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

Valtioneuvosto antoi 8.1.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 348/2014 vp)
eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun
lain 13 luvun muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain tutkintavankeja koskevaa 13 lukua. Lakiin lisättäisiin viittaukset tutkintavankeuslakiin ehdotettuihin säännöksiin. Lakiviittaukset
kohdistuisivat säännöksiin, joissa
säädetään tutkintavankeuden päättymisestä, tutkintavangin sijoittamisesta ja lyhytaikaisesta siirtämisestä,
tutkintavangin kirjeenvaihdosta, puheluista sekä tutkintavangin tapaamisista ja yhteydenpidosta vankilan
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ulkopuolelle. Esityksen tavoitteena
on saattaa poliisin säilyttämien tutkintavankien kohtelua koskeva sääntely yhdenmukaiseksi tutkintavankeuslakiin tehtävien muutosten kanssa
siltä osin kuin kyse on tutkintavangin
oikeuksista ja velvollisuuksista. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.3.2015. (SM ylitarkastaja Marko
Meriniemi 0295 488 561)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 8.1.2015 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta neuvonanto-, koulutusja tukioperaatioon Afganistanissa
Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta ja
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Sopimus on voimassa 30.12.2014
lukien. Laki (1433/2014) ja asetus
tulevat voimaan 9.1.2015. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295
351 158)
Valtioneuvoston asetus täydentävien
ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta. Asetus liittyy rahoituskautta 2014–2020 koskevan uuden Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon. Asetuk-

sessa säädetään Euroopan unionin
suorien tukien järjestelmän sekä eräiden maaseudun kehittämisohjelmien
perusteella maksettavien maataloustukien ehtoina noudatettavien lakisääteisten hoitovaatimusten sekä hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimusten (täydentävät ehdot) valvonnasta.
Lisäksi asetuksessa yksilöidään ne
kansalliset säännökset, joita noudatetaan lakisääteisinä hoitovaatimuksina
eräiden suoraan sovellettavien EUsäännösten lisäksi. EU-lainsäädännön uudistus merkitsee vain vähäisiä
muutoksia lakisääteisten hoitovaatimusten sisältöön. Asetuksella tukien
saannin ehtona noudatettavat kansalliset säännökset kuitenkin määritellään nykyistä täsmällisemmin. Kyse
on maataloustoiminnan harjoittajia
jo muutenkin sitovasta lainsäädännöstä, joten asetus ei lisää toimijoiden
velvoitteita. Asetuksella täydentävien
ehtojen valvontajärjestelmää myös
muutetaan nykyistä kattavammaksi
elintarvikehygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevan valvonnan osalta.
Muutoksen taustalla ovat komission
havainnot Suomen valvontajärjestelmässä olevista puutteista, niiden
perusteella määrätty rahoitusoikaisu
ja uusien rahoitusoikaisujen uhka.
Asetus tulee voimaan 13.1.2015 siirtymäsäännöksin. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162
244)
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Valtioneuvoston asetus maatalouden
tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista. Asetuksella säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetussa
laissa, Euroopan unionin suorista
tuista maataloudelle annetussa laissa
ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetussa laissa säädettyjen tukien myöntämisen perusteena
olevista tukialueista sekä niiden saaristoksi luettavista osa-alueista. Asetus
tulee voimaan 14.1.2015. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2014 maksettavasta Etelä-Suomen
kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 6 §:ää on
muutettu maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta annetulla lailla. Lakimuutos tuli voimaan 1.1.2015 ja asetusta
päivitetään vastaavasti. Ennen muutoksen voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin sovelletaan aiemmin voimassa olleita säännöksiä. Jos
6 §:n muutettua kohtaa käytetään
vielä vuoden 2015 aikana säädettäviin tukimuotoihin, tulee pykälän
kohtien muutokset päivittää valtioneuvoston asetukseen. Lisäksi päivitetään vuoden 2015 alusta muuttunut
tukialuenimi soveltamisalaan. Asetus
tulee voimaan 14.1.2015. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus täydentävien
ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista. Asetus säädetään Euroopan unionin lainsäädännössä ja kansallisessa lainsäädännössä
tapahtuneiden muutosten vuoksi
Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 4 §:n 3 momentin ja eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 4 §:n
5 momentin nojalla. Asetus sisältää
tarkemmat säännökset vesiensuojeluun, maaperään ja hiilivarastoon,
biologiseen monimuotoisuuteen ja
maiseman ylläpitämiseen liittyvistä
täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista.
Asetus tulee voimaan 13.1.2015.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 0295 162 248)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 8.1.2015 seuraavat päätökset:

10

Päätös ottaa käyttöön Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu ennakkolupamenettely pysyvän laitumen siirtämiseksi
muuhun käyttöön. Ennakkolupamenettelyn käyttöönottaminen on
tarpeen, koska pysyvien laidunten
osuus maatalousmaasta on vähentynyt koko valtakunnan tasolla yli viisi
prosenttia suhteessa vuoden 2003
viitealaan. Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/
2013 täydentämisestä yhdennetyn
hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä
suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten
seuraamusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o
640/2014 37 artiklan 1 kohdan mukaan
jäsenvaltion on tällöin säädettävä,
että viljelijät eivät saa muuttaa pysyvänä laitumena olevan maan käyttötapaa ilman ennakkolupaa. Ennakkolupamenettely otetaan käyttöön
8.1.2015 lukien. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162
248)
Päätös asettaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–
2020 seurantakomitea ohjelman sulkemiseen saakka. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio
maa- ja metsätalousministeriö; varapuheenjohtaja: maatalousneuvos Taina
Vesanto maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: lainsäädäntöneuvos Jyri
Inha (finanssineuvos Anne-Marie
Välikangas) valtiovarainministeriö,
erityisasiantuntija Timo Halonen
(neuvotteleva virkamies Harri Kukka)
maa- ja metsätalousministeriö, maatalousneuvos Esko Juvonen (neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen)
maa- ja metsätalousministeriö, neuvotteleva virkamies Tiina Malm (ylitarkastaja Eero Pehkonen) maa- ja
metsätalousministeriö, neuvotteleva
virkamies Sini Wallenius (ylitarkastaja Antero Nikander) maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Harri
Ahlgren (erityisasiantuntija Christell
Åström) työ- ja elinkeinoministeriö,
ylitarkastaja Anne Polso (ylitarkastaja
Rainer Lahti) ympäristöministeriö,
johtaja Matti Puolimatka (osastonjohtaja Maria Teirikko) Elintarviketurvallisuusvirasto, osastonjohtaja
Esko Leinonen (yksikönjohtaja Markus Lounela) Maaseutuvirasto, osastonjohtaja Erja Loppi (osastonjohtaja
Jukka Pekonniemi) Maaseutuvirasto,

yksikön päällikkö Hannu Linjakumpu
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ryhmäpäällikkö Tiina
Suutari Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), ylijohtaja Marja Karvonen
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ylijohtaja Kari
Pääkkönen Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), yksikön
päällikkö Kari Kivikko Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(yksikön päällikkö Jyrki Pitkänen
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), yksikön
päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen
Keski-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus (yksikön päällikkö
Pekka Antila Satakunnan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus), maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila (tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen)
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, puheenjohtaja
Holger Falck (toiminnanjohtaja
Johan Åberg) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.,
elinkeinopoliittinen asiamies Hannamari Heinonen (elinkeinoasioiden
päällikkö Susanna Kallama) Suomen
Yrittäjät, asiantuntija Jari Huovinen
(asiantuntija Jari Konttinen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, alueja elinkeinopoliittinen asiantuntija
Lauri Korkeaoja Toimihenkilöjärjestö
STTK ry (elinkeinopoliittinen asiantuntija Auli Korhonen Suomen
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
ry), palveluryhmäpäällikkö Hannu
Heikkilä ProAgria Keskusten liitto
(johtaja
Meira-Pia
Lohiluoma
Svenska Lantbrukssällskapens Förbund), aluejohtaja Anna-Kaisa Wuotila Suomen 4H-liitto, 4H Lappi
(aluejohtaja Päivi Kiviranta Suomen
4H-liitto, 4H Länsi-Suomi), toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt (kehityspäällikkö Hannele Partanen) Maa- ja
kotitalousnaisten Keskus ry, erityisasiantuntija Tapani Veistola Suomen
luonnonsuojeluliitto (ympäristönsuojelupäällikkö Anne Antman Natur och
Miljön), maaseutujohtaja Pertti Iivanainen (maaseutuasiamies Taina
Wirberg) Maaseudun kehittäjät, pääsihteeri Risto Matti Niemi (toimitussihteeri/tiedottaja Pipsa Salolammi)
Suomen Kylätoiminta ry, toiminnanjohtaja Kati Pulli SEY Suomen
Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry (toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara,
Eläinsuojeluliitto Animalia ry), toiminnanjohtaja Ilkka Peltola Keskipiste-Leader ry (toiminnanjohtaja
Heikki Konsala Pirkan Helmi), eri-
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tyisasiantuntija Taina Väre (kehityspäällikkö Jarkko Huovinen) Suomen
Kuntaliitto ja maakuntajohtaja Asko
Peltola Etelä-Pohjanmaan liitto
(maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
Etelä-Savon liitto); sihteerit: neuvotteleva virkamies Leena Anttila maaja metsätalousministeriö, maaseutuekonomisti Virva Terho maa- ja
metsätalousministeriö ja ylitarkastaja Noora Hakola Maaseutuvirasto.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Jukka Mirvo 0295 162 468)
Päätös nimetä ehdokkaat Suomen
edustajiksi ja varaedustajiksi alueiden komiteaan kaudeksi 2015–2020.
Edustajat: Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen Pauliina Haijanen,
Espoon kaupunginvaltuuston jäsen
Markku Markkula, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen, Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen Antti Liikkanen, Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen Ossi
Martikainen, Säkylän kunnanvaltuuston jäsen Satu Tietari, Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen Ilpo Haalisto, Espoon kaupunginvaltuuston
jäsen Sirpa Hertell; Ahvenanmaa:
maakuntapäivien jäsen Gun-Mari
Lindholm; varajäsenet: Helsingin
kaupunginvaltuuston varajäsen Hannele Luukkainen, Pirkkalan kunnanvaltuuston jäsen Antero Saksala,
Vaasan kaupunginvaltuuston jäsen
Matias Mäkynen, Liperin kunnanvaltuuston jäsen Sanna Parkkinen,
Tornion kaupunginvaltuuston jäsen
Katri Kulmuni, Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen Tiina Elovaara,
Kemin kaupunginvaltuuston jäsen
Veikko Kumpumäki, Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen Patrik Karlsson; Ahvenanmaa: maakuntapäivien
jäsen Wille Valve. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman
terveysjärjestön (WHO) 136. hallintoneuvoston kokoukseen Genevessä
25.1.–3.2.2015 ja oikeuttaa sosiaalija terveysministeriö määräämään
valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja
on suurlähettiläs Päivi Kairamo
Geneven pysyvästä edustustosta ja
jäsenet ovat johtaja Taru Koivisto
sosiaali- ja terveysministeriöstä,
yksikön päällikkö Johanna Karanko
ulkoasiainministeriöstä, neuvotteleva
virkamies Outi Kuivasniemi sosiaali-

ja terveysministeriöstä, neuvotteleva
virkamies Eero Lahtinen sosiaali- ja
terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio-Lähteenkorva
sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Pasi Mustonen Geneven pysyvästä edustustosta, yksikön
päällikkö Markku Kuusi Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksesta ja ulkoasiainsihteeri Ville Lahelma ulkoasiainministeriöstä. (STM kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen
0295 163 649)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 8.1.2015 seuraavat nimitysasiat:
Valtiotieteiden tohtori Jenni Pääkkönen valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2015
lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla
Kalsi 0295 530 422)
Valtioneuvosto myönsi oikeustieteen
kandidaatti, osastopäällikkö Minna
Kivimäelle virkavapautta liikenneja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virasta 1.3.2015–28.2.2020,
enintään kuitenkin ajaksi, jonka hän
toimii osastopäällikön virassa. (LVM
kansliapäällikkö Harri Pursiainen
0295 342 389)
Valtioneuvosto myönsi Kristiina
Poikajärvelle virkavapautta sosiaalija terveysministeriön neuvottelevan
virkamiehen virasta 26.1.2015–
31.12.2019. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)
LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö ja
toimitusjohtaja Petri Rouvinen Etlatieto Oy:stä luovuttivat 8.1.2015
talousneuvostolle raportin, jossa käsiteltiin yritysten välisten arvoverkostojen kansainvälistymisen merkitystä kansallisten linjausten näkökulmasta erityisesti innovaatio-,
työmarkkina- ja elinkeinopolitiikassa. Monikansallisten yritysten
tarve levittää kansallisesti tuotettua
tietoa eri yksiköidensä käyttöön globaalisti heikentää kansallisen innovaatiopolitiikan tehoa, koska panostusten hyödyt vuotavat kasvavassa
määrin muihin maihin. Kansainväli-

nen kilpailu yritysten investoinneista
ja työpaikoista on kiristynyt. Yhä
useammat tuotteet ja palvelut syntyvät
yritysverkostoissa, joiden osat sijaitsevat eri maissa. Myös yritysten sisäinen toiminta on hajautunut ja Suomenkin ulkomaankaupasta huomattava osa muodostuu konsernien sisäisestä viennistä ja tuonnista. Kotimainen kilpailu kannustaa yrityksiä innovoimaan ja alentaa yleistä kustannustasoa, mikä parantaa suomalaisten yritysten kansainvälistä asemaa. Raportti
on osoitteessa http://vnk.fi/julkaisut/
julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=
436410. Lisätietoja antavat tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö, p. 09 6099
0210, toimitusjohtaja Petri Rouvinen,
p. 09 6099 0202, Etlatieto Oy sekä
talousneuvoston pääsihteeri Pekka
Sinko, p. 0295 160 189, valtioneuvoston kanslia.
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos
luovutti 5.1.2015 työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen, jossa käsiteltiin Euroopan unionin päästökauppadirektiivin keskeisen tukijärjestelmän eli päästökaupan
aiheuttaman sähkön hinnan nousun
kompensaation toteuttamista Suomessa. Selvityksen tulosten avulla
voidaan tehdä laskennallisia arvioita
päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaation määrästä. Työn
tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa kompensaation valtiontaloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia
suomalaiselle sähköintensiiviselle
teollisuudelle. Tuen sallittu enimmäismäärä määräytyy muun muassa
päästöoikeuden hinnan ja tuotannon
sähkönkulutuksen perusteella. Tukeen
oikeutetut toimialat ja tuen sallittu
enimmäismäärä määritellään Euroopan komission antamien suuntaviivojen mukaan. Koska tukitoimenpiteet
ovat määritelmällisesti valtiontukea,
edellyttäisi tukien käyttöönotto valtiontuki-ilmoituksen tekemistä komissiolle. Selvitys on osoitteessa:
www.tem.fi/energia/energia-alan_
selvityksia_ja_raportteja/paastokauppa_(julkaisuja). Lisätietoja antavat hallitusneuvos Päivi Janka,
p. 0295 064 833, vanhempi hallitussihteeri Karoliina Anttonen, p. 0295
064 114 ja elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen, p. 050 361
7511, työ- ja elinkeinoministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2015
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