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

Valtioneuvosto antoi 20.11.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 245/2014 vp)
eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan hallintolainkäytön todistelusäännöksiä tarkistettaviksi niin, että
ne olisivat yhteensopivat muutettaviksi ehdotettujen oikeudenkäymiskaaren todistelusäännösten kanssa.
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Lisäksi esityksessä ehdotetaan hallintolainkäyttölain todistelusäännösten
muuttamisesta johtuvia muutoksia
kymmeneen muuhun lakiin. Ehdotuksen mukaan hallintolainkäyttölaissa
säädettäisiin keskeisistä todisteluun
liittyvistä kysymyksistä nykyistä kattavammin ja yksityiskohtaisemmin.
Hallintolainkäyttölaissa olisi säännökset esimerkiksi todistajan esteellisyydestä, todistajan vaitiolo-oikeudesta
ja vaitiolovelvollisuudesta, muussa
laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden vaikutuksesta todisteluun sekä
vajaavaltaisen kuulemisesta. Myös
keskeiset säännökset asiantuntijan
kuulemisesta, muusta henkilökohtaisesta kuulemisesta, katselmuksesta,
asiakirjan ja esineen esittämisestä tuomioistuimelle sekä todistelukustannusten korvaamisesta olisivat hallintolainkäyttölaissa. Laissa olisi myös
viittauksia oikeudenkäymiskaaren
todistelusäännöksiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2015.
(OM lainsäädäntöneuvos Arja Manner 0295 150 450)
Hallituksen esitys (HE 246/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun sekä sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta. Esitys sisältää ehdotuksen
nykyisen jatkokäsittelylupajärjestelmän laajentamiseksi. Jatkokäsittely-

lupajärjestelmää koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten,
että ne tulisivat yleisesti sovellettaviksi riita- ja hakemusasioissa. Rikosasioissa vastaaja tarvitsisi jatkokäsittelyluvan, jos häntä ei ole tuomittu
ankarampaan rangaistukseen kuin
kahdeksan kuukautta vankeutta.
Syyttäjä ja asianomistaja tarvitsisivat
aina jatkokäsittelyluvan hakiessaan
muutosta käräjäoikeuden tuomioon.
(OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)
Hallituksen esitys (HE 247/2014 vp)
eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä. Talousarvioesityksen
määrärahoihin ehdotetaan 107 miljoonan euron nettolisäystä ja varsinaisiin tuloihin 97 miljoonan euron nettovähennystä. Täydentävä esitys lisää
siten valtion nettolainanoton tarvetta
noin 203 miljoonalla eurolla. Valtion
nettolainanotoksi vuonna 2014 ehdotetaan 4,7 miljardia euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295
530 330)
Hallituksen esitys (HE 248/2014 vp)
eduskunnalle Euroopan unionin omien
varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (2014/335/EU, Euratom) hyväksymisestä. Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevalla neuvoston päätöksellä hyväk-
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sytään Euroopan unionin talousarvion
rahoitusjärjestelmä. Euroopan unionin talousarviota varten voidaan
kerätä varoja vain omien varojen
päätöksessä määrätyistä rahoituslähteistä. Omien varojen päätöksessä
määrätään myös unionin talousarvion
menoja varten käytettävä enimmäismäärä suhteessa bruttokansantuloon.
Päätöksessä määrätään myös eräille
jäsenvaltioille hyväksyttyjen maksualennusten perusteista. Esityksessä
ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi
Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä vuonna 2014 annetun neuvoston päätöksen. Neuvoston päätös
on hyväksyttävä kaikissa jäsenvaltioissa. Neuvoston päätöstä sovellettaisiin taannehtivasti 1.1.2014. (VM
neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa 0295 530 038)
Hallituksen esitys (HE 249/2014 vp)
eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta. Tekijänoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin,
että hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön
maksetaan valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta. Yksityistä kappaleen valmistamista ja sen yleisyyttä
tutkittaisiin hyvityksen oikean mitoituksen määrittelemiseksi. Ne hyvitysmaksua koskevat pykälät, joita ei
ehdoteta muutettaviksi, kumottaisiin.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (OKM hallitusneuvos Jorma Waldén 0295 330 338)
Hallituksen esitys (HE 250/2014 vp)
eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle
eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
valtion rahoituksesta niihin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jotka on lailla
säädetty evankelis-luterilaisen kirkon
tehtäväksi. Nämä yhteiskunnalliset
tehtävät ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja
irtaimiston ylläpito. Valtion rahoitus
myönnettäisiin vuosittain kirkon keskusrahastolle. Kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädettäisiin erikseen
korvauksen jakamisesta seurakunnille
ja seurakuntayhtymille. Rahoituksen
määrä vuonna 2016 olisi 114 miljoonaa euroa. Rahoituksen määrää korotettaisiin vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason
muutosta vastaavasti. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016.
(OKM vanhempi hallitussihteeri Joni
Hiitola 0295 330 108)
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Hallituksen esitys (HE 251/2014 vp)
eduskunnalle laiksi ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta. Esityksessä esitetään säädettäväksi määräaikainen
laki ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta. Laissa säädettäisiin uuden
henkilöauton hankkivalle auton ostajalle maksettavasta romutuspalkkiosta.
Valtio maksaisi romutuspalkkiosta
valtionavustuksena 1 000 euroa kustakin laissa säädettävät edellytykset
täyttävästä autosta. Lisäksi tarkoitus
on, että autoala osallistuisi vapaaehtoisuuden pohjalta romutuspalkkion maksamiseen. Romutuspalkkion maksamisen edellytyksenä olisi
se, että uuden henkilöauton ostaja
veisi samalla vähintään 10 vuotta vanhan omistuksessaan olevan auton
romutettavaksi lailliseen kierrätyspisteeseen. Valtion vuoden 2015 talousarvioon esitetään varattavaksi 3,0 miljoonaa euroa valtionavustuksen maksamista varten. Autoverotuottojen
arvioidaan lisääntyvän esitettävää
määrärahaa enemmän. Esityksellä
arvioidaan olevan positiivisia ympäristövaikutuksia ja liikenneturvallisuutta edistäviä vaikutuksia autokannan uusiutumisen ansiosta. Esitys
liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioon. (LVM hallitusneuvos Silja
Ruokola 0295 342 367)
Hallituksen esitys (HE 252/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen
rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen
rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta. Voimassa oleva
laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta esitetään kumottavaksi. Esityksessä ehdotetaan, että mahdollisuutta
käyttää sähköisiä palveluita laajennettaisiin ajoneuvojen rekisteröintitoiminnassa. Ajoneuvon rekisteröinnin voisi jatkossa hoitaa muutamaa
poikkeuksellista tilannetta lukuun
ottamatta kokonaan sähköisesti. Esityksessä ehdotetaan myös tarkennettaviksi säännöksiä siitä, mitä rekisteröintitehtäviä Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa ulkopuolisille
palveluntuottajille ja millä edellytyksillä. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.11.2015. (LVM neuvotteleva virkamies Kaisa Männistö 0295
342 030)
Hallituksen esitys (HE 253/2014 vp)
eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja
laiksi julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin
liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkas-

tuslaki ja uusi laki julkishallinnon ja
talouden tilintarkastuksesta. Useita
lakeja muutettaisiin niitä vastaaviksi.
Esityksessä ehdotettujen uudistusten
valmistelu alkoi voimassa olevan tilintarkastuslain hyväksymisen yhteydessä annetun eduskunnan lausuman
seurauksena. Lausuman perusteella
käynnistettiin tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus. Tämä esitys
sisältää ehdotuksen uudeksi tilintarkastajajärjestelmäksi tarkoittaen tilintarkastajien hyväksymis- ja tutkintojärjestelmän uudistamista sekä tilintarkastajien
valvontajärjestelmän
uudistamista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (TEM hallitussihteeri Sari Koivisto 0295 047
086)
Hallituksen esitys (HE 254/2014 vp)
eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain 37 §:ä
siten, että siinä selvennettäisiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastusoikeutta tilanteissa, joissa yritys on
ulkoistanut tietohallintonsa eli tietojen säilyttämisen ja käsittelyn ulkopuoliselle palveluntarjoajalle ns. pilvipalveluna. Ehdotus ei laajentaisi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastuksiin liittyvää toimivaltaa, mutta se
helpottaisi ja nopeuttaisi viraston
valvontatyötä ja selventäisi tilannetta
sekä tarkastuksen kohteena olevan
elinkeinonharjoittajan näkökulmasta
että tietoja säilyttävän elinkeinonharjoittajan näkökulmasta. Kilpailulakiin
ehdotetaan lisättäväksi momentti,
jonka mukaan tarkastusta toimittavalla virkamiehellä olisi oikeus saada
kaikki tarkastuksen toimittamiseksi
tarvittavat tiedot tällaiselta tietoja säilyttävältä yritykseltä samalla tavalla
kuin tiedot säilytettäväksi siirtäneeltäkin yritykseltä. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.3.2015. (TEM
ylitarkastaja Olli Hyvärinen 0295
047 006)
Hallituksen esitys (HE 255/2014 vp)
eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta.
Vammaisetuuslaissa olevia henkilön
sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuvia erityiskustannuksia koskevia
säännöksiä tarkennettaisiin. Samalla
erityiskustannusten vaikutuksia tuen
myöntämiseen muutettaisiin ja jatkossa erityiskustannuksilla olisi myönnettävän perusvammaistuen tai eläkettä saavan perushoitotuen tasoa
korottava vaikutus. Esityksessä ehdotetaan myös muutosta vammaisetuuksista annetussa laissa olevaan
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Suomessa asumisen määritelmään.
Esitys liittyy valtion vuoden 2015
talousarvioesitykseen. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Pajula 0295
163 479)
Hallituksen esitys (HE 256/2014 vp)
eduskunnalle perhehoitolaiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi perhehoitolaki. Sillä korvattaisiin voimassa oleva perhehoitajalaki ja eräät
sosiaalihuoltolain perhehoitoa koskevat säännökset. Esityksen mukaan
perhehoitoa olisi jatkossa mahdollista
antaa perhehoitajan kodin lisäksi
myös hoidettavan kotona. Esityksessä
on erotettu perinteinen toimeksiantosopimus sopimuksesta perhehoidon
järjestämisestä, joka on käsitteenä
uusi termi perhehoidossa käytettävistä sopimuksista. Esityksellä pyritään selkiyttämään perhehoidon sopimuksia. Tavoitteena on selkeyttää
myös sitä, miten perhehoidossa tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan
sekä miten perhekotia valvotaan.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2015. (STM hallitussihteeri Liisa Holopainen 0295 163 408)
Hallituksen esitys (HE 257/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia ja
maa-aineslakia. Lakien samaa hanketta koskevat erilliset lupamenettelyt yhdistettäisiin siten, että yhteiskäsittelyssä noudatettaisiin ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä.
Esityksessä ehdotetaan ympäristölupamääräysten tarkistamismenettely kumottavaksi ja korvattavaksi
valvontaviranomaisen velvollisuudella tarkastella luvan muuttamisen
perusteiden olemassaoloa. Esityksessä ehdotetaan myös muutoksia
ympäristöluvanvaraisen toiminnan
olennaisen muutoksen käsittelyssä
käytettävään lupamenettelyyn. Esityksessä ehdotetaan muutoksia eläinsuojien ja turkistarhojen ympäristöluvanvaraisuuden kynnysarvoihin.
Esityksellä toimeenpantaisiin myös
fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva Euroopan unionin uusi asetus
lain muutoksia edellyttäviltä osilta.
(YM hallitusneuvos Oili Rahnasto
0295 250 244)
Valtioneuvosto antoi 21.11.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 258/2014 vp)
eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
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muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
ammattikorkeakoulujen rahoitusta
koskevat säännökset ehdotetaan
kumottavaksi, koska ammattikorkeakoulujen rahoituksen sääntely siirtyy
1.1.2015 voimaan tulevaan ammattikorkeakoululakiin. Lisäksi lukioiden
ja ammatillisen peruskoulutuksen kunnan rahoitusosuuden määräytymistä
koskeviin säännöksiin ehdotetaan
muutoksia, jotka johtuvat ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen siirtämisestä kokonaan valtiolle. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetun lain lukioita ja ammatillista
peruskoulutusta koskeviin väliaikaisiin säännöksiin ehdotetaan lisättäväksi valtiontalouden säästöpäätöksiin liittyvät vuotta 2015 koskevat
yksikköhinnan alentamista koskevat
säännökset. Samoin museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintaa koskevaan väliaikaiseen säännökseen lisättäisiin valtiontalouden
säästöpäätöksiin liittyvä vuotta 2015
koskeva yksikköhinnan alentamista
koskeva säännös. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia
ehdotetaan muutettavaksi lisäksi siten,
että perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, lasten
päivähoidon ja yleisten kirjastojen
perustamishankkeisiin myönnettävistä valtionavustuksista luovutaan ja
ne siirrettään kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin. Yleisten kirjastojen osalta siirto ehdotetaan toteutettavaksi 1.1.2016 alkaen. Tämän johdosta taiteen perusopetuksesta annettua lakia, perusopetuslakia, lukiolakia, lasten päivähoidosta annettua
lakia ja kirjastolakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että perustamishankkeiden valtionavustusten sijasta olisi
mahdollista tukea tarvittaessa toimitila- ja muita investointihankkeita
sekä yleisten kirjastojen osalta myös
toimitilojen kehittämisestä valtionavustuslain nojalla. Lisäksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua
lakia ja opetus- ja kulttuuritoimen
rahoituksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavasi, koska työelämän
kehittämis- ja palvelutehtävän rahoittamisesta luovutaan. Vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ehdotetaan
muutettavaksi, koska rakenteellista
kehittämisohjelmaa tukevat avustukset esitetään muutettavaksi rakenteellista kehittämistä tukeviksi avustuksiksi. Lisäksi ehdotetaan lukuisiin muihin säännöksiin tarkistuksia. Esitys

liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2015. Valtioneuvoston lausuma; Ammatillisen
koulutuksen kehyksiin sisältyy tällä
hetkellä ns. investointien takuukorotuksen euromäärä myös vuoden 2015
jälkeen. Investointien takuukorotus
päättyy nykylainsäädännön mukaan
vuoden 2015 lopussa. Investointien
takuukorotuksen mahdollinen jatkuvuus ammatillisessa koulutuksessa
vuoden 2015 jälkeen tulee ratkaistavaksi vuosia 2016–2019 koskevan
kehyspäätöksen yhteydessä. (OKM
hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi 0295
330 408)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 20.11.2014 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelutehtävät kootaan laajasti yhden
aluehallintoviraston hoidettavaksi.
Etelä-Suomen aluehallintovirastoon
perustetaan koottuja tehtäviä hoitamaan aluehallintovirastojen hallintoja kehittämispalvelut -vastuualue,
jonka toimialueeseen kuuluu koko
maa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun
ottamatta. Vastuualue hoitaa kaikkien
aluehallintovirastojen sisäisen toiminnan hallinto- ja kehittämispalveluja
koskevia tehtäviä asetuksessa tarkemmin säädettävällä tavalla. Vastuualue
antaa tarvittaessa tukea Ahvenanmaan valtionvirastolle vastuualueelle
kuuluvissa tehtävissä. Vaikka vastuualue toimii organisatorisesti yhdessä
aluehallintovirastossa, hoidetaan sille
kuuluvia tehtäviä alueellisesti hajautetusti kaikkien aluehallintovirastojen
toimipaikoissa. Lisäksi kaikissa aluehallintovirastoissa on vastuualueista
erillisenä toimiva johdon tuen yksikkö,
joka tehtävänä on tukea viraston johtamista ja hoitaa sellaisia viraston
hallinto- ja kehittämispalvelutehtäviä, joita ei hoideta valtakunnallisesti
hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueella. Tavoitteena on mahdollistaa vähenevien hallinnon resurssien
nykyistä joustavampi ja tehokkaampi
käyttö ja turvata hallintopalvelujen
hyvä saatavuus, laatu sekä asiantuntemus kaikissa aluehallintovirastoissa.
Asetus perustuu hallituksen helmikuussa 2013 eduskunnalle antamaan
selontekoon aluehallinnon uudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta.
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Asetus tulee voimaan 1.3.2015. (VM
lainsäädäntöneuvos Sami Kouki
0295 530 129)
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2015. Asetuksella
säädetään lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, opetustuntiperusteisesti rahoitettavan taiteen
perusopetuksen ja kansalaisopistojen
keskimääräiset yksikköhinnat. Vuoden 2015 keskimääräiset yksikköhinnat lasketaan siten, että niihin ei
tehdä vuoden 2013 toteutuneen ja
arvioidun kustannustason muutoksen
tarkistusta, koska vuonna 2013
yksikköhinnoissa ei huomioitu kustannustason arvioitua muutosta. Sen
sijaan kustannustason arvioitu muutos (1,1 %) vuodelle 2015 otetaan
huomioon täysimääräisenä. Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa on otettu huomioon
valtiontalouden säästöjen vaikutukset keskimääräisiin yksikköhintoihin. Keskimääräisten yksikköhintojen laskennassa on otettu huomioon
eduskunnalle annettava hallituksen
esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Keskimääräisten yksikköhintojen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö määrää kunkin koulutusmuodon rahoituksen perusteena
käytettävät yksikköhinnat. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295
330 191)
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta. Suomessa
jatketaan laivanrakennuksen innovaatiotukien myöntämistä myös vuonna
2014. Tämä edellyttää asetuksen antamista. Sisällöltään vastaava valtioneuvoston asetus (502/2012) on ollut
voimassa 31.12.2013 saakka. Asetus
perustuu laivanrakennusteollisuuden
valtiontukea koskeviin EU:n valtiontukisääntöihin (2011/C 364/06) ja
Euroopan komission hyväksymään
Suomen tukiohjelman voimassaoloajan jatkamiseen (komission päätös
SA.38798 (2014/N)) vuoden 2014
loppuun saakka. Asetus ei muuta tuen
hyväksyttävyyden edellytyksiä millään tavalla. Asetus tulee voimaan
1.12.2014 ja on voimassa 31.12.2014
saakka. (TEM hallitusneuvos Matti
Hietanen 0295 060 100)
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Valtioneuvosto teki 20.11.2014 seuraavat päätökset:
Päätös hyväksyä esitys sisäisen turvallisuuden rahastoa koskevaksi Suomen kansalliseksi ohjelmaksi 2014–
2020. Sisäisen turvallisuuden rahasto
jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen
sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden
ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen. Ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevasta rahoitusvälineestä
voidaan rahoittaa toimia, joilla tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa, torjutaan laitonta maahanmuuttoa, varmistetaan kolmansien maiden kansalaisten tasapuolinen kohtelu sekä tuetaan rajavalvontaa. Poliisiyhteistyön,
rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen kautta voidaan rahoittaa toimia, joilla edistetään poliisiyhteistyötä ja tietojenvaihtoa, ehkäistään
rikollisuutta ja torjutaan rajat ylittävää,
vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia, suojellaan
elintärkeitä infrastruktuureja sekä hallitaan turvallisuusriskejä ja kriisejä.
(SM neuvotteleva virkamies Pauliina
Eskola 0295 488 263)
Periaatepäätös kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta 2022. Sopeutumissuunnitelman päämääränä on, että yhteiskunnalla on kyky sopeutua ilmastossa
tapahtuviin muutoksiin ja hallita niihin liittyvät riskit. Sopeutumisella
ehkäistään tai lievennetään ilmastosta aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia ja hyödynnetään edullisia vaikutuksia. Ilmastonmuutokseen sopeudutaan kustannustehokkaasti viemällä
sopeutuminen osaksi eri toimialojen
suunnittelua ja päätöksentekoa. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepäätökset. (MMM
vesihallintojohtaja Kai Kaatra 0295
162 106)
Päätös muuttaa DNA Oy:n hallussa
olevaa GSM-standardin mukaista matkaviestinverkkotoimilupaa ja TeliaSonera Finland Oyj:n hallussa olevaa
DCS, GSM-matkaviestinverkkotoimilupaa. DNA Oy ja TeliaSonera
Finland Oyj ovat pyytäneet GSMtoimilupiensa muuttamista niin, että
toimiluvat mahdollistaisivat teleyritysten suunnitteleman yhteisverkon
rakentamisen 900 ja 1800 megahertzin taajuusalueilla Itä ja Pohjois-

Suomen alueelle. 1) molempiin toimilupiin lisätään ehto, jonka mukaan
toimiluvanhaltijan itsenäisesti rakentaman ja ylläpitämän 900 ja 1800
megahertzin taajuusaluetta hyödyntävän eri teknologioilla rakennetun
oman verkon on katettava vähintään
80 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Tämän verkon peittoalueen ulkopuolella teleyritysten yhteisverkon
rakentaminen ja käyttö on sallittua
900 ja 1800 megahertzin taajuusalueilla. 2) molempiin toimilupiin
lisätään ehto, jonka mukaan toimiluvan haltijan oman GSM-verkon ja
GSM-yhteisverkon tulee kuitenkin
yhdessä kattaa 99 prosenttia MannerSuomen väestöstä 1.1.2015 lukien.
3) molempiin toimilupiin lisätään
ehto, jonka mukaan taajuusalueella
900 megahertziä kahden laajakaistaisen kantoaallon yhdistetty (ns.
UMTS dual carrier-toiminnon) käyttö
on kielletty yhteisverkon alueella.
4) molempia toimilupia täsmennetään siten, että toimilupien kohteena
oleva GSM-verkko yksilöidään toimivan sekä 900 että 1800 megahertzin taajuusalueella. 5) DNA Oy:n
toimiluvan toimilupaehtoja ajanmukaistetaan vastaamaan nykylainsäädäntöä. (LVM viestintäneuvos Kreetta
Simola 0295 342 609)
Päätös hyväksyä Vähävaraisten avun
toimenpideohjelma 2014–2020. Ohjelmassa keskitytään lieventämään vähävaraisimpien ruuan puutetta jakamalla
elintarvikkeita. Ohjelman laadinta
perustuu vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta
(FEAD) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen
(EU) N:o 223/2014. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen
avun rahaston tavoitteena on edistää
sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa myötävaikuttamalla
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteeseen vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten
määrää. Rahaston erityistavoitteena
on lieventää köyhyyden pahimpia
muotoja tarjoamalla aineellista tukea.
Suomessa vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ruuan puutetta jakamalla elintarvikkeita. Tämä tapahtuu kansalaisjärjestöjen ja muiden kohderyhmien kanssa työskentelevien organisaatioiden välityksellä pääsääntöisesti vapaaehtoistyönä. Lisäksi ohjelmassa toteutetaan sosiaalista osallisuutta tukevia toimenpiteitä, joilla
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tavoitellaan ruoka-avun kohteena
olevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden vahvistumista ja syrjäytymisen ehkäisyä. (TEM neuvotteleva
virkamies Olli Alho 0295 064 914)
Periaatepäätös valtion ja Helsingin
seudun kuntien välisestä sopimuksesta suurten liikenteen infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä. Sopimuksella tuetaan Helsingin seudun suuria infrastruktuurihankkeita sekä edistetään
samalla alueen asuntotuotantoa ja
työllisyyttä. Sopimuksella Helsingin
seudun kunnat sitoutuvat kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjonnan merkittävään lisäämiseen. Sopimuksen ja Pisara-radan hankesuunnitelman sekä rahoitusta koskevan
selvityksen perusteella hallitus arvioi
valtion mahdollisen osallistumisen
radan rakentamiseen. Sopimuksen
perusteella valtiolla on valmius sitoutua osallistumiseen länsimetron rakentamiseen Matinkylästä Kivenlahteen.
Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepäätökset (YM
hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta
0295 250 091)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
20.11.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 42/2014
vp) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä ja asetukseksi
eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston
perustamisesta annetun asetuksen
(EY) N:o 726/2004 muuttamisesta.
Ehdotusten tavoitteina on parantaa
eläinlääkkeiden saatavuutta, keventää
hallinnollista rasitetta, edistää kilpailukykyä ja innovointia, parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja puuttua
mikrobilääkeresistenssistä kansanterveydelle aiheutuvaan riskiin.
(STM neuvotteleva virkamies Ulla
Närhi 0295 163 391)

Toimitusjohtaja, valtiotieteen lisensiaatti Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtajan virkaan
1.2.2015 lukien. (OKM kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 0295 330
182)

N I M I T Y S A S I AT

Itä-Suomen hovioikeuden ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden vuokrasopimusten tekeminen. Oikeusministeriö
ja Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä
vuokrasopimuksia Itä-Suomen hovioikeuden ja Itä-Suomen hallintooikeuden toimitiloista. Sopimuksien
on määrä tulla voimaan 1.5.2016 ja
niiden pituus on 10 vuotta. Hovi- ja
hallinto-oikeuksien rakennemuutoksen myötä Kouvolan hovioikeus ja
Kuopiossa sijaitseva Itä-Suomen hovioikeus yhdistyivät uudeksi Itä-Suo-

Valtioneuvosto päätti 20.11.2014 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Johannes Lepolle virkavapautta oikeusministeriön lainvalmisteluosaston yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virasta 1.1.2015–
31.12.2017. (OM osastopäällikkö
Asko Välimaa 0295 150 248)
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Johtaja Rita Piirainen Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Pekka Savolainen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja
Leena Gunnar Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja
Pekka Häkkinen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja
Kari Virranta Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Ari
Niiranen Pohjois-Karjalan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Juha S.
Niemelä Keski-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Mika Soininen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään, johtaja Kaj Suomela Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen ylijohtajan
tehtävään, johtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen ylijohtajan
tehtävään, johtaja Kari Pääkkönen
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään
ja johtaja Pirkko Saarela Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään oman toimensa ohella 1.1.2015–31.12.2019.
(TEM neuvotteleva virkamies Elina
Isoksela 0295 063 719)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 19.11.2014 seuraavia asioita:

men hovioikeudeksi. Kouvolan ja
Kuopion hallinto-oikeudet yhdistyivät uudeksi Itä-Suomen hallintooikeudeksi. Molempien uusien tuomioistuimien sijaintipaikka on Kuopio. Muutos tuli voimaan 1.4.2014
lukien. Toimitilahankkeen tavoitteena
on järjestää molemmille 1.4.2014
lukien yhdistyneille tuomioistuimille
asianmukaiset ja tilatehokkaat toimitilat. Itä-Suomen hovioikeuden ja
Itä-Suomen hallinto-oikeuden uudet
vuokrasopimukset ovat määrältään
973 350 euroa/vuosi. Mainittujen tuomioistuimien nykyiset vuokrat ovat
929 499 euroa/vuosi. Tuomioistuimien vuokrakustannukset Kuopiossa
nousevat 43 851 euroa/vuosi. Hankkeen kokonaistaloudellista vaikutusta
laskettaessa on huomioitava Kouvolassa irtisanotuista ja edelleen vuokrattavista toimitiloista aiheutuvat huomattavat vuokrasäästöt. Hanke mahdollistaa tuomioistuimille vuokrasäästön, joka on vuonna 2015 noin
497 000 euroa, vuonna 2016 noin
668 000 euroa ja vuoden 2017 alusta
lukien noin 647 000 euroa/vuosi.
Hanke toteutetaan hallinnonalan
määrärahakehyksen puitteissa. (OM
hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi
0295 150 232)
Itä-Suomen huoltorykmentin ja
Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. ItäSuomen huoltorykmentin esikunta
vuokralaisena allekirjoitti 29.9.2014
Senaatti-kiinteistöjen kanssa Pielaveden Koivujärven varastoalueelle
rakennettavien 38 kappaleen maapeitteisen varastosuojan uudisrakentamista koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen
hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 11.6.2014. Hanke on jaettu neljään vaiheeseen. Hankkeen 1. vaiheen on arvioitu valmistuvan 9/2015
(6 kpl), 2. vaiheen 12/2015 (8 kpl),
3. vaiheen 9/2016 (12 kpl) ja 4. vaiheen 9/2017 (12 kpl). Vuokra-aika on
arvioitu 1. vaiheen osalta alkavaksi
1.10.2015, 2. vaiheen 1.1.2016,
3. vaiheen 1.10.2016 ja 4. vaiheen
1.10.2017. Vuokrasopimus on määräaikainen 40 vuotta, päättyy aikaisintaan 30.9.2055 ja jatkuu sen jälkeen
toistaiseksi voimassa olevana. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 60 446 280
euroa (sis. alv:n osuuden 11 699 280
euroa, hintataso 4/2014). Hankkeessa
rakennetaan uutta varastotilaa, jonka
rakentamisesta aiheutuu pääomavuokrakuluja 3 987 635 euroa/vuosi
(sis. alv:n osuuden 771 800 euroa) ja
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ylläpitovuokrakuluja 166 062 euroa/
vuosi (sis. alv:n osuuden 32 141 euroa).
Varastorakennukset eivät kuulu kiinteistöveron piiriin. Hankkeen valmistuttua tulevat toimitilakustannukset
olemaan yhteensä 4 153 697 euroa/
vuosi (sis. alv:n osuuden 803 941
euroa). (PLM rakennusneuvos Kai
Heng 0295 140 451)
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden
2015 yhteisöveron jako-osuuksien
laskentaperusteista. Jako-osuudet lasketaan verovuosien 2012 ja 2013 tietojen ja kuntien asukasmäärien perusteella laskettujen täysipainoisten jakoosuuksien keskiarvona. Asetus tulee
voimaan 1.1.2015. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2015 tehtäviin yhteisöveron
tilityksiin. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 0295 530 052)
Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Suomen
Hyötytuuli Oy:lle Porin Tahkoluotoon suunnitellun merituulivoiman
demonstraatiohankkeen investointia
varten vuonna 2014 käytettävissä
olevasta momentin 32.60.40 (Energiatuki) sitoumusvaltuudesta 20 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään
18,5 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Energiatuki maksetaan
hankkeen edistymisen mukaan vuosina 2015–2017. Merituulivoimalan
kokonaisinvestointi on 108 miljoonaa euroa (ilman alv). Energiatuella
arvioidaan olevan merkittävä käynnistävä vaikutus merituulivoimalan
toteutumiseen. Energiatuki parantaisi
hankkeen kannattavuutta ja vähentäisi hankkeeseen liittyviä teknologisia ja taloudellisia riskejä. (TEM ylitarkastaja Pekka Grönlund 0295
064 815)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
17.11.2014

Hallitus esittää täydennyksiä vuoden 2015 talousarvioesitykseen
Hallitus sopi 17. marraskuuta 2014
täydennyksistä vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Täydennysesitys sisäl-
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tää lisämäärärahoja 107 miljoonaa
euroa, ja tuloarviota esitetään pienennettäväksi 97 miljoonalla eurolla.
Täydennysesitys annetaan eduskunnalle 20. marraskuuta.
Kasvua ja työllisyyttä tukevat toimet
ICT-alan rakennemuutoksen vauhdittamiseksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käynnistettäviin korkeakoulutettujen täydennys- ja erikoistumiskoulutuksiin sekä tutkintoon
johtaviin muuntokoulutuksiin ehdotetaan 2,45 miljoonan euron lisäystä.
Perusväylänpitoon syntyneen korjausvelan vähentämiseksi esitetään 10 miljoonan euron määrärahalisäystä, joka
kohdistetaan seutu- ja kantateiden päällysteiden, kriittisten siltojen ja väylärakenteiden parantamiseen. Perusväylänpidon kokonaismäärärahataso
on 917 miljoonaa euroa vuonna
2015.
Yksityisten investointien vauhdittamiseksi tuotannollisten investointien
korotettuja poistoja jatketaan kahdella
vuodella. Verovuosina 2015 ja 2016
tuotannollisista investoinneista voisi
tehdä korotetut, kaksinkertaiset poistot. Huojennetut poistot koskisivat
uusia tehdas- ja työpajarakennuksia
sekä tehtaassa ja työpajassa käytettäviä uusia koneita ja laitteita.
Käynnistetään pilottihankkeita, joissa
voidaan maksaa palkkioita yksityisille palveluntuottajille, jotka hankkivat välityömarkkinoilla palkkatuetussa työssä oleville työpaikan joko
avoimilta työmarkkinoilta tai palkkatuetun työpaikan yrityksestä.
Hissien lisärakentamiseen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden
asuntojen korjaamiseen myönnettäviä avustuksia ehdotetaan lisättävän
kertaluonteisesti 5 miljoonalla eurolla.
Asuinalueiden kehittämisohjelmaan
suunnattavia menoja ehdotetaan lisättävän kertaluonteisesti 4 miljoonalla
eurolla 8 miljoonaan euroon. Lisärahoituksella rahoitettaisiin nopeasti
käynnistyviä investointihankkeita.
Edellä mainitut menot rahoitettaisiin
Valtion asuntorahaston varoista.
Finpron toiminnan turvaamiseen esitetään 2 miljoonaa euroa.
Autokannan uudistumista ja liikenneturvallisuutta edistävään romutuspalkkiokokeiluun ehdotetaan varattavaksi 3 miljoonaa euroa.

Kuntien valtionosuuksiin vaikuttavia
muutoksia
Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta lisätään verotulotasauksen
oikaisun ja muiden tarkistusten
vuoksi yhteensä 49,5 miljoonaa
euroa sekä 4,8 miljoonaa euroa
omaishoidon tuen kehittämiseksi.
Päivystysjärjestelmän uudistaminen
ja siihen liittyvät kustannussäästöt
vähentävät määrärahatarvetta 5 miljoonalla eurolla. Kuntien sosiaali- ja
terveydenhuollon hankkeiden valtionavustusmäärärahaan ehdotetaan 5 miljoonan euron lisäystä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen toteuttamisesta aiheutuviin
kustannuksiin.
Viljelijätukien toimeenpanoa vahvistetaan
Vuoden 2015 viljelijätukien toimeenpanon ja maksatusaikataulun turvaamiseksi esitetään 600 000 euroa
Maaseutuvirastolle. Lisäksi ELYkeskuksia resurssoidaan 1,8 miljoonalla eurolla. Rahaa käytetään rahastokausien muutoksista aiheutuviin
tehtäviin ja sillä turvataan tukimaksatusten edellyttämä valvonta.
Ympäristövastuualueen lupien käsittelyruuhkan purkamiseksi esitetään
Aluehallintovirastolle kertaluonteisesti 700 000 euroa.
Muutoksia verotukseen
Polttoturpeen veroa esitetään alennettavaksi tasolle 3,4 euroa/MWh,
mikä alentaa energiaverojen tuloarviota 11 miljoonaa euroa. Metsähakkeella tuotetun uusiutuvan energian tuotantotukea korotetaan turpeen veron laskua vastaavasti, mikä
lisää määrärahatarvetta noin 10 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Näillä
muutoksilla turvataan lyhyellä aikajänteellä kotimaisten polttoaineiden
kilpailukykyä suhteessa kivihiileen.
Lisäksi aiemmin on jo sovittu polttoturpeen veron alennuksesta edelleen
tasolle 1,9 euroa/MWh vuonna 2016
ja vastaavasta metsähakkeella tuotetun uusiutuvan energian tuen korotuksesta.
Hallituksen aiemmin linjaama, vuonna
2015 toteutettava makeisveron korotus perutaan, joten makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron tuloarviota alennetaan 45 miljoonaa euroa. Osuuskuntien ylijäämänjaon verotukseen esitetään muutoksia.
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Muita muutoksia talousarvioesitykseen
Valtioneuvoston yhteiset hallinto- ja
palvelutehtävät ehdotetaan koottavaksi uudeksi kokonaisuudeksi
valtioneuvoston kansliaan 1.3.2015
lukien. Kanslian toimintamenoihin ehdotetaan tässä tarkoituksessa
siirrettäväksi lähinnä ministeriöistä
82 miljoonaa euroa.
Puolustusvoimien toimintamenojen
tilausvaltuutta ehdotetaan lisättäväksi
39,8 miljoonalla eurolla ilmatorjunnan kunnossapitotarpeiden tarkentumisen vuoksi. Tilausvaltuuden lisäys
toteutetaan PLM:n hallinnonalalle vahvistetun määrärahakehyksen sisällä.
Seitsemän HawkMk51-konetta uudistetaan lasiohjaamokoneiksi, mihin
ehdotetaan uutta tilausvaltuutta vuosille 2015–2018. Vuoden 2015 maksuosuus on 4 miljoonaa euroa.
Poliisin toimintamenoja ehdotetaan
lisättäväksi 3 miljoonalla eurolla terrorismin torjunnan edistämiseksi
Supon yhdyshenkilön saamiseksi
Turkkiin sekä poliisin erityisryhmien
suorituskyvyn kohottamiseksi.
Yksityisen kopioinnin hyvityksen
järjestämiseen ehdotetaan 11 miljoonaa euroa. Määrärahalla on tarkoitus
hyvittää tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille sitä, että teoksia ja lähioikeuden suojan kohteita kopioidaan
yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslaissa säädetyn rajoituksen nojalla.
Lainauskorvauksen tason nostamiseen esitetään 4 miljoonaa, jolla korotetaan kirjastolainoista tekijöille
maksettavaa korvausta.

Fennovoima Oy:n ydinvoima-alueelle
johtavan tieyhteyden rakentamiseksi
esitetään Liikennevirastolle 7,4 miljoonan euron valtuutta. Fennovoima
Oy rakentaa ja rahoittaa tien, ja valtio
maksaa tieosuuden sen valmistuttua
kahden vuoden kuluttua edellyttäen,
että voimalaa rakennetaan.
Vammaisetuuksien uudistamisella
1.6.2015 lukien pyritään kohdentamaan tuet nykyistä oikeudenmukaisemmin. Muutoksen myötä erityiskustannusten merkitys vähenisi ja
etuuden myöntämisessä arvioitaisiin
selkeämmin hakijan tuen tarvetta.
Uudistukseen liittyy myös vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen vammaisetuuskytkennän poistaminen vuoden 2016 alusta. Vammaisetuuskytkennän
poistaminen
edistää kuntoutuksen oikea-aikaisuutta, vaikuttavuutta ja jatkuvuutta.
Varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen varaudutaan.
Valtion lainanoton tarve kasvaa
Täydentävä talousarvioesitys lisää
valtion nettolainanoton tarvetta noin
203 miljoonalla eurolla. Valtio ottaisi
ensi vuonna siten 4,7 miljardia euroa
lainaa nettona. Eduskunta käsittelee
parhaillaan hallituksen esitystä vuoden 2015 talousarvioksi.
Lisätietoja: pääministerin erityisavustaja (talouspolitiikka) Maarit
Kaltio, p. 044 582 8217, valtiovarainministerin erityisavustaja Joonas
Rahkola, p. 0295 530 518 sekä budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 330

LUOVUTETUT
MIETINNÖT

Seulontatyöryhmä luovutti 20.11.2014
sosiaali- ja terveysministeriölle raporttinsa, jossa selvitettiin terveydenhuollon seulontojen historiaa, nykytilaa ja ajankohtaisia kysymyksiä.
Työryhmän mukaan seulontojen kansallista ohjausta on vahvistettava
sote-uudistuksen yhteydessä. Seulontojen järjestämisvastuun kokoaminen viidelle sote-alueelle turvaa
yhdenvertaiset, vaikuttavat seulonnat
koko maahan. Samalla seulontojen
kansallinen ohjaus tulisi antaa yhden
viranomaisen koordinoitavaksi. Uusia
seulontoja on jatkuvasti tarjolla,
mutta uuden, koko väestöä koskevan
seulonnan aloittaminen vaatii paljon
valmistelutyötä. Seulonnan hyötyjen
ja haittojen tulee olla tasapainossa, ja
seulonnan on oltava väestötasolla vaikuttava. Myös vakiintuneissa seulonnoissa menetelmät ja tarpeet saattavat muuttua vuosien kuluessa. Kansallista seulontaohjelmaa on arvioitava kriittisesti ainakin kerran vuosikymmenessä. Raportti on osoitteessa
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/
_julkaisu/1896077. Lisätietoja antavat johtaja Nea Malila, p. 050 3055
703 (syöpäseulonta), Suomen Syöpärekisteri, ylilääkäri Riitta Sauni,
p. 0295 163 147 (seulontaraportti)
ja johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki,
p. 0295 163 382 (seulontatyöryhmä),
sosiaali- ja terveysministeriö.

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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