Lenita Toivakan, ministeri Pia Viitasen ja ministeri Sanni Grahn-Laasosen
määrääminen hallituksen edustajiksi
Pohjoismaiden neuvoston 66. istuntoon. (UM osastopäällikkö Jukka
Salovaara 0295 350 636)
Suurlähettiläs Päivi Hiltunen-Toivion
tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Janne Heiskasen valtuuttaminen allekirjoittamaan yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa Suomen tasavallan
hallituksen ja Indonesian tasavallan
hallituksen välillä tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehty sopimus ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. Sopimuksessa sovitaan energia- ja ympäristökumppanuusohjelman jatkosta
joulukuun loppuun 2014 sekä tarkennetusta budjetista. Sopimus ei sisällä
lainsäädännön alaan kuuluvia tai
muita määräyksiä, jotka edellyttävät
eduskunnan suostumusta. Sopimus
on tarkoitus allekirjoittaa Jakartassa.
Sopimus tulee sen III artiklan mukaan
voimaan 30 päivän kuluttua siitä,
kun se on allekirjoitettu. Sopimus on
tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Petri Kruuti 0295 350 114)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
päätti
17.10.2014 seuraavat asiat:
Eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013 antaman kertomuksen johdosta ja siihen liittyvän
ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkitseminen pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Nina Nordström 0295
350 104)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien
kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta
tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi yleissopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE
116/2014 vp), hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan
neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta,
rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta (HE 155/2014 vp), hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 156/2014 vp) sekä luonnos
valtioneuvoston asetukseksi vuoden
1992 Itämeren alueen merellisen
ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen VII liitteen muutosten
voimaansaattamisesta. (OM neuvotteleva virkamies Janina GroopBondestam 0295 150 334)
Tasavallan presidentti ratkaisi 22
armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
17.10.2014 seuraavat nimitysasiat:
Lusakan suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Timo Olkkosen sivuakkreditointi Malawiin ja Zimbabween. (UM lähetystöneuvos Kirsi
Vanamo-Santacruz 0295 351 734)
Markkinaoikeustuomari Ari Matti
Anton Wirén työtuomioistuinneuvoksen virkaan 1.11.2014 lukien,
käräjätuomari Juha Matti Sivula Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.11.2014 lukien, asianajaja Jyrki
Sakari Edvard Mantere Pirkanmaan
käräjäoikeuden toiseksi täytettävään
käräjätuomarin virkaan 1.1.2015
lukien ja käräjätuomari Petri Juhani
Mylläri Pirkanmaan käräjäoikeuden
kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2014 lukien. Markkinaoikeustuomari Reima Tapio Jus-
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sila markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan 1.11.2014
lukien, hallinto-oikeustuomari Heikki
Matti Huhta Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan
1.11.2014 lukien ja hallinto-oikeustuomari Pertti Antero Piippo PohjoisSuomen hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin virkaan 1.11.2014
lukien. (OM hallitusneuvos Heikki
Liljeroos 0295 150 428)
Käräjätuomari Ritva Anneli Naskali
Keski-Suomen käräjäoikeuden ensiksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.12.2014 lukien ja käräjätuomari
Eeva Annikki Talves-Lehtinen KeskiSuomen käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.12.2014 lukien. Käräjätuomari Vilja
Ritva Maria Kutvonen Päijät-Hämeen
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Tarja
Maaret Kalliomäki Keski-Suomen
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien, kihlakunnansyyttäjä Anna Mari Sulkonen Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.11.2014 lukien, määräaikainen
käräjätuomari, viskaali Tiina-Liisa
Autio Pirkanmaan käräjäoikeuden
toiseksi täytettävään käräjätuomarin
virkaan 1.1.2015 lukien ja määräaikainen kansliapäällikkö Taru Maria
Alanaatu Pirkanmaan käräjäoikeuden
kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2015 lukien. Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Terhi
Virpi Birgitta Pääkkönen PohjoisSavon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.11.2014 lukien, käräjätuomari Jusse
Petteri Määttä Pohjois-Savon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien ja
määräaikainen käräjätuomari, viskaali Tiina Maria Kiviranta PohjoisSavon käräjäoikeuden kolmanneksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.11.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)
Prikaatikenraali Mauri Tapani Koskelan määrääminen erityistehtävään
Maavoimien esikuntaan 19.11.2014
lukien. (PLM hallitusneuvos Jari
Kajavirta 0295 140 430)
Everstiluutnantti Kari Juhani Nisulalle
suomalaisen kriisinhallintajoukon
komentajaksi Libanonissa (Commander Finnish-Irish Battalion, UNIFIL)
annetun määräyksen peruuttaminen
25.11.2014 lukien ja everstiluutnantti
Pertti Juhani Kelloniemen määrää-
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minen tähän tehtävään 25.11.2014
lukien. (PLM hallitusneuvos Jari
Kajavirta 0295 140 430)
Komentajakapteeni Anssi Henrik
Hatakan määrääminen puolustusasiamieheksi Jordaniaan 18.10.2014
lukien asemapaikkana Ankara. (PLM
hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295
140 430)
VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 16.10.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 187/2014 vp)
eduskunnalle valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
lisättäväksi valtioneuvostosta annettuun lakiin säännös valtioneuvoston
ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä. Näistä tehtävistä vastaisi valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston kanslia ohjaisi ja
sovittaisi yhteen yhteisiin hallinto- ja
palvelutehtäviin liittyviä toimintatapoja. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät muodostaisivat uuden tehtäväkokonaisuuden valtioneuvostoon.
Tämän kokonaisuuden tarkoituksena
on tukea ministeriöiden toimialan tehtävien hoitamista. Esityksen tavoitteena on vahvistaa valtioneuvoston
toimintaa siten, että sellaiset tehtävät
ja toiminnot, joilla tuetaan kaikkien
ministeriöiden tehtävien hoitamista,
hoidettaisiin jatkossa keskitetymmin
ja yhteisillä toimintamalleilla ja prosesseilla. Esityksessä tarkoitetuilla
valtioneuvoston ja sen ministeriöiden
yhteisillä hallinto- ja palvelutehtävillä
parannetaan mahdollisuuksia sovittaa yhteen asioiden valmistelua ja
käsittelyä valtioneuvostossa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi siitä,
että valtioneuvosto ja ministeriöt olisivat yksi arkistonmuodostaja. Esitys
liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Esitykseen liittyvät
talousarvioesitykset on tarkoitus
antaa talousarvioesityksen täydennyksenä. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.3.2015. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Hallituksen esitys (HE 188/2014 vp)
eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi kiinteistö-

verolakia. Muiden kuin vakituisten
asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että mainittu veroprosentti voi olla enemmän kuin 0,6 prosenttiyksikköä kunnanvaltuuston määräämää vakituisten asuinrakennusten
veroprosenttia korkeampi, jos se ei
tällöin ylitä kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia. Muutoksella oikaistaisiin hallituksen esityksessä (HE 158/2014 vp)
virheellisen sisältöisenä ehdotettu ja
eduskunnan 8.10.2014 ensimmäisessä
käsittelyssä hyväksymä kiinteistöverolain 13 §:n 1 momentti. Laki on
tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Sitä sovellettaisiin
ensimmäisen kerran vuodelta 2015
toimitettavassa kiinteistöverotuksessa.
(VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)
Hallituksen esitys (HE 189/2014 vp)
eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolakia muutettavaksi siten,
että perusopetuslain mukaisessa rekisteröidyn yhteisön, säätiön tai valtion
järjestämässä opetuksessa olevat
oppilaat siirtyisivät kunnan järjestämien opiskeluhuollon psykologi- ja
kuraattoripalvelujen piiriin. Esityksen
tavoitteena on saattaa kaikki perusopetuksen oppilaat kunnallisten psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin
koulutuksen järjestäjästä riippumatta.
Samalla poistettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön edellyttämä hankala tilanne, mikä on johtanut siihen, että psykologi- ja kuraattoripalveluja on järjestetty ilman sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön edellyttämää lupaa tai ilmoitusta. (OKM hallitusneuvos AnneMarie Brisson 0295 330 079)
Hallituksen esitys (HE 190/2014 vp)
eduskunnalle liikuntalaiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi
liikuntalaki. Lakiin lisättäisiin säännökset lain soveltamisalasta ja tavoitteista sekä uudistettaisiin valtion vastuuta liikuntapolitiikasta, kunnan
vastuuta ja yhteistyötä liikunnasta,
alueellisen liikuntatoiminnan tehtäviä, valtion liikuntaneuvoston tehtäviä sekä liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuutta ja valtionavustusten myöntämistä koskevia
säännöksiä. Samalla muita säännöksiä saatettaisiin ajan tasalle. Lain
keskeisinä tavoitteina olisi edistää eri
väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön
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hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä
toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaisja seuratoimintaa sekä huippu-urheilua
samoin kuin liikunnan ja huippuurheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä olisi vastata maan liikuntapolitiikan yleisestä
johdosta, yhteensovittamisesta ja
kehittämisestä sekä liikunnan yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Kunnan tehtävänä olisi
luoda edellytyksiä paikallistasolla
kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon
ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa
mukaan lukien seuratoimintaa, rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä kehittämällä kuntien välistä
ja alueellista yhteistyötä. Valtion liikuntaneuvoston keskeisenä tehtävänä
olisi ministeriön asiantuntijaelimenä
käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä
asioita sekä erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Liikuntaa
edistävien järjestöjen valtionavustuksen piiriin hyväksymisen ja valtionavustuksen saamisen perusteita
uudistettaisiin. Järjestön valtionapukelpoisuus voitaisiin tarvittaessa
peruuttaa, jos se ei täytä säädettyjä
valtionavustuksen saamisen edellytyksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2015. (OKM ylitarkastaja Heidi Sulander 0295 330 298)
Hallituksen esitys (HE 191/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen
metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
säännöksiä siten, että metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön valtakunnallista ja alueellista organisaatiorakennetta järjestetään uudelleen.
Metsäkeskuksen toiminta jakautuisi
valtakunnallisesti toimintojaon mukaisesti. Tämä tehostaisi edelleen toimintoja ja resurssien käyttöä. Palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi julkisen palvelun yksiköllä tulisi olla riittävä määrä maantieteellisiä palvelualueita ja -pisteitä.
Alueelliset metsäohjelmat laadittaisiin maakunnittain tai maakuntaryhmittäin ja nykyisiä alueneuvottelukuntia ja alueellisia metsäneuvostoja
vastaisivat jatkossa maakunnalliset
metsäneuvostot. Tämä edistäisi edel-
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leen yhteistyötä maakunnan liittojen
ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Suomen metsäkeskuksen tehtäviä ei ehdoteta muutettaviksi. Suomen metsäkeskuksesta
annetun lain 39 §:n 2 momenttiin sisältyvää metsäkeskuksen liiketoiminnan eriyttämistä ehdotetaan talous- ja
markkinatilanteen takia myöhennettäväksi yhdellä vuodella vuoden
2014 lopusta vuoden 2015 loppuun.
Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain 6 §:ään
ehdotetaan tehtäväksi Suomen metsäkeskuksesta annettuun lakiin ehdotetuista muutoksista johtuvat teknisluontoiset tarkistukset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.
(MMM osastopäällikkö Juha Ojala
0295 162 415)
Hallituksen esitys (HE 192/2014 vp)
eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi uusi kalastuslaki, jolla kumottaisiin nykyinen
kalastuslaki ja laki yleisestä kalastusoikeudesta. Lisäksi ehdotetaan lähinnä
teknisluonteisia muutoksia kolmeen
lakiin. Uusi kalastuslaki antaisi puitteet kalavarojen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän käytön järjestämiseen. Lakiin sisällytettäisiin nykyistä toimivammat asetuksenantovaltuudet ja kattavammat
viranomaisten toimivaltuudet, joilla
muuttuvissa tilanteissa kalakantojen
elinvoimaisuus voidaan varmistaa.
Lisäksi lain avulla luotaisiin mahdollisimman hyvät edellytykset kaupalliselle ja vapaa-ajankalastukselle ottaen
huomioon kalakantojen tila. Kalavarojen käyttö ja hoito perustuisi
säännösten lisäksi valtakunnallisiin
ja nykyistä laadukkaampiin alueellisiin hoitosuunnitelmiin, joiden perustana olisivat riittävän suuret vesialueet,
tutkimustiedon ja seurantatiedon hyödyntäminen ja osallistumista lisäävä
prosessi. Lisäksi kalastuslain mukaisten toimijoiden roolia selkeytettäisiin. Kalastusoikeudet säilyisivät pääpiirteissään nykyisenlaisina ja kalastuslain soveltamisalassa ei tapahtuisi
merkittäviä muutoksia. Yleiskalastusoikeuksia ja valtion kalastusmaksuja
yksinkertaistettaisiin ja laajennettaisiin yhdistämällä kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastuslupa yhdeksi
kalastonhoitomaksuksi, joka oikeuttaisi kalastukseen yhdellä vieheellä
koko maassa erityiskohteita lukuun
ottamatta. Kaupallisten kalastajien
toimintaedellytyksiä parannettaisiin
säätämällä mahdollisuus hakea alueellista kalastuslupaa elinkeino-, liikenne-

ja ympäristökeskukselta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016.
(MMM kalastusneuvos Eija Kirjavainen 0295 162 404)
Hallituksen esitys (HE 193/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta ja kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi perustuslain
vaatimukset täyttävä laki uusjakojen
tukemisesta. Esityksellä toteutetaan
myös Euroopan unionin maa- ja
metsätalousalaa koskevan valtiontukisäännösten uudistuksen edellyttämät muutokset. Voimassa oleva
uusjakojen tukemisesta annettu laki
ehdotetaan kumottavaksi. Tukijärjestelmä sopeutetaan uusjakojen toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Uusjakojen kiinteistötoimitusmaksun täysimääräisestä tukemisesta
luovuttaisiin siten, että vuoden 2015
alusta vireille tulevissa uusjaoissa
valtion lopulliseksi menoksi voitaisiin jättää enintään 75 prosenttia uusjaon kiinteistötoimitusmaksusta. Uusjakojen yhteydessä suoritettavista
alueellisista tien rakentamistöistä ja
kuivatustöistä aiheutuvista kustannuksista voitaisiin jättää valtion lopulliseksi menoksi enintään 50 prosenttia aikaisemman 75 prosentin sijasta.
Esityksessä ehdotetaan lisäksi tuen
myöntämistä koskevan päätöksenteon
siirtämistä
toimeenpanotehtävänä
maa- ja metsätalousministeriöltä
Maanmittauslaitokselle.
Samassa
yhteydessä esitetään muutettavaksi
myös kiinteistönmuodostamislain uusjakoa koskevia säännöksiä tarpeellisiltaosin. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295
162 300)
Hallituksen esitys (HE 194/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi kalastuslain 8 a
ja 88 §:n, metsästyslain 8 §:n ja poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia, metsästyslakia ja poronhoitolakia siten, että niissä olevat viittaukset kumotun lääninhallituslain mukaisiin lääneihin poistetaan. Lääninhallituslaki kumottiin valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetulla
lailla. Voimaanpanolaki sisältää aluejaosta johtuvien vaikutusten siirtymäsäännökset, joiden mukaan tietynsisältöisen oikeuden alueellisen ulottuvuuden tai velvollisuuden perusteiden määräytyminen voi tapahtua
vanhan lääninjaon mukaisesti viiden
vuoden ajan lain voimaantulosta.
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Viiden vuoden siirtymäaika päättyy
vuoden 2014 lopussa, minkä vuoksi
läänijakoon liitoksissa oleva lainsäädäntö tulee saattaa asianmukaiseksi.
Kalastuslaissa säädetään viehekalastusmaksusta, jolla saa oikeuden kalastaa vieheellä läänin alueella. Viittaus
lääneihin esitetään korvattavaksi
viittauksella kalastuslääneihin, jotka
määriteltäisiin vastaamaan aikaisempia läänejä. Metsästyslaissa säädetään
Pohjois-Suomen asukkaiden kotipaikkaan kytkeytyvästä metsästysoikeudesta valtion omistamilla mailla.
Metsästysoikeuden alueellinen ulottuvuus perustuu muun muassa viittaukseen Lapin lääniin, joka esitetään muutettavaksi viittaukseksi
Lapin maakuntaan. Sama koskee
poronhoitolain tarkoittamaa poronhoitoaluetta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (MMM
lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta
0295 162 410)
Hallituksen esitys (HE 195/2014 vp)
eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain
muuttamisesta. Lakiin tehtäisiin joitakin muutoksia, joiden tarkoituksena
on lisätä tukijärjestelmän joustavuutta sekä saattaa se vastaamaan kaikilta
osin uutta maaseudun kehittämistä
koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä. Esitetyillä muutoksilla tehtäisiin mahdolliseksi Euroopan unionin
valtiontukisääntöihin liittyvien ryhmäpoikkeusten hyödyntäminen kehittämishankkeiden tukemisessa sekä tiettyjen tukien kuten elintarvikkeiden
jalostukseen ja kaupan pitämiseen
kohdistuvien tukien maksaminen
myös maaseutualueiden ulkopuolelle.
Muutoksilla myös helpotettaisiin yritysten osallistumista paikallisen toimintaryhmän koordinoimiin teemahankkeisiin, väljennettäisiin joitakin
toimijoille säädettyjä määräaikoja,
karsittaisiin pakollisia lausuntomenettelyjä sekä lisättäisiin mahdollisuutta
sähköiseen ja teknisen käyttöyhteyden avulla tapahtuvaan tiedonsiirtoon
viranomaisten välillä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.
(MMM lainsäädäntöneuvos Johanna
Wallius 0295 162 244)
Hallituksen esitys (HE 196/2014 vp)
eduskunnalle laiksi maatalouden
rakennetuista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi maatalouden rakennetuista annettua lakia. Esitys liittyy
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan
uuteen rahoituskauteen. Tarkoituksena
on toteuttaa lakiin maatalouden raken-
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netukia koskevat, EU-lainsäädännön
uudistamisesta ja sen nojalla laaditusta uudesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta aiheutuvat muutokset. Lakiehdotuksella
myös mahdollistettaisiin sähköisen
hakumenettelyn käyttö rakennetuissa
ja toteutettaisiin tuen hakijan ja viranomaisten hallinnollista taakkaa vähentäviä muutoksia tuen kansallisia
edellytyksiä karsimalla. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan ensi tilassa.
Lakia sovellettaisiin EU:n uuden
ohjelmakauden varoista rahoitettaviin maatalouden rakennetukiin, joiden myöntäminen on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian sen jälkeen,
kun edellisen ohjelmakauden tukien
myöntäminen päättyy vuoden 2014
lopussa. (MMM vanhempi hallitussihteeri Mika Saari 0295 162 134)
Hallituksen esitys (HE 197/2014 vp)
eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä
ehdotetaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten (ELY-keskukset) sekä työ- ja elinkeinotoimistojen
(TE-toimistot) valtakunnallisen kehittämis- ja hallintokeskuksen perustamista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettussa laissa
säädettäisiin kehittämis- ja hallintokeskuksen yleisistä perusteista, kuten
pääasiallisista tehtävistä, ohjauksesta
ja johtamisesta. Työ- ja elinkeinohallinnon eräiden avustusten maksamista,
käytön valvontaa ja takaisinperintää
koskevien tehtävien siirtämiseksi
ELY-keskuksilta kehittämis- ja hallintokeskukselle esitetään muutettavaksi kuntouttavasta työtoiminnasta,
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, kotoutumisen edistämisestä ja
valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annettuja lakeja. Työ- ja elinkeinohallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus
Salmiasta annettu laki kumottaisiin,
ja Salmian tehtävät ELY-keskusten
sekä TE-toimistojen koulutus- ja
kehittämispalvelujen tuottajana ja
hankkijana siirrettäisiin kehittämisja hallintokeskukselle. Lisäksi eräitä
työ- ja elinkeinoministeriössä hoidettuja kehittämistehtäviä sekä talousja henkilöstöhallinnon ohjaustehtäviä siirrettäisiin kehittämis- ja hallintokeskukselle. Kehittämis- ja hallintokeskuksen perustaminen on osa hankekokonaisuutta, jonka avulla ELYkeskukset ja TE-toimistot varmistavat hyvän asiakaspalvelun jatkumi-

sen samalla, kun ne joutuvat sopeuttamaan toimintansa merkittävästi ja
nopeasti väheneviin toimintamäärärahoihinsa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela
0295 063 719)
Hallituksen esitys (HE 198/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun
lain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta, työsopimuslain 13
luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain 7 luvun
3 §:n 3 momentin kumoamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia palkkatukisäännösten osalta. Esityksen tavoitteena
on palkkatukijärjestelmän yksinkertaistaminen, rakennetyöttömyyden
vähentäminen sekä työnantajien ja
työttömien työnhakijoiden yhdenvertaisuuden lisääminen. Esityksessä
ehdotetaan luovuttavaksi nykyisestä
palkkatuen perustuki-lisäosa -mallista.
Palkkatuen määrä olisi ehdotuksen
mukaan prosentuaalinen osuus (30,
40 tai 50 prosenttia) työnantajalle
tuella palkatusta aiheutuvista palkkauskustannuksista.
Korkeammat
tukimäärät ja pidemmät tukijaksot
suunnattaisiin niiden työttömien
työnhakijoiden, joiden on vaikeinta
ilman taloudellista tukea sijoittua
työmarkkinoille, työllistymisen edistämiseen. Ehdotuksen mukaan tuen
määrä olisi sitä korkeampi ja tuen
kesto sitä pidempi, mitä pidempään
tuella palkattava henkilö on ollut
työttömänä. Vamman tai sairauden
aiheuttaman pysyvän tai pysyväisluonteisen tuottavuuden alentuman
perusteella myönnettävä tuki olisi
aina 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Esityksessä ehdotetaan vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleille 60 vuotta täyttäneille
pitkäkestoista, käytännössä pysyvää
palkkatukea. Voimassa olevien säännösten mukaan kunta on velvollinen
järjestämään työntekomahdollisuuksia työttömille, jos työmarkkinaalueen työttömyys ylittää maan keskimääräisen tason. Aluevelvoitteen
perusteella kunnan on järjestettävä
työtä vuositasolla enintään yhdelle
prosentille kunnan työvoimasta. Esityksessä ehdotetaan kuntien aluevelvoite poistettavaksi. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia väliaikaisesti siten, että työnantajan velvollisuudesta tarjota työtä
lomautetuille, osa-aikaisille ja takai-
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sinottovelvollisuuden piirissä oleville
työntekijöille olisi mahdollista tietyissä rajatuissa tilanteissa poiketa.
(TEM ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho
0295 049 082)

valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.10.2015. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 0295
163 193)

Hallituksen esitys (HE 199/2014 vp)
eduskunnalle laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan
muutettavaksi laivaväen lääkärintarkastuksista annettua lakia siten, että
suomalaisella aluksella työskentelevän laivaväkeen kuuluvan henkilön
lääkärintarkastus voitaisiin tehdä
myös ulkomailla. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2015. (STM
hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295
163 329)

Hallituksen esitys (HE 202/2014 vp)
eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia. Vieraan pääoman käyttö sallittaisiin työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhtiönä olevalle
asunto-osakeyhtiölle tietyin edellytyksin. Tavoitteena on luoda edellytyksiä vuokra-asuntotuotannon kasvattamiselle. Esitys liittyy hallituksen
rakennepoliittiseen ohjelmaan. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2015. Laki olisi määräaikainen ja
se olisi voimassa 31.12.2017 saakka.
(STM hallitussihteeri Inka Hassinen
0295 163 187)
Hallituksen esitys (HE 203/2014 vp)
eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun
edistämisestä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista, vuoden 2016
loppuun voimassa olevaa, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annettua lakia.
Esityksessä on kyse lainsäädäntöteknisistä muutoksista, eikä ehdotetuilla
muutoksilla olisi vaikutusta nykyiseen soveltamiskäytäntöön. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2015 ja sitä sovellettaisiin takautuvasti vuoden 2014 alusta. (STM
hallitussihteeri Pia Nissinen 0295
163 186)
Hallituksen esitys (HE 204/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta annetun
lain voimaantulosäännöksen sekä
Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
annetun lain 12 §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
sairausvakuutuslakia, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia. Valtiontalouden tasapainottamiseksi sairausvakuutusjärjestelmän sairaanhoitovakuutuksen korvauksia koskeviin
säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi
eräitä muutoksia. Vakuutetun omavastuuosuuksia
matkakustannuksista
ehdotetaan korotettaviksi, matkojen
yhdistelyä lisättäväksi ja sairaanhoito-

Hallituksen esitys (HE 200/2014 vp)
laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja
kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksiä
niin, että vuoden 2005 alusta aloitettu
kotihoidon kokeilu voi jatkua vuoden 2016 loppuun. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2015. (STM
hallitusneuvos Anne Koskela 0295
163 384)
Hallituksen esitys (HE 201/2014 vp)
eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia siten,
että kuntoutusrahaa voitaisiin maksaa osittaisena kuntoutujalle, joka
työskentelee osapäiväisesti kuntoutuspäivänä. Tarkoituksena on kannustaa kuntoutujaa työskentelemään
osapäiväisesti kuntoutuksen aikana.
Työn ja kuntoutuksen yhteensovittamista pyritään edistämään mahdollistamalla kuntoutusrahan maksaminen vähintään neljä tuntia matkoineen kestävän kuntoutuksen ajalle.
Kuntoutuksesta aiheutuvan työstä
poissaolon kestosta riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha
joko täysimääräisenä tai osakuntoutusrahana. Osakuntoutusraha maksettaisiin osapäiväisesti kuntoutuspäivänä työskentelevälle ja sen määrä
olisi puolet sen kuntoutusrahan määrästä, jonka hän saisi estyessään työstään kokopäiväisesti. Esitys liittyy

16

vakuutuksesta korvattavan suun ja
hampaiden tutkimusväliä pidennettäväksi. Lisäksi ehdotetaan alennettavaksi harkinnanvaraisen kuntoutukseen vuosittain käytettävän rahamäärän vähimmäismäärää. Valtiontalouden vuosille 2014–2017 ja 2015–
2018 annetuissa kehyspäätöksissä
sovittu yhteensä 75 miljoonan säästö
sairaanhoitokorvausmenoista ehdotetaan kohdennettavaksi kokonaisuudessaan sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen valtion rahoitusosuuteen. Sairaanhoitovakuutuksen
rahoituksen vakuutettujen ja valtion
välisiä rahoitusosuuksia ehdotetaan
muutettavaksi siten, että vakuutetut
rahoittaisivat 55,1 prosenttia ja valtio
44,9 prosenttia sairausvakuutuksen
sairaanhoitovakuutuksen
kulujen
yhteismäärästä. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan jatkettavaksi määräaikaisena voimassa olleen sairausvakuutuslain säännöksen voimassaoloa
vuoden 2016 loppuun. Säännös mahdollistaa sairausvakuutuskorvauksen
myöntämisen julkisissa tiloissa toimivan yksityisen terveydenhuollon
palvelusta. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2015. (STM hallitussihteeri Sanna
Pekkarinen 0295 163 434)
Hallituksen esitys (HE 205/2014 vp)
eduskunnalle vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja öljyvahinkojen torjuntalain muuttamisesta. Vaarallisista ja haitallisista
aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirja hyväksyttiin Lontoossa 15.3.2000. Pöytäkirja täydentää vuoden 1990 kansainvälistä yleissopimusta öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä laajentamalla merellä tapahtuvan kansainvälisen torjuntayhteistyön koskemaan
öljyvahinkojen torjunnan lisäksi myös
vaarallisista ja haitallisista aineista
aiheutuvien pilaantumisvahinkojen
torjuntayhteistyötä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta. Lisäksi esitykseen sisältyy lakiehdotus öljyvahinkojen torjuntalain muuttamisesta, joka
on tarpeen sekä pöytäkirjan määräys-
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ten että merellä tapahtuvan öljyn- ja
kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin velvoitteiden
täytäntöönpanemiseksi. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 379 0429)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 16.10.2014
seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta.
Neuvottelukunnan kokoonpanoon
lisätään uusi jäsen, joka edustaa
eksoottisten eläinten harrastajia.
Asetus tulee voimaan 1.11.2014.
(MMM lainsäädäntöneuvos Erkki
Arnkil 0295 162 127)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2014 maksettavasta Etelä-Suomen
kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n muuttamisesta. Kasvihuonetuotannon yksikkötuen tasoja alennetaan. Kasvihuonetuotannon laajuus on muodostunut
asetusta annettaessa arvioitua suuremmaksi, joten tukitasoja alennetaan
Euroopan komission päätöksen rajoitteen noudattamiseksi. Yli seitsemän
kuukauden viljelyn tuki on 10,0 euroa/
m2 ja lyhyen (2-7 kuukautta) viljelyn
tukitasoksi 3,8 euroa/m2. Tuen alenema on tällöin 5 prosenttia molemmissa viljelymuodoissa. Asetus tulee
voimaan 22.10.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 24 ja 25 §:n muuttamisesta.
Asetukseen (666/1993) tehtävät
muutokset koskevat teeriurosta, kettua, mäyrää, peltopyytä ja muflonia.
Asetus tulee voimaan 1.11.2014.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Rami Sampalahti 0295 162 419)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 16.10.2014 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta: kestävällä kasvulla hyvinvointia pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on
hyväksynyt selonteon johdosta tulevaisuusvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton: 1. Eduskunta yhtyy
selonteon kannanottoihin ja linjauk-
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siin, ja samalla 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee Suomelle
tiedestrategian ja että hallitus saavuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (T&K&I) tavoitteeksi
asetetun 4 prosentin bruttokansantuotetavoitteen yhdessä yksityisen
sektorin kanssa. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii uuden
kansallisen ennakointimallin toimeenpanoa sekä laatii ohjelman ja tekee
periaatepäätöksen, joilla sitoudutaan
poliittisesti kokeilujen edistämiseen.
4. Eduskunta edellyttää, että seuraavan
hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi otetaan työelämän uudistaminen ja suomalaisten työllistyminen
niin, että teema sisältää myös yrittäjyyden edistämisen, osatyökyvyn hyödyntämisen sekä sosiaaliturvan kehittämisen näitä tavoitteita tukevaan
suuntaan. Toimenpiteissä on myös
huomioitava varhaisen puuttumisen
periaate: esimerkiksi oppimisvaikeudet ovat havaittavissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työhön
kiinnittymistä on tuettava erityisillä
toimenpiteillä. 5. Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää kaikessa toiminnassa kestävää kasvua, joka vauhdittaa taloutta samalla ratkaisten
sosiaalisia ja ekologisia ongelmia.
Tämä edellyttää esimerkiksi hallinnollisten esteiden karsimista, kokeiluhankkeita ja taloudellista ohjausta.
(VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 0295 160 280)
Päätös määrätä asiantuntijat Pohjoismaiden neuvoston 66. istuntoon Tukholmassa 27.–30.10.2014. Valtioneuvoston kanslia: erityisavustaja AnnaKaisa Heikkinen, viestintäasiantuntija
Maria Nurmi ja turvamies Jari-Pekka
Kammonen; ulkoasiainministeriö:
lehdistöavustaja Tero Shemeikka,
diplomaattiavustaja Marja Koskela,
alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen,
osastopäällikkö Kirsti Kauppi, apulaisosastopäällikkö Juha Ottman, ulkoasiainneuvos Kari Kahiluoto, yksikönpäällikkö Maimo Henriksson,
lähetystöneuvos Christina Lehtinen,
lähetystöneuvos Sari Lehtiranta, ulkoasiainsihteeri Sirpa Nyberg, suurlähettiläs Jarmo Viinanen ja ministeri
Mikael Antell; valtiovarainministeriö: ylijohtaja Jukka Pekkarinen,
finanssineuvos Kristina Sarjo ja
finanssineuvos Marketta Henriksson; opetus- ja kulttuuriministeriö:
ylijohtaja Riitta Kaivosoja, johtaja
Marjo Mäenpää ja kulttuuriasiainneuvos Annika Söderlund; sosiaalija terveysministeriö: ylitarkastaja

Maria Waltari ja sosiaalineuvos Anne
Eriksson; työ- ja elinkeinoministeriö: neuvotteleva virkamies Mikko
Huuskonen;
ympäristöministeriö:
ylijohtaja Timo Tanninen, kansainvälisten asiain neuvos Ann-Britt Ylinen, suunnittelija Kaarina Saramäki ja
erityisavustaja Aino Salo sekä Suomen edustaja Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvostossa
Sten Palmgren. (UM osastopäällikkö
Jukka Salovaara 0295 350 636)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
hallituksen esityksestä vuoden 2014
toiseksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan (HE 113/2014 vp). Tuloarvioiden
vähennykset ovat nettomääräisesti
233 miljoonaa euroa ja määrärahojen
lisäykset nettomääräisesti 95 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toinen lisätalousarvio on siten 327 miljoonaa
euroa alijäämäinen. Eduskunta on
päättänyt, että vuoden 2014 toista lisätalousarviota sovelletaan 15.10.2014
alkaen. (VM apulaisbudjettipäällikkö
Juha Majanen 0295 53 0247)
Periaatepäätös kansalliseksi lohi- ja
meritaimenstrategiaksi 2020 Itämeren
alueelle. Lohistrategian tärkeimpänä
tavoitteena on monimuotoisten ja elinvoimaisten lohi- ja meritaimenkantojen ylläpito ja palauttaminen sekä
niiden kestävä hyödyntäminen, mikä
tarjoaa hyvät edellytykset ammattikalastukselle, vapaa-ajankalastukselle
ja kalastusmatkailulle. Strategian
vision saavuttaminen edellyttää useiden erityyppisten toimenpiteiden
käyttöä. Strategiassa asetetaan lohija meritaimenkantojen hoidolle tavoitteet sekä järjestetään niiden kalastus
kestävästi ja pitkäjänteisesti. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (MMM
neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste
0295 162 152)
Päätös maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista annetun lain (1559/
2001) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun
määräajan asettamisesta. Määräaika
päättyy 24.10.2014. Asetettava määräaika on tarpeen, koska valtion ja
maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) välisissä neuvotteluissa ei ole päästy tähän mennessä
yhteiseen näkemykseen valmisteluperiaatteista ja Euroopan unionille
tehtävästä Suomen tukiohjelmaesityksestä tuesta, jolla turvataan maatalouden kannattavuusedellytysten
säilyminen Venäjän asettamien talouspakotteiden aiheuttamassa tilanteessa.
(MMM vanhempi hallitussihteeri Juha
Vanhatalo 0295 162 347)
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Päätös asettaa liikennevahinkolautakunta toimikaudeksi 1.1.2015–
31.12.2017. Kokoonpano: puheenjohtaja: varatuomari Kyösti Vihermaa Liikennevahinkolautakunta; varapuheenjohtajat: käräjätuomari Sinikka
Kurkinen Helsingin käräjäoikeus,
varatuomari, lainsäädäntöjohtaja Antti
Leinonen oikeusministeriö, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus; jäsenet: lääketieteen
ja kirurgian tohtori, ortopedian ja
traumatologian dosentti, erikoislääkäri Ole Böstman HUS, lääketieteen
ja kirurgian tohtori, neurologian erikoislääkäri, ylilääkäri Janne Leinonen Valtiokonttori, varatuomari,
käräjätuomari, osastonjohtaja Mika
Falck Hyvinkään käräjäoikeus, varatuomari, erityisasiantuntija Riitta Haapasaari oikeusministeriö, diplomiinsinööri, tekninen johtaja Juhani
Intosalmi Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi, oikeustieteen kandidaatti, toimitusjohtaja Pasi Nieminen
Autoliitto ry, diplomi-insinööri, erityisasiantuntija Juhani Puurunen Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi;
varajäsenet: lääketieteen ja kirurgian
tohtori, ortopedian ja traumatologian
dosentti, osastonylilääkäri Aarne
Kivioja HUS, lääketieteen lisensiaatti,
neurokirurgian erikoislääkäri Anna
Piippo Töölön sairaala, HUS, varatuomari Virva Nyman tuomarinvalintalautakunta, diplomi-insinööri,
tekninen asiantuntija Sami Peuranen
Autontuojat ry, varatuomari, jaostopäällikkö Leena Snellman Vakuutusja rahoitusneuvonta, insinööri Jouko
Sohlberg Autoalan Keskusliitto ry ja
oikeustieteen kandidaatti, ylitarkastaja Mikko Uimonen Kuluttajariitalautakunta. (STM hallitussihteeri
Petri Ahonen 0295 163 192)

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 16.10.2014
seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti Johannes
Leppo valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen määräaikaisesti
täytettävään virkaan 1.12.2014–
30.11.2019. (VNK osastopäällikkö
Auni-Marja Vilavaara 0295 160 370)
Yhteiskuntatieteiden maisteri Esa
Suominen ministerin toimikaudeksi
nimitettävän valtiosihteerin virkaan
1.11.2014 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään valtiovarainministeri
Antti Rinteen toimikauden ajaksi.
(VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena
Tarkka 0295 530 141)
Valtioneuvosto myönsi Kerstin Stendahlille virkavapautta ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen virasta 8.11.2014–7.11.2016.
(YM henkilöstöpäällikkö Heidi
Sederholm 0295 250 113)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Maa- ja metsätalousministeriön teettämä selvitys nautojen parressa ja
pihatossa pidon hyvinvointi- ja
talousvaikutuksista
julkaistiin
14.10.2014. Selvitys on osana eläinsuojelulain valmistelutyötä. Mittavaa lakiuudistusta varten on teetetty
useita selvityksiä, jotka antavat tietoa, mitä muutoksia vuodelta 1996
peräisin olevaan eläinsuojelulakiin
tarvitaan. Selvitys teetettiin Eläinten
hyvinvointikeskuksella ja se tehtiin
Helsingin yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen
Taloustutkimuksen yhteistyönä. Selvityksen mukaan pihattonavetoissa elävillä naudoilla on keskimäärin paremmat hyvinvoinnin edellytykset kuin
parsinavetoissa pidettävillä, mutta

tuotannon talouden kannalta nautojen
parressapidon kieltäminen ei ole realistinen vaihtoehto ainakaan lyhyellä
aikavälillä. Selvitys on osoitteessa
http://www.elaintieto.fi/ajankohtaista/
2013/blogi/parsiselvitys.aspx. Lisätietoja antavat eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen laajan ohjausryhmän
puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana
Husu-Kallio, p. 0400 291 910, maaja metsätalousministeriö sekä lisätietoja navettaselvityksestä antavat tutkija, FT Marianna Norring, p. 050 318
5166, Helsingin yliopisto, johtaja,
FT Satu Raussi, p. 050 415 6570,
eläinten hyvinvointikeskus, tutkija,
MMM Olli Niskanen, p. 0295 317
044, maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus sekä erikoistutkija, MMT
Anna-Maija Heikkilä, p. 0295 317
189, maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.
Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea julkaisi 16.10.2014 mietinnön, jossa käsiteltiin Suomen pitkän
aikavälin tavoitetta olla hiilineutraali yhteiskunta. Tavoite merkitsee
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80–95 prosentilla vuoden 1990
tasosta vuoteen 2050 mennessä. Mietinnössä todetaan, että vaikka 2050
tavoitteeseen pääseminen on hyvin
haastavaa, on se kuitenkin mahdollista. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää merkittäviä toimenpiteitä
yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.
Komitean mietintöön sisältyy 12
yleistä kannanottoa sekä 18 yksityiskohtaisempaa kannanottoa energiaja ilmastopolitiikan kannalta keskeisiltä osa-alueilta. Mietintö on osoitteessa
www.tem.fi/tiekartta2050.
Lisätietoja antavat elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen,
p. 050 361 7511, teollisuusneuvos
Petteri Kuuva, p. 029 506 4819 sekä
neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, p. 029 506 4792, työ- ja elinkeinoministeriö.

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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20.10.2014/121

18

