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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

E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

luonteinen korjaus. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausumat;
1) Eduskunta edellyttää, että hallitus
seuraa tiiviisti ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen kokonaisvaikutuksia ja antaa siitä selvityksen
sivistysvaliokunnalle vuoden 2018
aikana. 2) Eduskunta edellyttää, että
ammattikorkeakoulutuksen on oltava
työelämälähtöistä ja aluekehitystä
tukevaa. Alueellisen ja paikallisen
päätöksenteon pitää olla ammattikorkeakoulutuksen vahvuus myös
jatkossa. 3) Eduskunta edellyttää, että
hallitus laatii viivytyksettä ehdotuksen, joka perustuslain vaatimukset
täyttäen mahdollistaa pakollisen terveydenhoitomaksun keräämisen ammattikorkeakouluopiskelijoilta opiskeluterveydenhuollon palveluiden
järjestämiseksi. (OKM lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi 0295 530 234)

Tasavallan
presidentti
vahvisti
14.11.2014 seuraavat lait:
Ammattikorkeakoululaki ja laki yliopistolain 49 §:n muuttamisesta (HE
26/2014 vp). Ammattikorkeakouluista
muodostetaan osakeyhtiömuotoisia
oikeushenkilöitä. Ammattikorkeakoulun toiminnan luonteesta johtuen
laissa säädetään toimielimistä ja hallinnosta osakeyhtiölakia täydentäen.
Laissa säädetään myös ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. Lisäksi yliopistolakiin tehdään lähinnä teknis-

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 115/2014 vp). Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muutokset koskevat vanhentuneiden viittausten päivittämisen
lisäksi takaisinperinnässä määrättävän koron laskentatapaa, pidätettävän vakuuden määrän alarajaa ja
yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen edellytysten täsmennyksiä.
Muutokset ovat luonteeltaan varsin
teknisiä. Lisäksi säädetään maataloustuotteiden kaupan pitämisen vaati-
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muksiin liittyvien tarkastusten maksullisuudesta valtion viranomaisten
osalta siltä osin kuin niihin ei ole katsottu voitavan soveltaa yleislakina
maksuperustelakia. Maksut koskevat
käytännössä Elintarviketurvallisuusviraston tekemiä maataloustuotteiden
kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyviä tarkastuksia. Laki tulee voimaan
1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162
325)
Laki yleisestä asumistuesta ja laki
eläkkeensaajan asumistuesta annetun
lain muuttamisesta (HE 52/2014 vp).
Lailla yleisestä asumistuesta yksinkertaistetaan asumistukijärjestelmää
merkittävästi. Asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen määrittely
perustuu kokonaisvuokraan ja omavastuuosuudet määritellään lineaarisesti. Lisäksi laissa säädetään muun
muassa omistusasunnoissa hyväksyttävistä asumismenoista ja asumistukea
myönnettäessä huomioon otettavista
tuloista. Lakia eläkkeensaajan asumistuesta muutetaan siten, että oikeus
eläkkeensaajan asumistukeen perustuu henkilön saamaan eläkkeeseen
eikä henkilön ikään. Lisäksi säädetään tarkemmin yleisen asumistuen ja
eläkkeensaajan asumistuen välisestä
yhteensovituksesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (STM asuntoneuvos
Raimo Kärkkäinen 0295 163 302)
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Laki toimeentulotuesta annetun lain
11 §:n muuttamisesta (HE 152/2014
vp). Toimeentulotukilakiin lisätään
määräaikaisena voimassa olleen
säännöksen tilalle uusi säännös, jolla
toimeentulotukea myönnettäessä huomioon otettavien ansiotulojen etuoikeutettu osa muutetaan pysyväksi.
Ansiotuloista jätetään edelleenkin
ottamatta huomioon vähintään 20 prosenttia, kuitenkin enintään 150 euroa
kuukaudessa. Samalla ansiotuloista
tehtävä vähennys muutetaan tulonsaajakohtaiseksi. Laki tulee voimaan
1.1.2015. (STM asuntoneuvos Raimo
Kärkkäinen 0295 163 302)
Laki asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta
(HE 154/2014 vp). Lailla asuntoosakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta otetaan käyttöön valtion täytetakaus asunto-osakeyhtiöiden
perusparannuslainoille
nykyisen perusparannuslainaan myönnettävän korkotuen sijaan. Valtio voi
myöntää täytetakauksen luottolaitoksen antamalle lainalle, joka käytetään
asunto-osakeyhtiötalon perusparannukseen. Valtiontakauksen myöntäminen edellyttää, että lainansaajalla
katsotaan olevan riittävät edellytykset
lainan takaisinmaksamiseen. Takauslainan enimmäismäärä on 70 prosenttia kohtuullisista perusparannuskustannuksista ja takausaika on enintään 20 vuotta. Takauslainaan liittyy
joko kiinnitysvakuus tai muu turvaava vakuus. Lainansaajalta peritään
lainanmyöntäjän välityksellä takausmaksu, joka on kaksi prosenttia
myönnetyn takauslainan pääomasta.
Laki tulee voimaan 1.1.2015. (YM
hallitussihteeri Juha Post 0295 250
258)
Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen
välillä yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä ja vahvisti lain
yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Korean tasavallan hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 88/2014 vp). Suomen ja
Etelä-Korean välillä neuvoteltu sopimus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla allekirjoitettiin 23.10.2013. Sopimus luo yleiset puitteet suomalaisten ja korealaisten toimijoiden väliselle yhteistyölle ydinenergia-alalla, ja sen perusteella suomalaiset ja korealaiset toimijat voivat käynnistää sopimuksessa

14

määritellyillä aloilla yhteistyöhankkeita. Lain voimaantulosta säädetään
valtioneuvoston asetuksella. (TEM
teollisuusneuvos Herkko Plit 0295
063 636)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
14.11.2014 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suomen Ramallah’n yhteystoimiston
päällikkö, ulkoasiainneuvos PirkkoLiisa Kyöstilän tai hänen estyneenä
ollessaan ulkoasiainsihteeri Sanna
Kyllösen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen de Gestion et d'Aide Socio-economique (PEGASE) -mekanismin
ohjelman "Support to East Jerusalem
Hospitals" kautta Suomen tasavallan
hallituksen ja Palestiinalaishallinnon
välillä tehdyn sopimuksen ja sanotun
sopimuksen hyväksyminen. Ohjelmassa rahoitetaan Itä-Jerusalemin
sairaaloita. Sopimuksessa sovitaan
Suomen tuen käytöstä sekä sopimuspuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Sopimus ei sisällä lainsäädännön
alaan kuuluvia tai muita eduskunnan
hyväksymistä edellyttäviä määräyksiä. Sopimus tulee sen XI artiklan
mukaan voimaan 30 päivän kuluttua
siitä, kun sopimus on allekirjoitettu.
Sopimus tullaan saattamaan voimaan
valtioneuvoston asetuksella. (UM
lähetystöneuvos Jorma Suvanto 0295
350 552)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
14.11.2014 seuraavat asiat:

päätti

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden
2013 tasoitusta koskevan päätöksen
vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut vuoden 2013 tasoituksen ja 11.9.2014
tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle
tulevaa lopullista tasoitusmäärää koskevan päätöksen. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaan vuoden 2013 lopullinen tasoitusmäärä on
207 772 392,78 euroa. Koska Ahvenanmaan maakunta on saanut ennakkona yhteensä 207 276 000 euroa,
valtion on maksettava maakunnalle
496 392,78 euroa. Lisäys on huomioitu vuoden 2014 III lisätalousarvioesityksessä. (VM valtiosihteeri
Martti Hetemäki 0295 530 292)

N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
14.11.2014 seuraavat nimitysasiat:
Hovioikeudenneuvos Sisko Helena
Heimonen Itä-Suomen hovioikeuden
ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2014 lukien
ja hovioikeudenneuvos Tuija Pirkko
Hannele Silvento Itä-Suomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2014
lukien, hovioikeudenneuvos Kari
Nils Jukka Mäkelä Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2015 lukien, hallinto-oikeustuomari Juha Aarre Alhonnoro Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2015 lukien, hallinto-oikeustuomari Taina Kristiina Haanperä
Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi
täytettävään hallinto-oikeustuomarin
virkaan 1.1.2015 lukien ja hallintooikeustuomari Sirpa Marjatta Tammisalo Helsingin hallinto-oikeuden kolmanneksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2015 lukien.
Määräaikainen hovioikeudenneuvos,
viskaali Sirpa Maarit Pulkkinen ItäSuomen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.12.2014 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali
Tanja Eva Eudokia Makkonen ItäSuomen hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen
virkaan 1.12.2014 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Hilkka Heta Ilona
Nuorteva Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan
1.1.2015 lukien. (OM hallitusneuvos
Heikki Liljeroos 0295 150 428)
Käräjätuomari Sanna Elisabeth Niinistö Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien ja
käräjätuomari Pasi Juha Kettula Varsinais-Suomen käräjäoikeuden toiseksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.12.2014 lukien. Käräjätuomari Atte
Kalevi Andersson Varsinais-Suomen
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2015 lukien, käräjätuomari
Antti Johannes Vuori-Karvia Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin
virkaan 1.1.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Kirsi
Tuulia Krokfors Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.12.2014 lukien. Määräaikainen
käräjätuomari, viskaali Hanna Kaisa
Vieruaho Helsingin käräjäoikeuden
ensiksi täytettävään käräjätuomarin
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virkaan 1.12.2014 lukien, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Simo Tapio Kolehmainen
Helsingin käräjäoikeuden toiseksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.12.2014 lukien, määräaikainen
käräjätuomari, viskaali Tiina Hannele
Nygård Helsingin käräjäoikeuden
kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2014 lukien ja
määräaikainen käräjätuomari, viskaali Riikka Johanna Rask Helsingin
käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään
käräjätuomarin
virkaan
1.12.2014 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)
VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 13.11.2014
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 228/2014 vp)
eduskunnalle ryhmärakennuttamislaiksi sekä laeiksi asuntokauppalain
2 ja 7 luvun ja kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ryhmärakennuttamislaki sekä
muutettavaksi asuntokauppalakia ja
kuluttajariitalautakunnasta annettua
lakia. Esityksellä on tarkoitus edistää
ryhmärakennuttamista turvaamalla
ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja
edesauttamalla sen myötä rahoituksen
saamista hankkeille. Ryhmärakennuttamislaki koskisi hankkeita, joissa
rakennuttamisen pääasiallisena tarkoituksena on hankkia ryhmään kuuluville luonnollisille henkilöille tai heidän perheenjäsenilleen asunto. Laissa
säädettäisiin ryhmärakennuttamishankkeiden markkinoinnista ja markkinointivaiheessa perittävien osallistumismaksujen enimmäismäärästä.
Lisäksi säädettäisiin ryhmärakennuttajakonsultin palvelusta, konsultin
suorituksessa olevasta virheestä ja
suorituksen viivästymisestä sekä näiden seuraamuksista sekä konsultilta
edellytettävästä pakollisesta vastuuvakuutuksesta. Laissa olisi niin ikään
säännöksiä ryhmärakennuttamishankkeen toteuttamiseksi tehtävistä sopimuksista. (OM lainsäädäntöjohtaja
Antti Leinonen 0295 150 264)
Hallituksen esitys (HE 229/2014 vp)
eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun
8 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan seksikaupan kohteena

17.11.2014/133

olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevaa rikoslain pykälää muutettavaksi niin, että teko olisi rangaistava
myös tuottamuksellisesti tehtynä.
Samalla teon enimmäisrangaistus
korotettaisiin kuudesta kuukaudesta
yhteen vuoteen. (OM lainsäädäntöjohtaja Lena Andersson 0295 150 244)
Hallituksen esitys (HE 230/2014 vp)
eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta. Esityksessä ehdotetaan
muutoksia hallintolainkäyttölakiin,
korkeimmasta hallinto-oikeudesta
annettuun lakiin, hallintolakiin ja
uhkasakkolakiin sekä 174 muuhun
lakiin. Esityksessä ehdotetaan, että
oikaisuvaatimus olisi nykyistä laajemmin käytössä muutoksenhaun ensi
vaiheena, jolloin hallintotuomioistuimeen saisi valittaa vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä.
Esityksessä ehdotetaan myös, että
valituslupasääntelyn soveltamisalaa
laajennetaan uusiin asiaryhmiin muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. (OM lainsäädäntöneuvos Arja
Manner 0295 150 450)
Hallituksen esitys (HE 231/2014 vp)
eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä
perheoikeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lakia rikoksen
johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
Suomen ja muiden Euroopan unionin
jäsenvaltioiden välillä sekä lakia rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä. Luovuttamista koskevat asiat keskitettäisiin Helsingin
käräjäoikeuteen. Lisäksi lakien muutoksenhakusäännöksiä muutettaisiin
niin, että luovuttamista koskevaan
käräjäoikeuden ratkaisuun saisi hakea
muutosta korkeimmalta oikeudelta
vain, jos korkein oikeus myöntää
valitusluvan. Esityksessä ehdotetaan
myös vähäistä muutosta rikoksen
johdosta tapahtuvaa luovuttamista
koskevaan lakiin. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutoksia useisiin kansainvälistä perheoikeutta koskeviin
lakeihin. Sellaiset ulkomaisen päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat asiat, jotka Helsingin hovioikeus
nykyään käsittelee ensimmäisenä
oikeusasteena, siirrettäisiin käsiteltäviksi Helsingin käräjäoikeuteen. Lapsen palauttamista koskevien asioiden
osalta ehdotetaan, että Helsingin hovioikeuden ratkaisusta voisi valittaa

korkeimpaan oikeuteen vain, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.
Esityksessä ehdotetaan myös korkeimman oikeuden ratkaisukokoonpanon
keventämistä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja lapsen palauttamista koskevissa asioissa. (OM
lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola
0295 150 246)
Hallituksen esitys (HE 232/2014 vp)
eduskunnalle laiksi rikoslain eräiden
tietoverkkorikoksia koskevien säännösten muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä
ehdotetaan muutoksia rikoslakiin eräiden tietoverkkorikoksia koskevien
säännösten osalta. Ehdotetuilla muutoksilla saatetaan lainsäädäntö vastaamaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2013/40/EU
kriminalisointivelvoitteita. Muutosehdotus sisältää myös identiteettivarkautta koskevan rangaistussäännöksen. Rikoslain lisäksi muutoksia tehtäisiin pakkokeinolakiin, poliisilakiin ja sotilasoikeudenkäyntilakiin.
(OM lainsäädäntöneuvos Mikko
Monto 0295 150 470)
Hallituksen esitys (HE 233/2014 vp)
eduskunnalle vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/
2014 vp) täydentämisestä. Lisätalousarvioesityksen täydentävässä esityksessä ehdotetaan 60 miljoonan euron
määrärahaa Talvivaara Sotkamo Oy:n
konkurssin aiheuttaman ympäristövahinkojen uhan poistamisen edellyttämiin toimiin. Määrärahalla jatkettaisiin metallitehtaan toimintaa,
vesienhallintaa ja muita ympäristövahingon torjumiseksi välttämättömiä toimintoja tilanteessa, jossa näistä
aiheutuvia menoja ei voida kattaa
konkurssipesän varoin. Määrärahaa
saisi käyttää myös tätä tarkoitusta
varten palkattavan henkilöstön kuluihin sekä mahdollisesta julkisselvityksestä aiheutuviin menoihin. Kolmannessa lisätalousarvioesityksessä
ehdotettu 30 miljoonan euron vähennys EU-maksujen määrärahaan ehdotetaan poistettavaksi. EU:ssa tehdyn
poliittisen päätöksen mukaan vuosia
1995–2013 koskeviin BKTL- ja
ALV-maksupohjien tarkistuksiin liittyviä lisämaksuja voidaan maksaa
pidennetyssä aikataulussa, minkä
ennakoidaan siirtävän Suomen maksuihin tehtävää hyvitystä vuodelle
2015. Vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvion täydentämisesitys kasvattaa valtion nettolainanoton tarvetta
90 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi ehdotetaan 7,0 miljardia
euroa. Vuoden 2014 lisätalousarvio-
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varauksesta jäisi vuonna 2015 käytettäväksi 34 miljoonaa euroa. (VM
apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen 0295 530 247)
Hallituksen esitys (HE 234/2014 vp)
eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
annetun hallituksen esityksen (HE
128/2014 vp) täydentämisestä. Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
siten, että polttoturpeen verotasoa
alennettaisiin lisää alkuperäisessä
esityksessä ehdotetusta 1,5 eurolla
megawattitunnilta. Turpeen verotaso
olisi 3,4 euroa megawattitunnilta.
Polttoturpeen veroa alennettaisiin turpeen ja metsähakkeen kilpailukyvyn
parantamiseksi kivihiileen nähden.
Esitys liittyy valtion vuoden 2015
talousarvioesitykseen. (VM neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo 0295
530 248)
Hallituksen esitys (HE 235/2014 vp)
eduskunnalle laiksi eläimistä saatavista sivutuotteista ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eläimistä
saatavista sivutuotteista, joka sisältäisi Euroopan unionin sivutuotteita
koskevan asetuksen kansalliseen toimeenpanoon liittyvät säännökset.
Ehdotus sisältää asetuksen mahdollistamat kansalliset poikkeukset ja
helpotukset sivutuotteiden ja niistä
johdettujen tuotteiden käyttöön ja
hävittämiseen. Lisäksi ehdotus sisältää toimijoiden ja laitosten rekisteröintiä ja hyväksymistä sekä valvonnan järjestämistä koskevat säännökset. Vastaavat säännökset ovat sisältyneet kumotun eläintautilain nojalla
annettuihin vielä voimassa oleviin
alemmanasteisiin säännöksiin. Lailla
säädettäisiin eläintautien leviämisen
estämiseksi tarvittavista toimenpiteistä sekä toimenpiteistä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi.
Ehdotetulla lailla saatettaisiin nykyinen lainsäädäntö vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Myös rikoslakia
ehdotetaan muutettavaksi siten, että
rangaistavaa olisi ehdotetun lain vastainen eläintaudin leviämisvaaran
aiheuttaminen. Lisäksi eläinlääkintähuoltolakiin ja lannoitevalmiste lakiin
tehtäisiin ehdotetusta laista aiheutuvat teknisluonteiset muutokset. Eläintautilailla voimaan jätetyt kumotun
eläintautilain sivutuotteita koskevat
säännökset kumottaisiin. (MMM
lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi
0295 162 234)
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Hallituksen esitys (HE 236/2014 vp)
eduskunnalle laiksi yksityisistä yleisistä satamista annetun lain sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan
kumottaviksi yksityisistä yleisistä
satamista annettu laki sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annettu laki. Kumpaankin
lakiin sisältyy säännöksiä, joiden
voidaan katsoa olevan ristiriidassa
perustuslain kanssa. Erilliselle satamalainsäädännölle ei nykytilanteessa
ole tarvetta. Jatkossa satamatoimintojen sääntely on tarkoituksenmukaisinta järjestää kutakin erityiskysymystä koskevana asiakohtaisena
sääntelynä. (LVM hallitusneuvos
Silja Ruokola 0295 342 367)
Hallituksen esitys (HE 237/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi valtion televisioja radiorahastosta annetun lain 4 §:n
sekä tietoyhteiskuntakaaren 351 §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia muutettavaksi
siten, että valtion televisio- ja radiorahastolle asetettavista erillisistä tilintarkastajista luovutaan ja tilintarkastus annetaan Valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi tietoyhteiskuntakaaren voimaantulosäännöstä siten,
että viestintämarkkinalain viestintäpalvelusopimuksia koskevat säännökset ovat voimassa 30.6.2015
saakka. (LVM viestintäneuvos Elina
Normo 0295 342 463)
Hallituksen esitys (HE 238/2014 vp)
eduskunnalle laiksi lentoliikenteen
päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lentoliikenteen päästökaupasta annettua lakia sen yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Nykymuodossaan
laki koskee Euroopan unionin jäsenvaltiosta lähteviä tai sinne jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta saapuvia lentoja. Lain voimaantulon jälkeen lentoliikenteen päästökauppaan
ovat liittyneet Euroopan talousalueeseen kuuluvat Islanti, Liechtenstein
ja Norja. Lain soveltamisala esitetään muutettavaksi siten, että laki
koskisi Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta lähteviä tai sinne jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta saapuvia
lentoja. Euroopan parlamentin ja
neuvoston huhtikuussa 2014 voimaan tullut asetus muutti lentoliikenteen päästökaupan soveltamisalaa

väliaikaisesti siten, että vuoden 2016
loppuun saakka Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden ja kolmansien
maiden väliset lennot poistettiin
päästökaupan piiristä. Vuoden 2016
loppuun saakka päästökauppa koskee
siten ainoastaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden välisiä lentoja.
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella lykättiin myös vuonna
2013 aiheutuneiden päästöjen raportointia ja päästöoikeuksien palauttamista koskevia velvoitteita. Näitä
velvoitteita koskevat lain säännökset
esitetään muutettaviksi linjaan asetuksen kanssa. Lakia ehdotetaan muutettavaksi sen valitusmenettelyä koskevien säännösten osalta. Lakiin esitetään myös teknisiä muutoksia.
(LVM lainsäädäntöneuvos Kirsi
Miettinen 0295 342 570)
Hallituksen esitys (HE 239/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi poronhoitajien
sijaisavusta ja maatalousyrittäjän
eläkelain 114 §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki poronhoitajien sijaisavusta sekä
ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelain 114 §. Poronhoitajien sijaisapujärjestelmä olisi pääosin
vastaava kuin vuoden 2014 sijaisapujärjestelmässä ja vuosina 2010–2012
toteutetussa määräaikaisessa kokeilussa. Lisäksi muutettaisiin maatalousyrittäjän eläkelakia siten, että Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtäviin lisätään poronhoitajien sijaisapujärjestelmän toimenpanoon liittyvät tehtävät. Esitys liittyy vuoden
2015 talousarvioesitykseen. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.1.2015. (STM hallitusneuvos Riitta
Kuusisto 0295 163 401)
Hallituksen esitys (HE 240/2014 vp)
eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista annettua lakia.
Esityksen mukaan iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito
voitaisiin toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisin perustein tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Lisäksi
edellytettäisiin, että kunta on selvittänyt mahdollisuudet vastata iäkkään
henkilön palveluntarpeeseen kotiin
annettavilla palveluilla tai muilla
sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla ennen hoidon ja huolenpidon
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toteuttamista pitkäaikaisena laitoshoitona. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2015. (STM lakimies
Erkki Papunen 0295 163 603)
Valtioneuvosto antoi 14.11.2014
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 241/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja
ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia. Lakeihin lisättäisiin säännökset erikoistumiskoulutuksista. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
erikoistumiskoulutukset
ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja
erikoistumista edistäviä koulutuksia,
joita yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät korkeakoulututkinnon
suorittaneille ja niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja
varten riittävät tiedot ja valmiudet.
Erikoistumiskoulutuksena voitaisiin
järjestää koulutus, jonka laajuudesta,
tavoitteista, kohderyhmästä ja opiskelijan asiantuntemuksen osoittamisesta on sovittu ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen keskinäisessä
yhteistyössä yhdessä työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Opiskelijat erikoistumiskoulutukseen ottaisi
korkeakoulu. Esitys liittyy valtion
vuoden 2015 talousarvioesitykseen.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2015. (OKM hallitusneuvos Virpi
Korhonen 0295 330 391)
Hallituksen esitys (HE 242/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja
ammattikorkeakoululain väliaikaisesta
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi väliaikaisesti siten, että vuonna 2015 yliopistoille ja ammattikorkeakouluille osoitettavaa talousarvion määrärahaa
korotettaisiin puolella yliopistoindeksin ja ammattikorkeakouluindeksin
tuottamasta määrästä. Esitys liittyy
valtion vuoden 2015 valtion talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2015. Lait olisivat voimassa 31.12.2015 saakka.
(OKM hallitussihteeri Laura Hansén
0295 330 098)
Hallituksen esitys (HE 243/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39
ja 41 §:n sekä ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan yhdenmukaistettaviksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain opiskeluoikeutta, opiskeluoikeu17.11.2014/133

den jatkamista ja sen menettämistä
koskevia säännöksiä. Korkeakouluopiskelijoiden opintoaikojen lyhentämiseksi yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisättäisiin säännös,
jonka mukaan opiskelija voisi ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ilmoittautua poissa olevaksi, jos hän suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla taikka on oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojaan. Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeutta
koskevia säännöksiä tarkistettaisiin
siten, että poissaoloaikaa, jota ei lueta
opintojen suorittamisaikaan, lyhennettäisiin sekä yliopistoissa että
ammattikorkeakouluissa kahdesta
lukuvuodesta yhteen lukuvuoteen.
Ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäväksi yliopistolain voimassa olevaa säännöstä vastaava
säännös, jonka mukaan ammattikorkeakoulussa opintojen suorittamisaikaan ei laskettaisi poissaoloa, joka
johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka
äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan
pitämisestä. Esitys on osa hallituksen
rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.8.2015. (OKM hallitussihteeri Laura Hansén 0295 330 098)
Hallituksen esitys (HE 244/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja
ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia korkeakouluopintoihin pääsyn sujuvoittamiseksi. Yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden mukaan osa yhteishaussa tarjolla olevista opiskelupaikoista varataan niille, jotka eivät ole
aikaisemmin suorittaneet Suomen
koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa
opiskeluoikeutta. Yhden paikan sääntöä ehdotetaan tiukennettavaksi siten,
että kukin voi ottaa vastaan yhden
korkeakoulututkintoon johtavan opiskeluoikeuden lukukautta kohti.
Lisäksi säädettäisiin korkeakoulujen
velvollisuudesta ottaa siirto-opiskelijoita ja oikeudesta antaa opetusta
osana sellaisia kansainvälisiä yhteisja kaksoistutkintoon johtavia ohjel-

mia, joissa ulkomainen korkeakoulu
perii opiskelijoilta maksuja. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen
opiskelijavalintaan liittyviä oikaisumenettelyä ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. Siirto-opiskelijoita koskevan sääntelyn osalta
laki tulisi voimaan kuitenkin 1.8.2015.
(OKM hallitusneuvos Immo Aakkula
0295 330 354)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 13.11.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien
kesken. Paikkajaosta säädetään vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten.
Vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen Itä-Suomen vaalipiirejä on
yhdistetty. Uudessa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä valitaan 17 kansanedustajaa ja uudessa Savo-Karjalan
vaalipiirissä 16 edustajaa. Muiden
vaalipiirien osalta paikkajako muuttuu niin, että Helsingin vaalipiirissä
ja Pirkanmaan vaalipiirissä paikat
lisääntyvät yhdellä, kun taas Satakunnan vaalipiirissä ja Vaasan vaalipiirissä paikat vähentyvät yhdellä.
Asetus tulee voimaan 1.12.2014 ja
on voimassa 30.4.2015 saakka. (OM
neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen 0295 150 560)
Valtioneuvoston asetus lukiolaissa
tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Tavoitteiden osalta säädetään
omissa pykälissään kasvusta sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi, tiedoista ja taidoista, elinikäisestä oppimisesta ja ohjauksesta sekä opiskeluympäristöistä ja toimintakulttuurista.
Lisäksi säädetään aikuisopiskelijoille
annettavan lukiokoulutuksen erityisistä tavoitteista ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen erityisistä tavoitteista. Asetuksessa säädetään nuorille annettavan opetuksen
tuntijako, maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen
tuntijako ja aikuisille annettavan
opetuksen tuntijako. Asetus tulee
voimaan 1.12.2014 siirtymäsäännöksin. (OKM hallitusneuvos Janne
Öberg 0295 330 348)
Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta. Asetusta
muutetaan siten, että siitä poistetaan
viittaus maa- ja metsätalousministe17
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riön tietopalvelukeskukseen (Tike),
joka lakkaa Luonnonvarakeskuksen
perustamiseen sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietoja paikkatietotehtävien keskittämiseen liittyvän lainsäädännön tullessa
voimaan 1.1.2015. Asetus tarkistetaan vastaamaan sisällöltään vuoden
2015 alussa voimaan tulevan lainsäädännön mukaista viranomaisrakennetta. Asetus tulee voimaan 1.1.2015.
(MMM hallitussihteeri Timo-Ville
Nieminen 0295 162 379)
Valtioneuvoston asetus ilmailulta
rajoitetuista alueista. Asetuksella lisätään ilmailulta rajoitettujen alueiden
määrää, mikä rajoittaa jossain määrin
ilmailua Suomen ilmatilassa. Rajoitusalueille lentämistä koskevien
lupien myöntäminen siirretään Liikenteen turvallisuusvirastolta Puolustusvoimien tehtäväksi, jolloin Puolustusvoimien rooli lupamenettelyssä
muuttuu lausunnonantajasta lupaviranomaiseksi. Asetus tulee voimaan
13.11.2014. (LVM hallitusneuvos
Maija-Liisa Ahokas 0295 342 390)
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla
energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten
voimaantulosta. Lain (434/2014) 9 §:n
2 momentti ja 15 §:n 3 momentin 2
kohta ja asetus tulevat voimaan
1.12.2014. (TEM hallitusneuvos Anja
Liukko 0295 062 078)
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen
maksuprosenteista
vuonna 2015. Valtioneuvosto vahvistaa ennen marraskuun 23 päivää
vakuutetuilta perittävän sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, palkansaajilta ja yrittäjiltä perittävän sairausvakuutuksen päivärahamaksun sekä
työnantajan sairausvakuutusmaksun
maksuprosentin seuraavalle vuodelle.
Sairaanhoitomaksulla
rahoitetaan
55,1 prosenttia sairausvakuutuksen
sairaanhoitovakuutuksen vuotuisista
etuuskuluista ja etuuksien toimeenpanokuluista. Sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen kuluista noin 95 prosenttia rahoitetaan päivärahamaksuilla ja työnantajan sairausvakuutusmaksuilla. Työtulovakuutuksen maksut vahvistetaan siten, että maksujen
vuotuiset muutokset ovat yhtä suuret
päivärahamaksussa ja työnantajan
sairausvakuutusmaksussa. Kansaneläkelaitoksen tekemien laskelmien
perusteella vuoden 2015 maksut ovat:
vakuutetun sairaanhoitomaksu 1,32 %
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(± 0,00), maksu eläke- ja etuustulosta
1,49 % (± 0,00), palkansaajan ja yrittäjän päivärahamaksu 0,78 % (0,06), YEL-yrittäjän lisärahoitusosuus 0,13 % (± 0,00) ja työnantajan
sairausvakuutusmaksu 2,08 % (- 0,06).
Asetus tulee voimaan 1.1.2015 ja on
voimassa 31.12.2015 saakka. (STM
neuvotteleva
virkamies
Pekka
Humalto 0295 163 193)
Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta.
Asetuksella säädetään polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin
polttolaitosten eli suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta. Asetuksella korvataan voimassa oleva polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annettu valtioneuvoston
asetus (96/2013) jäljempänä SuPoasetus, johon uusi asetus kuitenkin
asiasisällöltään suurelta osin perustuu. Asetuksesta jätetään pois uuteen
ympäristönsuojelulakiin (527/2014)
siirretyt säännökset ja siihen tehdään
tästä johtuvat teknisluonteiset muutokset. Samalla lisätään joitain asetuksen soveltamista selkeyttäviä täydennyksiä. Asetus on osa teollisuuden
päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
(2010/75/EU), kansallista toimeenpanoa. Asetus tulee voimaan
20.11.2014. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 0295 250
117)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 13.11.2014 seuraavat päätökset:
Päätös antaa eduskunnalle selonteko
Afganistanin tilanteesta, Suomen
kokonaistuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisesta sotilaalliseen
kriisinhallintaoperaatioon "Resolute
Support". Afganistanin hallituksen
ottaessa kokonaisvastuun maan kehityksestä ja turvallisuudesta Suomen
osallistumisen painopiste siirtyy
entistä enemmän sotilaallisesta kriisinhallinnasta kehitysyhteistyöhön,
siviilikriisinhallintaan ja koulutukseen. Suomi osallistuu Naton koulutus-, neuvonanto- ja tukioperaatioon
1.1.2015 alkaen noin 80 sotilaan vahvuisilla joukoilla. Selonteko on
osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/
selonteot. (UM osastopäällikkö Elina
Kalkku 0295 350 556)

Päätös asettaa nimilautakunta viisivuotiskaudeksi 2015–2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: professori, oikeustieteen tohtori Urpo Kangas Helsingin yliopisto;
varapuheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen maisteri Eeva
Attila oikeusministeriö; jäsenet: kehityspäällikkö Juha Lempinen (neuvontalakimies Elina Laitinen) väestökirjanpito, filosofian maisteri Pasi
Tapani Kuusiluoma (filosofian tohtori
Tiina Miettinen) sukututkimus, filosofian tohtori Sirkka Paikkala (filosofian tohtori Minna Saarelma-Paukkala) suomen kieli ja nimistöntutkimus ja filosofian maisteri Leila Mattfolk (filosofian tohtori Peter Slotte)
ruotsin kieli ja nimistöntutkimus.
(OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)
Periaatepäätös laajakaistayhteyksien
kehittämisen tarkistamisesta. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä laajakaistayhteyksien
kehittämisestä,
Laajakaista kaikille 2015, tarkistetaan hankkeen linjauksia. Periaatepäätöksen mukaan laajakaistahankkeen 22 % kuntien tukien hakemisen
kansallista ohjeistusta muutetaan
siten, että verkkojen rakennusaikaa
ja maksuhakemusten jättöaikaa jatketaan. Kevään 2015 kehyspäätöksen
yhteydessä otetaan kantaa Viestintäviraston tarvitsemiin resursseihin
laajakaistarakentamisen tukien hallinnoinnissa ja valvonnassa. Periaatepäätöksen mukaan verkkojen rakentamiseen liittyvät hallinnolliset maksut pidetään mahdollisimman alhaisina ja kaapeleiden sijoitusehdot
kohtuullisina. Periaatepäätös on
osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/
periaatepaatokset. (LVM viestintäneuvos Kari Ojala 0295 342 725)
Päätös myöntää toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen SBS Discovery Radio Oy:lle, Mediatakojat
Oy:lle, Kevyt Kanava Oy:lle, Spin
Media Oy:lle, Finest Radio Oy:lle,
Järviradio Oy:lle ja NRJ Finland
Oy:lle ja hylätä muut hakemukset.
Luvat hakijoille myönnetään radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuuksilla Kotka–Lappeenranta 2, Jyväskylä 6, Lahti 3, Vaasa 3,
Porvoo 2, Kuopio 2, Kajaani 2, Pori–
Kankaanpää ja Turku 6. Toimiluvat
myönnetään
toimilupakaudelle
13.11.2014–31.12.2019. (LVM neuvotteleva virkamies Sini Wirén 0295
342 532)
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Päätös antaa eduskunnalle selonteko
Suomi kestävän luonnonvaratalouden
edelläkävijäksi 2050. Selonteossa on
päivitetty vuoden 2010 Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous -selonteon linjaukset, strategiset tavoitteet
ja keskeiset luonnonvarataloutta kehittävät toimet. Selonteko on osoitteessa
www.valtioneuvosto.fi/selonteot.
(TEM kansliapäällikkö Erkki Virtanen 0295 063 502)
Päätös asettaa valtuuskunta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden
Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 20. konferenssiin ja Kioton pöytäkirjan sopimuspuolten 10.
kokoukseen 1.–12.12.2014 Limassa
Perussa. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ympäristöministeri Sanni
Grahn-Laasonen, varapuheenjohtaja
ympäristöneuvos Harri Laurikka
ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat
suurlähettiläs Juha Virtanen ulkoasiainministeriöstä, lähetystöneuvos
Jatta Jämsén ulkoasiainministeriöstä,
metsäneuvos Heikki Granholm maaja metsätalousministeriöstä, vanhempi
hallitussihteeri Karoliina Anttonen
työ- ja elinkeinoministeriöstä, neuvotteleva virkamies Paula Perälä
ympäristöministeriöstä sekä EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki valtioneuvoston kansliasta. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0400 399 089)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
13.11.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 41/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asetus Itämeren turska-, silakkaja kilohailikantoja ja näitä kantoja
hyödyntäviä kalastuksia koskevasta
monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005
muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta). Komission ehdotuksen tavoitteena on laatia monivuotinen suunnitelma Itämeren turska-, silakka- ja
kilohailikannoille sekä kampelakannoille ja näitä kalakantoja hyödyntävälle kalastukselle. Suunnitelmalla
varmistetaan kyseisten kantojen kestävä hyödyntäminen ja turvataan kalastusmahdollisuuksien vakaus. Erityisenä tavoitteena on varmistaa, että
Itämeren turska-, silakka- ja kilohai-

likantoja hyödynnetään kestävän
enimmäistuoton mukaisesti. (MMM
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162 494)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.11.2014
seuraavia asioita:
Vuoden 2015 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistaminen. Keskimääräinen työntekijän eläkelain
mukainen työeläkevakuutusmaksu
on 24,0 prosenttia palkoista, mikä on
0,4 prosenttiyksikköä vuoden 2014
työeläkevakuutusmaksua korkeampi.
Työntekijän eläkemaksu on alle 53vuotiailla 5,70 prosenttia ja 53 vuotta
täyttäneillä 7,20 prosenttia. Työnantajan maksu on keskimäärin 18,00 prosenttia. (STM ylimatemaatikko Mikko
Kuusela 0295 163 182)
Vuoden 2014 talousarvion momentin
35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta) arviomäärärahan ylittäminen
5 000 000 eurolla. Talvivaara Sotkamo Oy on jättänyt Espoon käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen.
Välittömästi uhkaavan ympäristövahingon torjumiseksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
joutuu käyttämään eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain mukaisia toimivaltuuksia muun muassa kaivoksella olevan metallitehtaan bioliuotusprosessin ja vesienhallinnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Ympäristövahinkojen torjuntamäärärahan ylitystarve aiheutuu siitä, että Kainuun
ELY-keskus joutuu ensivaiheessa hoitamaan välttämättömiä toimenpiteitä
ympäristövahinkojen estämiseksi siihen saakka, kunnes konkurssihallinto
ottaa vastuun. (YM hallintojohtaja
Oili Hintsala 0295 250 086)
LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Työryhmä luovutti 13.11.2014 oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille
ehdotuksensa, jossa selvitettiin äitiyslain säätämistä. Laissa olisi säännökset äitiyden vahvistamisesta silloin, kun naispari on hankkinut lapsen yhteisesti hedelmöityshoitojen
avulla. Hedelmöityshoitolakia muu-

tettaisiin siten, että jatkossa naisparien
on mahdollista saada hedelmöityshoitoja yhdessä. Nainen, joka yhdessä
lapsen synnyttäneen naisen kanssa
antoi suostumuksensa hedelmöityshoitoon, voitaisiin vahvistaa äidiksi
lapsen synnyttäneen äidin ohella.
Tavoitteena on selkeyttää oikeustilaa
sekä vahvistaa naisparin vanhemmuutta ja yhdenvertaisuutta suhteessa
eri sukupuolta oleviin vanhempiin.
Ulkomaisiin sijaissynnytysjärjestelyihin työryhmä ehdottaa, että toisessa
valtiossa tehtyyn sijaissynnytysjärjestelyyn perustuva ulkomainen päätös äitiyden vahvistamisesta voitaisiin tunnustaa Suomessa, jos äidiksi
vahvistettu nainen on asunut keskeytyksettä vähintään vuoden kyseisessä
valtiossa ennen lapsen syntymää.
Mietintö on osoitteessa http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/14157849 80693.html. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Salla Silvola,
p. 0295 150 314, oikeusministeriö.
Työryhmä luovutti 13.11.2014 liikenne- ja viestintäministeriölle raporttinsa, jossa tutkittiin pisararadan
kolmea vaihtoehtoista rahoitusmallia: perinteistä budjettirahoitusta, rahoitusyhtiömallia ja hankeyhtiömallia. Perinteinen budjettirahoitus on työryhmän selvityksen
mukaan nykyarvoltaan selkeästi edullisin. Jos Pisararata halutaan toteuttaa jaksottamalla maksut pidemmälle
ajalle, suosittaa työryhmä rahoitusyhtiömallin käyttöä. Pisararadan
toteuttamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Jos hankkeen toteuttamisesta
päätetään, tulee valittavan rahoitusmallin tutkimista syventää. Työryhmä
ehdottaa myös, että neuvotteluja
hankkeen kustannusten jaosta jatketaan osallistujien kesken. Pisararata
yhdistäisi ranta- ja pääradan kaupunkiraiteet toisiinsa. Se mahdollistaisi
paremman joukkoliikenteen palvelutason sekä vapauttaisi laiturikapasiteettia Helsingin ratapihalta lähiliikenteen ja kaukojunaliikenteen käyttöön. Raportti on osoitteessa http://
www.lvm.fi/julkaisu/-/view/4424887.
Lisätietoja antavat hallitusneuvos,
yksikön päällikkö Mikael Nyberg,
p. 040 837 8794, liikenne- ja viestintäministeriö ja ylijohtaja Kari Ruohonen, p. 0295 343 831, liikennevirasto.

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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