18.–24.10.2014/43
Liite Virallisen lehden numeroon 124/27.10.2014

VALTIONEUVOSTON
VIIKKO
T o i m i t t a n u t Va l t i o n e u v o s t o n v i e s t i n t ä o s a s t o

SISÄLLYSLU ETTELO
VALTIONEUVOSTO . . . . . . . .
Hallituksen esitykset . . . . . . . . .
Valtioneuvoston asetukset . . . . .
Valtioneuvoston päätökset . . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . . .
Raha-asiat . . . . . . . . . . . . . . . . .
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT . . . . . . . . . . .
Hallituksen
neuvottelu 21.10.2014 . . . . . . . .
Talouspoliittinen
ministerivaliokunta 21.10.2014 . .
LUOVUTETUT MIETINNÖT. .

9
9
10
11
12
12
13
13
13
14

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

Valtioneuvosto antoi 23.10.2014
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 206/2014 vp)
eduskunnalle laiksi kielilain 5 §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin kunnan valtuuston esityksestä
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valtioneuvoston asetuksella säätää
kaksikieliseksi kesken sen kymmenvuotiskauden, jonka ajaksi valtioneuvosto on säätänyt kunnan yksikieliseksi. (OM kieliasiainneuvos Corinna
Tammenmaa 0295 150 181)
Hallituksen esitys (HE 207/2014 vp)
eduskunnalle vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Tuloarviota
ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 601 miljoonalla eurolla, josta
verotuloarvioiden korotuksen osuus
on 317 miljoonaa euroa. Määrärahoja
ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 77 miljoonalla eurolla. Lisätalousarvioesitykseen sisältyy useita erisuuntaisia määräraha-arvioiden tarkistuksia. Vuoden 2014 kolmas lisätalousarvioesitys vähentää kuluvan vuoden
nettolainanoton tarvetta 523 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2014 ehdotetaan 6,9 miljardia euroa. Vuoden 2014 jakamattomaksi varaukseksi jäisi 123,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 käyttämättä jäävä jakamaton varaus voidaan siirtää vuodelle 2015 käytettäväksi kertaluonteisiin menoihin.
(VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Hallituksen esitys (HE 208/2014 vp)
eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta. Kunnallista eläke-

lakia esitetään muutettavaksi siten,
että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan
toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa
sekä siirtää toisiin tehtäviin, jos hän on
menettänyt valtuuskunnan luottamuksen. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi nimenomainen säännös, jonka
perusteella toimitusjohtajan kanssa
voitaisiin tehdä johtajasopimus. Lakia
ehdotetaan täsmennettäväksi myös
siten, että valtuuskunnan erottaessa
hallituksen, uusi hallitus valittaisiin
hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (VM lainsäädäntöneuvos
Marja Isomäki 0295 530 414)
Hallituksen esitys (HE 209/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksista
annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aluehallintovirastoista annetun lain sekä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain viranomaisten ohjausta koskevia säännöksiä.
Tavoitteena on muuttaa viranomaisten ohjausjärjestelmät nykyistä selkeämmiksi ja yksinkertaisemmiksi.
Nykyinen kolmiportainen ohjausjärjestelmä ehdotetaan muutettavaksi
kaksiportaiseksi. Aluehallintovirastoille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille laadittaisiin yhteinen
strategia-asiakirja sekä lisäksi kullekin
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aluehallintovirastolle ja elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle
yksi tulossopimus. Aluehallintovirastojen työsuojelun tehtäviä hoitavat
vastuualueet tekisivät kuitenkin
edelleen omat tulossopimuksensa
vain sosiaali- ja terveysministeriön
työsuojeluosaston kanssa ja strategia-asiakirjassa olisi oma osuus työsuojelun tehtävien suunnittelua ja
ohjausta varten. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 0295 530 129)
Hallituksen esitys (HE 210/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi opintotukilain
sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että ulkomailla harjoitettaviin opintoihin myönnettävän opintotuen edellytyksiä muutettaisiin siten, että opiskelijalla voisi
olla oikeus opintotukeen myös, jos
hänellä olisi elinolosuhteisiin liittyviä kiinteitä siteitä Suomeen. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että korkeakoulututkinnon suorittaneella opiskelijalla ei olisi oikeutta opintotukeen
toiseen samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseksi. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta
annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksia, jotka koskevat koulumatkatuen määrää opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa eräiden toimivaltaisten viranomaisten palvelusopimusasetuksen mukaisesti järjestämää joukkoliikennettä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2015.
Lain 6 a § ehdotetaan kuitenkin tulevaksi voimaan 1.8.2016. (OKM neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen
0295 330 110)
Hallituksen esitys (HE 211/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetun lain,
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ammatillista peruskoulutusta
koskevaan lainsäädäntöön säännökset ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentavasta koulutuksesta sekä
työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava
koulutus olisi uusi enintään lukuvuoden pituinen koulutuskokonaisuus,
johon yhdistettäisiin nykyiset eri kohderyhmille suunnatut ammatilliseen
peruskoulutukseen valmistavat ja val-
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mentavat koulutukset sekä kotitalousopetus. Koulutuksen tavoitteena olisi
antaa valmiuksia hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen sekä vahvistaa edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
olisi vamman tai sairauden vuoksi
erityistä tukea tarvitseville suunnattu
koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena olisi antaa opiskelijalle henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien
mukaista opetusta ja ohjausta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi selkeytettäväksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annettua lainsäädäntöä erityisopetuksen ja erityisten opiskelujärjestelyjen osalta. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.8.2015. (OKM
hallitusneuvos Piritta Sirvio 0295
330 336)
Hallituksen esitys (HE 212/2014 vp)
eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan tilintarkastuslakia muutettavaksi
siten, että tilintarkastajalle säädettäisiin velvoite ilmoittaa tilintarkastuksen aikana ilmenneistä säännösten tai
määräysten vastaisuuksista tarkastuksen kohteena olevalle yhteisölle tai
säätiölle. Jos yhteisö tai säätiö ei ilmoituksen johdosta ryhtyisi toimiin, olisi
tilintarkastajalla velvollisuus tehdä
ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle. Lainmuutoksella luotaisiin kannustin tarkastettavalle yhteisölle tai
säätiölle ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin säännösten tai määräysten vastaisen menettelyn tultua ilmi.
Samalla vahvistettaisiin tilintarkastajan itsenäistä ja riippumatonta asemaa.
Ehdotus liittyy harmaan talouden ja
talousrikollisuuden torjuntaan sekä reilun kilpailun edistämiseen. Tilintarkastuslakia muutettaisiin myös tilintarkastajan tehtävästä eroamisen ja
tilintarkastajan salassapitovelvoitteen
osalta. Lisäksi lain termistöä päivitettäisiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (TEM hallitussihteeri Sari Koivisto 0295
047 086)
Hallituksen esitys (HE 213/2014 vp)
laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annettu
laki ja siihen liittyvät viittaukset
muussa lainsäädännössä. Kuntien lakisääteinen velvoite ylläpitää kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmiä ja
velvoite ylläpitää sairaanhoitopiirien

alueella kuntoutuksen yhteistyötoimikuntia poistuu lainsäädännöstä. Esitys
liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2015. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain 4 luku jäisi kuitenkin voimaan 1.10.2015 asti. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)
Hallituksen esitys (HE 214/2014 vp)
eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan asuntosäästöpalkkiolakia (ASP) muutettavaksi siten,
että säästösopimuksen teon yläikärajaa nostetaan 39 vuoteen tämä ikä
mukaan lukien. Voimassa olevan lain
mukaan asuntosäästötallettajaksi voi
ryhtyä henkilö, joka ennen tallettamisen aloittamista on täyttänyt 18
vuotta mutta ei 31 vuotta. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400
143 870)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 23.10.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta
suojaamisesta Sveitsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 1.11.2014. (UM ulkoasiainneuvos Tarja Laitiainen 0295
351 211)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n
muuttamisesta. Asetuksen 10 §:n
1 momentti muutetaan siten, että
aiemmin säädettyä maidon tuotannon tukitasoa nostetaan ajanjaksolle
1.10.2014–31.12.2014. Tukitasoja
korotetaan 1,5 senttiä/litra Venäjän
7.8.2014 asettamien talouspakotteiden vaikutusten korvaamiseksi. Sen
lisäksi, että yksikkötuen tasoja muutetaan, kokonaisrajoite nostetaan
167,7 miljoonaan euroon tuen myöntämisen mahdollistamiseksi. Asetus
tulee voimaan 29.10.2014. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus televisio- ja
radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta
Ahvenanmaan maakunnassa annetun
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valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutokset ajantasaistavat
Ahvenanmaata koskevan asetuksen
vastaamaan valtakunnallisesti tehtyjä
päätöksiä koskien 700 megahertsin
ja 800 megahertsin taajuusalueita.
Niin sanottu 700 megahertsin taajuusalue ei ole käytettävissä televisiotoimintaan vuoden 2017 alusta lukien,
vaan se osoitetaan langattoman laajakaistan käyttöön. Niin sanottu 800
megahertsin taajuusalue on vuoden
2014 alusta lukien langattoman laajakaistan käytössä, joten asetuksesta
tulee poistaa maininta radiomikrofonikäytöstä kyseisellä taajuusalueella.
Lisäksi asetus mahdollistaa toimilupien joustavan myöntämisen 800
megahertsin, 1 800 megahertsin ja
2 500 megahertsin taajuusalueille taajuuksien kysynnästä ja maakunnan
hallituksen näkemyksestä riippuen.
Asetus tulee voimaan 1.11.2014.
Sen 3 §:n 1 momentti ja 7 d §:n
4 momentti tulevat voimaan vasta
1.1.2017. (LVM viestintäneuvos
Kaisa Laitinen 0295 342 608)
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun asetuksen muuttamisesta.
Eräitä asetuksessa säädettyjä sosiaalija terveydenhuollon palveluista perittävien maksujen enimmäismääriä
korotetaan 9,4 prosenttia. Kunnat
saavat periä kunnallisista sosiaali- ja
terveyspalveluista enintään asetuksessa säädetyt maksut. Asetus perustuu hallituksen päätökseen julkisen
talouden suunnitelmaksi vuosille
2015–2018, jonka mukaan kunnan
peruspalvelujen valtionosuusmäärärahaa alennetaan 40 miljoonalla
eurolla vuodesta 2015 lukien. Valtiovarainministeriö on valmistellut tarvittavan muutoksen kuntien valtionosuusmomentille. Hallituksen päätöksen mukaisesti alentamista vastaavasti sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuja korotetaan. Korotuksen piirissä olevissa palveluissa
arvioidaan maksukertymän olevan
vuonna 2014 yhteensä 424 miljoonaa
euroa. Valtionosuuden alentamista
vastaavan 40 miljoonan euron lisäys
maksukertymään merkitsee korotuksen piirissä olevien asiakasmaksujen
enimmäismäärien korottamista 9,4
prosentilla. Asetus tulee voimaan
1.1.2015. (STM hallitussihteeri
Johanna Huovinen 0295 163 408)
Valtioneuvoston asetus maakotkien
porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtio-
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neuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Maakotkien porotaloudelle
aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmään liittyvää laskennallista
vahingon arvoa tarkistetaan. Arvo
perustuu kolmen edellisen poronhoitovuoden aikana maksettujen poronlihan myyntiteuraiden keskihintoihin. Asetuksessa laskennallista arvoa
tarkistetaan vastaamaan vuosien
2010–2013 hintatilastoja. Näin otetaan huomioon poronlihan hinnan vuotuinen vaihtelu. Voimassa olevassa
asetuksessa laskennallinen arvo on
708 euroa. Uusi arvo on 727 euroa,
mikä on ainoa pykälään tehtävä muutos. Asetus tulee voimaan 30.10.2014.
(YM hallitusneuvos Satu Sundberg
050 550 9483)
Valtioneuvoston asetus oman asunnon
hankintaan myönnettävien lainojen
korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n
muuttamisesta. Asuntosäästöpalkkiojärjestelmän (ASP) mukaisten korkotukilainojen enimmäismääriä tarkistetaan Helsingissä 145 000 eurosta
180 000 euroon, Espoossa, Vantaalla ja
Kauniaisissa 125 000 eurosta 145 000
euroon ja muissa kunnissa 100 000
eurosta 115 000 euroon. Asetus tulee
voimaan 1.11.2014. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400 143 870)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 23.10.2014 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää maastavientilupa
Boomeranger Boats Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä
Bruneihin seuraavan puolustusmateriaalin: viisi kappaletta kovapohjaisia kellukeveneitä (RIB Boat C-950),
viisi kappaletta lämpökameroita
(FLIR M618CS), kymmenen kappaletta valonvahvistimia (NVISION
PVS-7 Gen3) ja 55 kappaletta kelluttavia suojaliivejä (level III). (PLM
hallitussihteeri Tuomas Venho 0295
140 414)
Päätös myöntää maastavientilupa
Sako Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Yhdysvaltoihin
yhteensä 1 700 kappaletta TRG tarkkuuskiväärejä (TRG-22 ja TRG-42)
sekä 1 000 kappaletta TRG-22- tai
TRG-42-tarkkuuskiväärien piippuja
ja lukkoja. (PLM hallitussihteeri
Tuomas Venho 0295 140 414)
Päätös valtion virastoista, joista tehtäviä ja toimintoja siirretään valtion

yhteisten tieto- ja viestintäteknisten
palvelujen järjestämisestä annetun
lain 5 §:ssä tarkoitettuun palvelukeskukseen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Ympäristöministeriöstä, Liikennevirastosta, Liikenteen turvallisuusvirastosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Valtion koulukodeista, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, Niuvanniemen sairaalasta, Vanhan Vaasan sairaalasta, Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksesta, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta siirretään tehtävät,
joita Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa ja kehittää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä
annetun lain 5 §:n 1 momentin ja
5 §:n 3 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.
Valtiovarainministeriö on lokakuussa
2014 päättänyt valtion yhteisten tietoja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 §:n 1 momentin nojalla, kuultuaan liikenne- ja
viestintäministeriötä ja lain 11 §:ssä
tarkoitettua asiakasneuvottelukuntaa,
Liikenneviraston oikeudesta rajata
siirron ulkopuolelle meri-, rata- ja tieliikenteenohjausjärjestelmiin liittyvät
perustietotekniikkapalvelut, kunnes
liikenteenohjausjärjestelmän uudistamishankkeessa nykyiset hajautetut järjestelmät on saatu yhdistettyä. Hankkeen päättymisen jälkeen uuden liikenteen ohjausjärjestelmän perustietotekniikkapalveluiden järjestämisestä
vastaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tehtävien ja
toimintojen siirtojen yhteydessä siirtyvät näihin tehtäviin ja toimintoihin
liittyvät sopimukset ja sitoumukset,
niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä vireillä olevat asiat sekä
siirrettävissä tehtävissä olevat henkilöt siten kuin niistä sovitaan tarkemmin siirtosopimuksissa. Siirrot toteutetaan 1.11.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 0295
530 199)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2013 johdosta pöytäkirjaan.
Eduskunta on hyväksynyt pankkivaltuuston kertomuksen sekä talousvaliokunnan asiasta antaman mietinnön ja lähettänyt sen kirjelmällään
valtioneuvostolle tiedoksi. (VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos 0295
530 309)

11

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

Päätös myöntää koulutuspoliittinen
asiantuntija Aleksi Kaleniukselle ja
johtava asiantuntija Jyrki Hollménille
ero Opetushallituksen johtokunnan
jäsenen tehtävistä sekä määrätä Kaleniuksen tilalle koulutuspoliittinen
asiantuntija Petri Lempinen ja Hollménin tilalle johtava asiantuntija
Riitta Wärn 23.10.2014 lukien johtokunnan 31.8.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM hallitusneuvos
Hanna-Mari Pekuri 0295 330 390)

suuspäällikkö Aki Huomo) Suomen
Kaasuyhdistys ry ja toimialapäällikkö
Aurora Martikainen Inspecta Oy
(osastopäällikkö Pekka Simpanen
DEKRA Industrial Oy). (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja
0295 060 120)

Päätös asettaa turvallisuustekniikan neuvottelukunta toimikaudeksi
1.11.2014–31.10.2017. Kokoonpano
(varajäsen suluissa): puheenjohtaja:
teollisuusneuvos Tapani Koivumäki
(ylitarkastaja Veli Viitala) työ- ja
elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja Päivi Rantakoski (yliinsinööri Leena Ahonen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto; jäsenet:
yli-insinööri Kirsi Rajaniemi (yliinsinööri Kristine Jousimaa) sisäministeriö, neuvotteleva virkamies
Reetta Orsila (neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski) sosiaali- ja
terveysministeriö, erityisasiantuntija
Miliza Malmelin (erityisasiantuntija
Magnus Nyström) ympäristöministeriö, yli-insinööri Harri Roudasmaa
(yli-insinööri Markus Kauppinen)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tampereen teknillinen yliopisto (CEO
Laura Apilo Teknologian tutkimuskeskus VTT), vanhempi asiantuntija
Merja Vuori (osastopäällikkö Jarmo
Paulamäki) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, riskienhallintajohtaja Matti
Vähäpassi (QHSE Manager Juha Pursiainen) Elinkeinoelämän keskusliitto
EK, asiantuntija Rauno Toivonen
(asiantuntija Arto Kivirinta) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija
Marja Ola (kemikaaliasiantuntija
Terhi Kuljukka-Rabb) Kaupan liitto
ry, johtaja Kaj Grönroos (Sustainability Manager Piia Häkkinen)
Energiateollisuus ry, erityisasiantuntija Tina Sammi (erityisasiantuntija
Virpi Nummisalo) Öljyalan Keskusliitto ry, pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen (vanhempi palotarkastaja Kari
Telaranta) Suomen Palopäällystöliitto
ry/Suomen pelastusjohtajat yhdistys,
ylikonemestari Pertti Roti (sopimusalavastaava Taru Reinikainen) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, työympäristösihteeri Kari Mäkelä (työympäristöasiantuntija Raili Perimäki)
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, erityisasiantuntija Jyrki
Pohjolainen (ympäristö- ja turvalli-

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
23.10.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
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Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Erkki Papunen
valtioneuvoston esittelijäksi. (STM
hallitusneuvos Liisa Perttula 0295
163 521)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 39/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkerehun valmistuksesta,
markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä neuvoston direktiivin 90/
167/ETY kumoamisesta (lääkerehuasetus). Komission ehdotuksella
on tarkoitus päivittää vanhentunut
lainsäädäntö vastaamaan muuta rehulainsäädäntöä. Ehdotuksella varmistettaisiin rehu- ja elintarviketurvallisuutta sekä toimijoiden toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla teknologian ja tieteen kehitys huomioiden.
Ehdotuksen tavoitteena on myös
mikrobilääkeresistenssiriskin rajoittaminen ja eläinten terveyden parantaminen. (MMM neuvotteleva virkamies Marita Aalto 0295 162 445)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 40/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (valtuutukset ratifioida ILOn pakkotyötä koskeva pöytäkirja). Ehdotusten tavoitteena on
valtuuttaa jäsenvaltiot ratifioimaan,
Euroopan unionin edun mukaisesti
kyseinen pöytäkirja. Komission näkemyksen mukaan valtuutus on tarpeen, koska pöytäkirja sisältää myös
Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä eikä unioni voi ratifioida Kansainvälisen työjärjestön
sopimuksia. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen 0295 048 938)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 23.10.2014 seuraavat nimitysasiat:
Neuvotteleva virkamies Janina GroopBondestam oikeusministeriön lainvalmisteluosaston
julkisoikeuden
yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.12.2014 lukien. (OM apulais-

osastopäällikkö
0295 150 318)

Sami

Manninen

Oikeustieteen maisteri Juha Sepponen
puolustusministeriön vanhemman
hallitussihteerin virkaan 1.12.2014
lukien. (PLM erityisasiantuntija Ulla
Kaleva 0295 140 437)
Oikeustieteen maisteri, varatuomari
Eeva Lantto valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan
1.12.2014 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Hallintotieteiden maisteri Mika Ilmari
Nykänen GTK - Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtajan virkaan
1.2.2015–31.1.2022. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Kari Mäkinen 0295 063 523)
Neuvotteleva virkamies, valtiotieteiden maisteri Annika Lindblom
ympäristöministeriön neuvottelevan
virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 8.11.2014–7.11.2016, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Kerstin Stendahlin virkavapauden ajaksi. (YM henkilöstöpäällikkö
Heidi Sederholm 0295 250 113)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.10.2014
seuraavia asioita:
Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
mukaisen koulutuksen yksikköhinnan
laskeminen kansanopistoissa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa, kesäyliopistoissa ja opintokeskuksissa vuodelle 2015. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun ottamatta opintokeskuksia, jotka kaikki ovat yksityisten
yhteisöjen ylläpitämiä. Yksikköhintoja laskettaessa on otettu huomioon
vapaasta sivistystyöstä annetun lain
12 a §:n säännökset vuosia 2013 ja
2014 koskevasta kustannustason tarkistuksen tekemättä jättämisestä.
Vuotta 2015 koskeva kustannustason
muutoksen arvio (1,1 prosenttia) on
huomioitu täysimääräisenä. Laskettujen yksikköhintojen mukainen valtionosuuden kokonaismäärä on kansanopistoissa 46 694 000 euroa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa 17 462 000 euroa, kesäyliopistoissa 5 253 000 euroa ja opintokeskusten opintotoiminnassa ja opintokerhotoiminnassa yhteensä 12 704 000 euroa.
(OKM opetusneuvos Kirsi Lähde
0295 330 202)
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta.
Vuoden 2015 palkkakerroin on 1,363.
Tämä merkitsee hieman alle 1 prosentin nousua vuoteen 2014 verrattuna.
Palkkakertoimen muutoksesta aiheutuu yhteensä 10,4 miljoonan euron
maksutulon lisäys yrittäjäeläkejärjestelmiin sekä 9,8 miljoonan euron
lisäkustannukset päivärahamenoihin
ja omaishoidon ja perhehoidon tuen
tarkistuksiin. Tästä summasta kuntien
osuus on noin 2,8 miljoonaa euroa.
Valtion menot vähenevät noin 10,3 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan
1.1.2015. (STM hallitussihteeri Inka
Hassinen 0295 163 187)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN
NEUVOTTELU 21.10.2014

Hallitus päätti vuoden 2014 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä
Hallitus neuvotteli tiistaina 21. lokakuuta vuoden kolmannesta lisätalousarvioesityksestä. Esitys on tarkoitus
antaa eduskunnalle torstaina 23. lokakuuta.
Valtion tuloarviota nostetaan
Tuloarviota korotetaan 601 miljoonalla eurolla.
Verotuloja koskevaa arviota korotetaan
317 miljoonaa euroa, josta 250 miljoonaa euroa aiheutuu ansio- ja pääomatuloveroa ja 50 miljoonaa euroa
varainsiirtoveroa koskevan tuloarvion
korottamisesta.
Sekalaisten tulojen arviota korotetaan
157 miljoonalla eurolla. Valtiontakuurahastosta tuloutetaan 100 miljoonaa
euroa ja valtion vakuusrahastosta
17 miljoonaa euroa.
Korkotuloarviota korotetaan 19 miljoonaa euroa ja arviota valtiolle takaisinmaksettavista lainoista vastaavasti
69 miljoonaa euroa. Muutokset aiheutuvat pääosin siitä, että arviot Vientiluoton alustoimitusten lainojen ja
viennin jälleenrahoituslainojen korkotuloista ja lainojen takaisinmaksusta ovat tarkentuneet.
Osinkotuloarviota korotetaan 38 miljoonaa euroa Fingrid Oyj:n tulouttaman lisäosingon mukaisesti.
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Määrärahamuutokset
Määrärahoja lisätään nettomääräisesti 77 miljoonalla eurolla. Lisätalousarvioesitykseen sisältyy useita erisuuntaisia määräraha-arvioiden tarkistuksia.
Keskeisiä lisäyksiä:
- Varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahaa korotetaan 21 miljoonalla
eurolla, josta voidaan tarvittaessa
kohdistaa lisävaroja Ebolan torjuntaan. Varat ovat kertyneet päästöoikeuksien huutokaupoista ajalla
22.3.–28.8.2014.
- Ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin ehdotetaan 14,5 miljoonan euron
lisäystä. Lisäys johtuu viisumien käsittelymaksutulojen pienenemisestä Suomen Venäjän edustustoista.
- Yksityisille oikeusavustajille maksettaviin lakisääteisiin korvauksiin esitetään 12,5 miljoonaa euroa korvausten määrän lisääntymisen johdosta.
- Tuomioistuinten toimintamenoja lisätään 0,9 miljoonalla eurolla käräjäoikeuksien käsittelyaikojen lyhentämiseksi.
- Laivanrakennuksen innovaatiotukeen
ehdotetaan 10 miljoonaa euroa. Tuki
kohdennetaan alusten innovatiivisten
ratkaisujen kustannuksiin, mitä kautta
pyritään parantamaan telakkateollisuuden kilpailukykyä.
- Viennin jälleenrahoitustoiminnan
lainoihin ehdotetaan lisäystä 10 miljoonaa euroa johtuen tarkentuneista
valuuttakurssi- ja korkomuutoksiin
liittyvistä suojaustoimenpiteistä.
- Asumistukeen budjetoidaan 20 miljoonaa euroa lisää, koska tuensaajien
määrä on kasvanut arvioitua enemmän.
- Työttömyysturvan määrärahoja korotetaan etuusmenoarvioiden tarkentumisen ja työttömyysarvioiden muuttumisen seurauksena peruspäivärahan
osalta 10 miljoonalla eurolla, ansiopäivärahojen osalta 12 miljoonalla
eurolla ja työmarkkinatuen osalta
183 miljoonalla eurolla.
- Talvivaaran kaivosalueen ympäristön pilaantumisen torjumiseen varataan 5 miljoonaa euroa. Määrärahalla
hankitaan tarvittaessa vesienkäsittelytekniikkaa Kainuun ELY-keskuksen
toimesta.
- Suurpetojen vuonna 2013 aiheuttamia vahinkoja korvataan täysimääräisenä 1,6 miljoonaa euroa.
Suurimpia vähennyksiä:
- EU-maksujen määrärahaa alennetaan 30 miljoonalla eurolla. Vähennys johtuu EU:n sekalaisten tulojen
lisääntymisestä sekä aikaisempia vuo-

sia koskevista BKTL- ja ALV-maksupohjien tarkistuksista.
- Rakennerahastojen määrärahaa ehdotetaan vähennettäväksi 60 miljoonalla
eurolla johtuen pääosin ohjelmakauden 2014–2020 arvioitua myöhäisemmästä käynnistymisestä.
- LNG-terminaalien investointituen
42 miljoonan euron määräraha poistetaan talousarvioista, koska vuodelle
2014 arvioidut maksatukset siirtyvät
tuleville vuosille. Lisäksi uusiutuvan
energian tuotantotuesta vähennetään
20 miljoonaa euroa maksatusten tarkentumisesta johtuen.
- Sairausvakuutusmenoihin arvioidaan
käytettävän 20 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua vähemmän. Syynä on
etuusmenoarvion tarkentuminen ja
vuoden 2013 ylijäämä.
- Valtion osuutta eläkemenoista ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 23,4
miljoonalla eurolla.
- Arviota valtionvelan korkomenoista
alennetaan 76 miljoonalla eurolla
noin 1,7 miljardiin euroon. Korkomenoarvio on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen perusteella. Arvion pienentymiseen on vaikuttanut euroalueen
korkotasojen lasku.
Valtio ottaa aiemmin arvioitua vähemmän velkaa kuluvana vuonna
Vuoden 2014 kolmas lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 523 miljoonalla eurolla.
Valtion nettolainanotoksi vuonna
2014 ehdotetaan 6,9 miljardia euroa.
Valtionvelan määräksi vuoden 2014
lopussa arvioidaan 96,6 miljardia euroa budjetoidun perusteella.
Lisätietoja: pääministerin erityisavustaja Joonas Turunen, p. 040 542 5935,
valtiovarainministerin erityisavustaja
Joonas Rahkola, p. 0295 530 518 sekä
valtiovarainministeriöstä budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, p. 0295
530 330
TA L O 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
21.10.2014

Haglund: Olympiastadionin perusparannus tärkeä hanke liikunnan,
kulttuurin ja työllisyyden kannalta
Helsingin Olympiastadionin perusparannuksen kustannukset ovat hankesuunnitelmassa tarkentuneet 209 miljoonaan euroon. Talouspoliittinen
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ministerivaliokunta puolsi 21.10.2014
valtion osallistumista Helsingin
Olympiastadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 104,5 miljoonalla eurolla. Valtion osuus on enintään puolet perusparannushankkeen kustannuksista.
Perusparannus mahdollistaa urheilun
ja viihteen suurtapahtumien järjestämisen jatkossakin kansallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla
Helsingin Olympiastadionilla. Viihtyvyys ja turvallisuus paranevat. Stadionin käyttö lisääntyy ja monipuolistuu, toteaa liikunta-asioista vastaava
ministeri Carl Haglund.
Hankesuunnitelman sisältämän 209
miljoonan euron kustannuslaskelmalla turvataan hyvä lopputulos.
Kustannuslaskelma on tehty Helsingin
kaupungin noudattamalla menetelmällä ja siinä on varauduttu ennakoitavissa oleviin muuttujiin. Vuonna 2012
tarveselvityksessä arvioitiin Olympiastadionin perusparannuksen kustannukset 197 miljoonaksi euroksi.
Kustannuslaskelma on tarkentunut
hankesuunnitelmassa ja lisäystä on
noin 12 miljoonaa euroa.
Olympiastadionin kiinteistössä on
nykyaikaisin menetelmin tehtyjen mittausten perusteella 3 000 neliötä enemmän tilaa kuin aikaisemman tiedon
pohjalta on dokumentoitu. Lisäksi
A-katsomon lipan peruskorjaus on
osoittautunut välttämättömäksi. Kentän uudistaminen, kaarresäteen muutos ja tekniikkatunnelin rakentaminen
kentän alle poikkeavat tarveselvityksessä esitetyistä ratkaisuista. Nämä
ovat kuitenkin tarkoituksenmukaisia
parannuksia, jotta stadion voi palvella
käyttötarkoituksessaan.
Perusparannushankkeelle jo osoitetun
92,7 miljoonan euron valtionrahoituksen ylittävä osuus, enintään 11,8 miljoonaa euroa, osoitetaan vuosien 2016,
2017 ja 2018 talousarvioissa veikkausvoittovaroista.
Haglund korostaa myös hankkeen
työllisyysvaikutuksia. - Rakentamisvaiheen arvioidaan tarjoavan noin
2 900 työpaikkaa, ja pysyvien työpaikkojen määrä noussee 1 200 työpaikkaan.
Valtion osallistumisen edellytyksenä
on, että Helsingin kaupunki osallistuu
Olympiastadionin perusparannuskustannuksiin valtion kanssa yhtä
suurella osuudella. Valtion ja Helsin-
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gin kaupungin välistä sopimusta täydennetään osapuolten vastattavaksi
tulevien perusparannushankkeen kustannusten enimmäismäärällä.
Lisätietoja: ylijohtaja Rauno Anttila,
p. 0295 330 062 ja johtaja Harri Syväsalmi, p. 0295 330 305 tai 040 557
7725, opetus- ja kulttuuriministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Parlamentaarinen komitea luovutti
21.10.2014 liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikolle väliraporttinsa, joka
käsitteli valtioneuvoston rakenteellista ja toiminnallista yhtenäisyyttä.
Tärkeimpänä tavoitteena on parlamentarismiin pohjautuva toimiva ja
tehokas hallitustyöskentely sekä
hyvän hallinnon vahvistaminen. Parlamentaarisen komitean väliraportin
mukaan poikkihallinnollisten asioiden hoitamista sekä strategista valmiutta voidaan tukea, kun hallinnon
tavoitteet ovat yhteisiä, ja kun asioiden valmistelu ja päätöksenteko on kollegiaalista ja yhteisen edun mukaista.
Tulevaisuudessa ministereiden roolissa ja tehtäväkuvassa korostetaan
yhteistä vastuuta, yhdessä toimimista
ja koko valtioneuvoston kokonaisetua. Komitea näkee tärkeäksi myös
ylimmän johdon virkarakenteen
yhdenmukaistamisen. Väliraportin
pohjalta annettavat parlamentaarisen
komitean linjaukset ja ehdotukset valmistuvat tammikuussa 2015 annettavaan lopulliseen mietintöön. Tarkoitus on, että ehdotuksia voidaan soveltuvin osin hyödyntää seuraavaa hallitusta muodostettaessa. Väliraportti
on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/
fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_jul
kaisut/04_hallinnon_kehittaminen/
20141020Yhtenae/parlamentaari_
taitto.pdf. Lisätietoja antaa komitean
pääsihteeri Päivi Pietarinen p. 0295
530 383, paivi.pietarinen@vm.fi, valtiovarainministeriö.
Työryhmä luovutti 22.10.2014 valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakankaalle
loppuraporttinsa, jossa käsiteltiin
isyyden tukemista, sukupuoleen
liittyvää epätasa-arvon purkamista
koulutuksessa ja työelämässä sekä
miesten hyvinvoinnin parantamista.
Raportin toivotaan vauhdittavan keskustelua mieskuvan monipuolistamiseksi ja miesnäkökulman nostamiseksi esiin tasa-arvopolitiikassa

entistä vahvemmin sekä tuovan helpotusta työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Työryhmä ehdottaa
esimerkiksi, että isillä on oltava työn
ja perhe-elämän yhteensovittamiseen
yhtäläiset mahdollisuudet äitien
kanssa. Loppuraportti on osoitteessa
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/
_julkaisu/1894193. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Hanna OnwenHuma, p. 050 4671 946, hanna.onwenhuma@stm.fi, sosiaali- ja terveysministeriö ja toimitusjohtaja Kari Välimäki, p. 050 559 9177, kari.valimaki@merimieselakekassa.fi, Merimieseläkekassa.
Työryhmä luovutti 23.10.2014 peruspalveluministeri Susanna Huoviselle
loppuraporttinsa, jossa käsiteltiin
sosiaalihuollon työelämäosallisuutta
tukevaa lainsäädäntöä sekä palvelujärjestelmän uudistamistarpeita.
Työryhmä ehdotuksen mukaan vaikeasti työllistyvien ihmisten toimintakykyä tulisi parantaa ja heidän pääsyään osaksi yhteiskuntaa olisi tuettava entistä vahvemmin. Myös sosiaalihuollon palvelut tulisi järjestää
henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan
vaikeasti työllistyville. Näin ollen
palvelut eivät enää perustuisi työttömyyden kestoon tai vammaan, kuten
nykyisessä sosiaalihuollon lainsäädännössä. Työryhmä esittää nykyistä
tarkempaa säätelyä työtoimintaan.
Työtoiminnan kaltaista sosiaalista
kuntoutusta saisi järjestää rajoitetusti
myös yrityksissä. Työryhmän ehdotusten tavoitteena on edistää vaikeasti
työllistyvien henkilöiden toimintakykyä ja osallisuutta. Samalla voitaisiin vähentää työttömyydestä ja syrjäytymisestä aiheutuvia kustannuksia yhteiskunnalle. Loppuraportti on
osoitteessa http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1893242. Lisätietoja antaa sosiaalineuvos Eveliina
Pöyhönen, p. 0295 163 303, eveliina.
poyhonen@stm.fi, sosiaali- ja terveysministeriö.
Ympäristöministeriön ja Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn
tilaama selvitys valmistui 22.10.2014,
ja se on osa mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanketta.
Selvityksessä käsiteltiin mielenterveyskuntoutujien asumisen tilannetta sekä toimivia asumisratkaisuja,
kartoitettiin koko maan tasolla toimivia ratkaisuja sekä arvioitiin
ympäristöministeriössä kehitettyä
mielenterveyskuntoutujien asumisen tarve- ja resurssiarviointimallia.
Selvityksessä korostuu useaan ottee-
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seen tarve riittävään tukeen. Tuen
pitäisi olla kiinteä osa tavallista
arkea, ja se tulisi saada omaan kotiin.
Selvityksen mukaan mielenterveyskuntoutujat asuvat tulevaisuudessa
yhä useammin tavallisissa asunnoissa
ryhmäkotien ja tehostetun palvelu-

asumisen sijaan. Selvityksen toteutti
Referenssi Oy. Selvitys on osoitteessa
https://helda.helsinki.fi/handle/1013
8/136174. Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Tuula Tiainen, p. 0295
250 295, tuula.tiainen@ymparisto.fi,
ympäristöministeriö, erityisasiantun-

tija Saara Nyyssölä, p. 0295 250 853,
saara.nyyssola@ara.fi, asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja toimitusjohtaja Sinikka Törmä, p. 045 327 6815,
sinikka.torma@referenssi.net, Referenssi Oy.

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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