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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
vahvisti
13.1.2015 seuraavat lait:
Isyyslaki, laki oikeusgeneettisestä
isyystutkimuksesta annetun lain
muuttamisesta, laki nimilain 4 §:n
muuttamisesta, laki lapsen huollosta
ja tapaamisoikeudesta annetun lain
19.1.2015/8

muuttamisesta ja laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
(HE 91/2014 vp). Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten osalta
isyyden tunnustamismenettelyä ajanmukaistetaan siten, että isyyden tunnustaminen ja yhteishuollosta sopiminen on mahdollista tehdä ennen
lapsen syntymää äitiysneuvolakäyntien yhteydessä. Isyyden selvittämisen käyttöalaa laajennetaan. Isänä
itseään pitävän miehen kanneoikeutta
laajennetaan sekä isyyden vahvistamista että kumoamista koskevissa
asioissa. Lait tulevat voimaan 1.1.2016.
Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta
edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan esityksen
perinnönjaon peräyttämistä ja palautusvastuuta koskevaksi täydentäväksi
sääntelyksi sellaisia tapauksia varten,
joissa avioliiton ulkopuolella ennen
1.10.1976 syntyneellä lapsella on
uuden isyyslain 67 §:n 1 momentissa
tarkoitetuin tavoin tai sen seurauksena perintöoikeus isänpuoleisen
perittävän jälkeen ja antaa esityksen
eduskunnan käsiteltäväksi hyvissä
ajoin niin, että ehdotetut muutokset
voivat tulla samanaikaisesti voimaan
uuden isyyslain kanssa. 2) Eduskunta
edellyttää, että hallitus arvioi perintöja testamenttisaannon vanhentumiseen sekä perinnönjaon peräyttämiseen ja palautusvastuuseen liittyviä
lainsäädännön yleisiä uudistustarpeita

erityisesti oikeusvarmuuden ja omaisuuden suojan näkökulmasta ja ryhtyy arvioinnin perusteella tarvittaessa
lainsäädäntötoimenpiteisiin. (OM lainsäädäntöneuvos Salla Silvola 0295
150 314)
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (HE 54/2013 vp).
Lailla julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkosta,
sen palveluista ja palvelujen käytöstä
sekä muusta turvallisuusverkkotoiminnasta. Lain tarkoituksena on normaalioloissa ja niiden häiriötilanteissa
sekä poikkeusoloissa varmistaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan
turvallisuuden kannalta tärkeiden
viranomaisten ja muiden toimijoiden
yhteistoiminnan edellyttämän viestinnän häiriöttömyys ja jatkuvuus
sekä turvata päätöksenteossa ja johtamisessa tarvittavan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus.
Laki tulee voimaan 15.1.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan ja
arvioivan turvallisuusverkkouudistuksen toimeenpanoa sekä antavan hallintovaliokunnalle vuoden 2016 valtiopäivien loppuun mennessä perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitetun seikkaperäisen kirjallisen selvityksen uudistuksen toimeenpanosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä mukaan
lukien hallintovaliokunnan mietin13
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nöstä HaVM 35/2014 vp ilmenevät
eri seikat. (VM neuvotteleva virkamies Timo Saastamoinen 0295 530
446)
Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen ja päätti selitysten antamisesta yleissopimukseen sekä vahvisti
lain viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 116/2014 vp).
Yleissopimuksen tarkoituksena on
turvata ja toteuttaa Euroopan neuvoston yhteisen perinnön mukaiset
ihanteet ja periaatteet tunnustamalla
viranomaisten toiminnan avoimuuden tärkeys moniarvoisessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa sekä luomalla julkisuusperiaatteelle rakentuvat yhtenäiset viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskevat perusteet
Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa.
Yleissopimukseen annetaan seuraavat selitykset: 1) Yleissopimusta sovellettaessa yleissopimuksen 1 artiklan
2 kohdassa tarkoitettu viranomaisen
määritelmä kattaa luonnolliset ja
oikeushenkilöt niiden hoitaessa sellaisia laissa säädettyjä tehtäviä, joissa
ne käyttävät julkista valtaa. 2) Yleissopimuksen 8 artiklan määräyksiä
muutoksenhakumenettelystä ei sovelleta tasavallan presidentin asiakirjapyynnön johdosta tekemään päätökseen. Lain voimaantulosta säädetään
valtioneuvoston asetuksella. (OM
lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 0295 150 196)

neuvoksen virkaan 1.2.2015 lukien,
määräaikainen hovioikeudenneuvos,
käräjätuomari Juha Pekka Saarenvirta Helsingin hovioikeuden neljänneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2015 lukien ja
kihlakunnansyyttäjä Malla Kaisa
Annikka Sunell Helsingin hovioikeuden viidenneksi täytettävään
hovioikeudenneuvoksen
virkaan
1.4.2015 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Harry Aarre Määttä PohjoisSuomen hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin virkaan 1.2.2015
lukien. (OM hallitusneuvos Heikki
Liljeroos 0295 150 428)
Käräjätuomari Mari Pauliina Hermunen Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2015 lukien,
käräjätuomari Mika Erik Herhi Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2015 lukien,
määräaikainen käräjätuomari, viskaali Päivi Johanna Rousti Oulun
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2015 lukien, julkinen oikeusavustaja Raija Helena Virtanen KantaHämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2015 lukien ja
määräaikainen käräjätuomari, viskaali Tiina Riikka Hirvonen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2015 lukien.
(OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos
0295 150 428)

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

N I M I T Y S A S I AT

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan
presidentti
päätti
13.1.2015 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto antoi 15.1.2015
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 349/2014 vp)
eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja
eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Muutokset koskisivat pienimuotoista sähkön tuotantoa. Sähköverotuksen ulkopuolelle
kokonaan jäävien voimalaitosten
määritelmää muutettaisiin niin, että
se koskisi enintään 100 kilovolttiampeerin nimellistehoisia voimalaitoksia nykyisen 50 kilovolttiampeerin tehoisten laitosten sijasta. Samassa
yhteydessä purettaisiin nykyinen
sääntely, jossa yli 50 mutta enintään
2 000 kilovolttiampeerin nimellis-

Jakartan suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Päivi Hiltunen-Toivion
sivuakkreditointi Itä-Timoriin. (UM
henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295
351 439)
Määräaikainen hovioikeudenneuvos,
viskaali Heikki Kalervo Rautiola
Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2015 lukien, määräaikainen
hovioikeudenneuvos, viskaali Kari
Tapio Heikkonen Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2015
lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, esittelijäneuvos Timo Jussi
Ojala Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeuden-

14

tehoisen voimalaitoksen verokohtelu
riippuu siitä, siirretäänkö sähköä
sähköverkkoon kalenterikuukauden
aikana vai ei. Tilalle ehdotetaan sääntelyä, jossa myös yli 100 kilovolttiampeerin nimellistehoinen voimalaitos säilyisi verotuksen ulkopuolella,
jos sen kalenterivuodessa tuottaman
sähkön määrä ei ylitä 800 000 kilowattituntia. Sähkön pientuotannon
sääntely koskisi nykyisenkaltaisesti
niin fossiilista kuin uusiutuvaa energiaa käyttäviä voimalaitoksia. (VM
lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen
0295 530 372)
Hallituksen esitys (HE 350/2014 vp)
eduskunnalle laiksi nestemäisten
polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
annettua lakia siten, että nestekaasun
verottomuus poistettaisiin. Nestekaasusta kannettaisiin muiden lämmitys-,
voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden tapaan nestekaasun energiasisältöön perustuva energiasisältövero ja
poltosta syntyvän hiilidioksidin ominaispäästöön perustuva hiilidioksidivero. Hallinnollisista syistä enintään
1 000 gramman vähittäismyyntipakkauksissa oleva nestekaasu säilyisi
verottomana. Siihen sovellettaisiin
kuitenkin edelleen valmisteverotuksen valvontaa ja siirtämistä koskevia
säännöksiä. Nestekaasun verotuksessa
noudatettaisiin valmisteverotuksen
yleisiä periaatteita ja menettelyitä,
joista säädetään valmisteverotuslaissa
ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa. Esitys
liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2016. (VM
lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen
0295 530 372)
Hallituksen esitys (HE 351/2014 vp)
eduskunnalle laiksi henkilötietojen
käsittelystä Tullissa ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa, joka sisältäisi nykyisin tullilaissa olevat henkilörekisterisäännökset. Laissa säädettäisiin aiempaa täsmällisemmin
Tullin henkilörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä. Uuden lain
soveltamisala kattaisi Tullille laissa
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi
tarpeellisten henkilötietojen automaattisen käsittelyn ja muun henkilötietojen käsittelyn, jos ne muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa.

19.1.2015/8

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

Lisäksi Tullilla olisi oikeus saada
eräitä muita tietoja, jotka ovat tarpeen Tullille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. Henkilötietolaista ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista poikettaisiin vain, jos se on tullitoiminnan
tehokkuuden turvaamiseksi tai Euroopan unionin tulli- tai muita tietojärjestelmiä koskevien määräysten huomioon ottamiseksi välttämätöntä.
Ehdotetun lain mukaan Tullin rikostorjunta voisi hyödyntää nykyistä
laajemmin poliisin tietojärjestelmiä.
Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi
pakkokeinolakia, poliisin, Tullin ja
rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta
annettua lakia, henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annettua lakia, Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annettua lakia,
Harmaan talouden selvitysyksiköstä
annettua lakia, asevelvollisuuslakia,
Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta
annettua lakia, Eurojustia koskevan
päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annettua lakia, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen
ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston
puitepäätöksen lainsäädännön alaan
kuuluvien säännösten kansallisesta
täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen
soveltamisesta annettua lakia, ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia,
eräiden alusten ja niitä palvelevien
satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettua lakia,
maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia sekä sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettua lakia. Nämä
muutokset ovat pääosin teknisiä. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.5.2015. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)
Hallituksen esitys (HE 352/2014 vp)
eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia.
Pienten riippumattomien panimoiden
alkoholiveron alennusta lisättäisiin.
Lisäksi ehdotetaan, että verotukeen
oikeutettujen panimoiden vuosituotannon ylärajaa nostettaisiin. Lakia
sovellettaisiin 1.1.2015 alkaen. (VM
neuvotteleva virkamies Tanja Nurmi
0295 530 335)
Hallituksen esitys (HE 353/2014 vp)
eduskunnalle
kalataloushallinnon
19.1.2015/8

uudelleen organisointia koskevaksi
lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merellä toimivien
kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annettua lakia, kaupallisen
kalastuksen vakuutustuesta annettua
lakia, kalastuslakia, Hallituksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annettua
lakia sekä yhteisen kalastuspolitiikan
seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettua lakia. Ehdotetut teknisluonteiset muutokset liittyvät
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetulla valtioneuvoston asetuksella toteutettuun kalataloushallinnon uudelleen organisointiin, jossa kalataloustehtävien
hoito keskitettiin Varsinais-Suomen,
Pohjois-Savon ja Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksiin.
Kalataloushallinnon uusi organisaatiomalli tuli voimaan vuoden 2015
alussa. Lisäksi esitys sisältää merellä
toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa
laissa maa- ja metsätalousministeriölle säädettyjen toimeenpanotehtävien siirron Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Yhteisen kalastuspolitiikan
seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muutoksella mahdollistetaan valvonnan ohjaus- ja koordinaatiotehtävien siirtäminen maa- ja
metsätalousministeriöstä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle
valtioneuvoston asetuksella. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.4.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Heidi Aliranta 0295 162 410)
Hallituksen esitys (HE 354/2014 vp)
eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä ja Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirastosta annettuun
lakiin ehdotetaan tehtäväksi uuden
lain edellyttämiä muutoksia. Lakiehdotuksessa säädettäisiin sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien
ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, ammatinharjoittamisoikeuden rekisteröinnistä, sosiaalihuollon
ammattihenkilöiden ohjauksesta ja
valvonnasta sekä valvontaviranomaisten tehtävistä ja työnjaosta.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntäisi hakemuksesta
oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän, sosionomin ja geronomin ammat-

teja voimassa olevien koulutusrakenteiden mukaisesti. Laissa säädettäisiin myös oikeudesta käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä. Nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeistä ja vaadittavasta koulutuksesta säädettäisiin
valtioneuvoston asetuksella. Lupa- ja
valvontavirasto ryhtyisi ylläpitämään
sosiaalihuollon ammattihenkilöiden
keskusrekisteriä vastaavalla tavalla
kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiden osalta. Lakiehdotus sisältää
säännökset sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkittävistä tiedoista. Terveydenhuollon
ammattihenkilöiden valvontalautakunnan tehtävät laajenisivat sosiaalihuoltoon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Eila Mustonen 0295 163
460)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 15.1.2015 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015.
Samaan aikaan tulivat voimaan yhdenvertaisuusvaltuutetusta sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta
annetut lait. Aiemmin sisäministeriön
yhteydessä toimineiden vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan
tilalle tulevat uudet toimijat (yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta) siirtyivät edellä mainitun lainsäädännön
voimaan tullessa oikeusministeriön
yhteyteen. Yhdenvertaisuus ja hyvien
etnisten suhteiden edistäminen siirrettiin valtioneuvoston ohjesäännön
1.1.2015 voimaan tulleella muutoksella sisäministeriön toimialasta
oikeusministeriön toimialaan. Asetuksen 1 ja 2 §:ään tehdään mainituista
siirroista aiheutuvat muutokset.
Lisäksi asetuksen 7 §:n säännöksiä
kelpoisuusvaatimuksista täsmennetään.
Asetus
tulee
voimaan
19.1.2015. (SM kansliapäällikkö
Päivi Nerg 0295 418 803)
Valtioneuvoston asetus kolttalain
mukaisten tukien hakuajan päättymisestä. Kolttalain mukaisten tukien,
asuntorahoitusta lukuun ottamatta,
hakuaika päättyy 16.1.2015 alkaen
toistaiseksi. Haku jatkuu vasta sen
jälkeen, kun kolttalain mukaiset tukijärjestelmät on saatettu vastaamaan
EU:n uusia valtiontukisääntöjä, joita
on noudatettava 2015 alkaen. Asetus
15
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tulee voimaan 16.1.2015. (MMM
lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa
0295 162 252)
Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta. Asetuksen
11 §:n 2 momentti muutetaan siten,
että rifampisiinia saa käyttää yhdessä
erytromysiinin, atsitromysiinin tai
klaritromysiinin kanssa pikkuvarsojen Rhodococcus equi -infektioiden
hoidossa. Asetus tulee voimaan
1.2.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen 0295 162 438)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2015 maksettavasta Etelä-Suomen
kansallisesta tuesta. Etelä-Suomen
kansallista tukea maksetaan sika- ja
siipikarjataloudelle tuotannosta irrotettuna tukena. Puutarhataloudelle
tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden
varastointitukena. Tukeen arvioidaan
tarvittavan 29,06 miljoonaa euroa.
Asetus tulee voimaan 21.1.2015.
(MMM neuvotteleva virkamies
Martti Patjas 0295 162 474)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015
maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan enintään
350 euroa hehtaarilta. Tukeen arvioidaan tarvittavan 4,55 miljoonaa euroa.
Asetus tulee voimaan 21.1.2015.
(MMM neuvotteleva virkamies
Martti Patjas 0295 162 474)
Valtioneuvoston asetus pysyvien
laitumien ennakkolupamenettelystä
vuonna 2015. Valtioneuvosto päätti
8.1.2015 Euroopan unionin suorista
tuista maataloudelle annetun lain
perusteella pysyvien laitumien
ennakkolupamenettelyn käyttöönottamisesta. Asetuksella säädetään
ennakkoluvan myöntämisen edellytyksistä, ennakkoluvan hakemisesta
ja myöntämisestä. Asetus tulee voimaan 20.1.2015. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295
162 248)
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus
tulee voimaan 17.1.2015. Laki (1041/
2014) ja asetus tulevat voimaan
20.1.2015. (LVM hallitusneuvos Jorma
Hörkkö 0295 342 503)
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Valtioneuvoston asetus energiakatselmuksista. Asetus täydentää energiatehokkuuslakia energiakatselmusten osalta. Energiatehokkuuslailla ja
sen nojalla annettavalla asetuksella
pannaan täytäntöön EU:n energiatehokkuusdirektiivi. Asetuksella tarkennetaan energiatehokkuuslaissa
suurille yrityksille säädettyä velvoitetta tehdä yrityksen energiakatselmus. Asetuksessa määritellään yrityksen energiakatselmukseen kuuluvien kohdekatselmusten vähimmäisvaatimukset sekä kohdekatselmusten
vähimmäismäärä. Samoin asetuksella
säädetään yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilön pätevyydestä
ja koulutuksesta. Asetus tulee voimaan 19.1.2015. (TEM ylitarkastaja
Outi Kumpuvaara 0295 064 106)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 15.1.2015 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion
vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on
hyväksynyt kertomusten johdosta seuraavan kannanoton: 1. Eduskunta
edellyttää, että hallitus arvioi merkittävien ICT-hankkeiden tuloksia, kustannuksia ja tuottavuushyötyjä osana
hankesalkun seurantaa ja raportoi
tuloksista eduskunnalle. 2. Eduskunta
edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tarkastusvaliokunnan mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aikaisempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot. (VNK
lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro
0295 160 170)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
hallituksen esityksestä vuoden 2015
talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2015 talousarvion täydentämisestä pöytäkirjaan (HE 131/2014 vp
ja HE 247/2014 vp) ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on
päättänyt, että vuotta 2015 koskevaa
talousarviota sovelletaan 1.1.2015
alkaen. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa
toimia, joilla julkiset menot saatetaan kestävästi rahoitettavissa olevalle tasolle, ja vauhdittaa rakennepoliittisia toimia. 2) Eduskunta edel-

lyttää, että hallitus toimii määrätietoisesti Suomen kilpailukyvyn palauttamiseksi ja tässä tarkoituksessa kohdentaa yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä, edistää työllistämismahdollisuuksia, työvoiman liikkuvuutta ja
maltillista palkkapolitiikkaa sekä tukee
tutkimusta ja innovaatiota. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus pyrkii
nostamaan Suomen työllisyysastetta
ja alentamaan työttömyyttä poistamalla kannustinloukkuja, pitämällä
huolta koulutuksen laadusta sekä
suuntaamalla koulutusta paremmin
työvoimatarpeiden mukaan, lisäämällä työvoiman liikkuvuutta, pidentämällä työuria, parantamalla työssäviihtymistä sekä edistämällä työkykyisyyttä ja kuntoutusta. 4) Eduskunta edellyttää, että seuraavassa
kehyspäätöksessä Opetushallituksen
resurssit turvataan niin, että se pystyy huolehtimaan pitkäjänteisesti
sille kuuluvista kehittämis- ja muista
lakisääteisistä tehtävistä. 5) Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa
subjektiivisen päivähoito-oikeuden
rajoittamista koskevan lakiesityksen
eduskunnalle viimeistään tammikuun alussa, jotta eduskunta voi käsitellä ja hyväksyä esityksen hyvissä
ajoin ennen ensi vuoden ensimmäisen lisätalousarvion hyväksymistä, ja
että eduskunta voi tuossa yhteydessä
arvioida uudelleen yleissivistävän koulutuksen laatua koskevien hankkeiden kehittämistä. Eduskunta korostaa, että yleissivistävän koulutuksen
laatua koskevat hankkeet on voitava
toteuttaa suunnitellulla tavalla.
6) Eduskunta edellyttää, että hallitus
ryhtyy toimenpiteisiin ulkomaisten
peliyhtiöiden Suomessa tapahtuvan
laittoman markkinoinnin estämiseksi.
7) Eduskunta edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö selvittää yhdessä valtiovarainministeriön
ja työ- ja elinkeinoministeriön sekä
yritysten ja alueiden kanssa ne toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset kotimaan kentille suuntautuvan
lentoliikenteen kehittämiseen, jotta
se tukee aiempaa paremmin alueiden
saavutettavuutta, kansainvälisen vientiteollisuuden toimintamahdollisuuksia ja matkailun kehittämistä. 8) Eduskunta edellyttää, että päihdeäitien
hoidon turvaava rahoitus otetaan
huomioon päätettäessä seuraavaa
määrärahakehystä ja että sote-uudistuksen yhteydessä hoidon järjestämis- ja rahoitusvastuu osoitetaan selkeästi sosiaali- ja terveysalueille.
9) Eduskunta edellyttää, että yliopistotasoisen terveydenhuollon tut19.1.2015/8
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kimuksen sekä sektoritutkimuksen
rahoitus ja toimintamahdollisuudet
turvataan ja että seuraavalla hallituskaudella arvioidaan laaja-alaisesti
tutkimusrahoitusuudistuksen vaikutukset mm. tutkimuksen laatuun.
Samalla on arvioitava, minkälaisia
korjaavia toimenpiteitä mahdollisesti
tarvitaan korkeatasoisen tutkimuksen turvaamiseksi ja kestävän rahoitustason saavuttamiseksi. 10) Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa
turvakotien resurssitarpeet huomioon
vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa ja huolehtii siitä, että määrärahakehykseen sisältyvät myös riittävät resurssit Istanbulin sopimuksen
mukaisten velvoitteiden toimeenpanoon ja erityisesti turvakotipaikkojen asteittaiseen lisäämiseen Euroopan neuvoston suositusten mukaiselle
tasolle. (VM osastopäällikkö Hannu
Mäkinen 0295 530 330)
Päätös hyväksyä Euroopan unionin
omien varojen järjestelmästä annettu
päätös. Eduskunta on 12.12.2014
hyväksynyt hallituksen esityksessä
(HE 248/2014 vp) tarkoitetun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen
(2014/335/EU, Euratom). (VM lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen
0295 530 005)
Päätös asettaa kunnallistalouden ja
-hallinnon neuvottelukunta toimikaudeksi 15.1.2015–14.1.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): valtiovarainministeriö: liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko (talouspolitiikan koordinaattori Jukka Pekkarinen), ylijohtaja Päivi Laajala (hallitusneuvos Auli Valli-Lintu), budjettipäällikkö Hannu Mäkinen (apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen), budjettineuvos Jouko Narikka (finanssisihteeri Marja Paavonen); sosiaalija terveysministeriö: osastopäällikkö
Veli-Mikko Niemi (talousjohtaja
Mikko Staff); opetus- ja kulttuuriministeriö: osastopäällikkö EevaRiitta Pirhonen (finanssisihteeri Timo
Ertola). Neuvottelukunnan puheenjohtaja on ministeri Paula Risikko ja
varapuheenjohtaja varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Suomen Kuntaliitosta. (VM lainsäädäntöneuvos
Minna-Marja Jokinen 0295 530 820)
Päätös asettaa keskusverolautakunta
31.12.2019 päättyväksi viisivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja,
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ma. professori, KTT Juha Lindgren
Verohallinto/Vaasan yliopisto (erityisasiantuntija Sirpa-Liisa Venesjärvi
Verohallinto); varapuheenjohtaja: johtava veroasiantuntija, OTK Jari Salokoski (ylitarkastaja Soili Sinisalo)
Verohallinto,
lainsäädäntöneuvos
Marianne Malmgren (erityisasiantuntija Anu Rajamäki) valtiovarainministeriö, hallitusneuvos Tommi
Parkkola (lainsäädäntöneuvos Suvi
Anttila) valtiovarainministeriö, lakimies Pasi Pönkä (veroasiantuntija
Jukka Hakola) Suomen Kuntaliitto,
maaseutuyrittäjyysjohtaja Timo Sipilä
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (lakimies Mikaela
Strömberg-Schalin Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
SLC) lakimies Minna Tanska Suomen
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
ry (lakiasioiden päällikkö Markku
Kuoppamäki Palvelualojen ammattiliitto PAM ry), johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara (veroasiantuntija Mika Jokinen) Elinkeinoelämän
keskusliitto EK ry ja johtaja Terhi
Järvikare (veroasiantuntija Kristiina
Virtanen) Keskuskauppakamari. (VM
ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530
591)
Päätös asettaa valtuuskunta YK:n
sosiaalisen kehityksen toimikunnan
(CSocD) 53. kokoukseen New
Yorkissa 4.–13.2.2015 ja oikeuttaa
sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat
asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on pysyvä edustaja Kai
Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, varajohtaja osastopäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat
ministerineuvos Lasse Keisalo Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa,
ylijohtaja Marja Vaarama Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, johtaja Päivi Voutilainen sosiaali- ja
terveysministeriöstä, neuvotteleva
virkamies Elina Palola sosiaali- ja
terveysministeriöstä, lähetystöneuvos Pasi Pöysäri Suomen pysyvästä
edustustosta YK:ssa, neuvonantaja
Timo Voipio ulkoasiainministeriöstä
ja ylitarkastaja Anni Kaukoranta
sosiaali- ja terveysministeriöstä.
(STM neuvotteleva virkamies Outi
Kuivasniemi 0295 163 117)
Päätös nimittää Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Minna Karhusen tilalle palvelu-

johtaja Jorma Haapanen 16.1.2015
lukien hallintoneuvoston 31.12.2016
päättyväksi toimikaudeksi. (STM
hallitussihteeri Pekka Paaermaa
0295 163 180)
Päätös vahvistaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2015. Päätös sisältää vuoden
2015 korkotukiasuntolainojen ja
takauslainojen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut perusteet.
Vuonna 2015 valtion tukemasta tuotannosta pääosa suunnataan edelleen
tarpeiden mukaisesti suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin
seudulle. Vuokra-asunnoille ja asumisoikeusasunnoille suunnattu hyväksymisvaltuus on yhteensä 1 170 miljoonaa euroa. Jakoehdotusta tehtäessä on
painotettu vuokra-asuntotuotantoa,
jonka osuus korkotukilainoista on
71 prosenttia. Niin sanottuihin normaaleihin vuokra-asuntoihin osoitetaan 36 prosenttia valtuudesta. Erityisryhmille (vanhukset, opiskelijat,
muut erityisryhmät) tarkoitettuihin
asuntoihin kohdennetaan 35 prosentin osuus lainoista. Asumisoikeusasuntoihin kohdennetaan 29 prosenttia valtuudesta. Niin sanotuille välimallin lainoille on talousarviossa
osoitettu 285 miljoonan euron takausvaltuus. Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen asunto-osakeyhtiöiden
perusparannuslainojen valtiontakauksesta annetun lain mukaisille lainoille
on osoitettu 100 miljoonan euron
takausvaltuus. Tämä tukimuoto korvaa tähän asti käytössä olleen asuntoosakeyhtiöiden perusparannusten korkotukilainoituksen. Omakotitalojen
rakentamista varten myönnettävistä
korkotukilainoista on luovuttu niiden
vähäisen kysynnän takia. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400 143
870)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 15.1.2015 seuraavat nimitysasiat:
Lääketieteen tohtori, filosofian maisteri Meri Larivaara sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2015–31.7.2017. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario
0295 163 522)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
H A L L I T U K S E N I LTA K O U L U
14.1.2015

Tasa-arvo-ohjelman loppuraportti
hallituksen iltakoulussa
Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 14. tammikuuta tasa-arvoohjelman loppuraporttia.
Ohjelma sisältää keskeiset toimenpiteet, joilla ministeriöt ovat tällä hallituskaudella edistäneet tasa-arvon
toteutumista.
Toimenpiteet liittyvät yhteiskunnan
eri osa-alueisiin, muun muassa työelämään, koulutukseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
Kukin ministeriö on vastannut oman
hallinnonalansa toimenpiteistä.
Pääosin tasa-arvo-ohjelma on toteutunut hyvin. Yhteensä 66 toimenpiteestä 12 on joko toteutettu tai toiminta on vakiinnutettu ja yli 30 toimenpidettä on edennyt hyvin. Loput
ovat edenneet hitaammin.
Myönteistä on se, että on kyetty edistämään teemoja, jotka ovat aiemmin
olleet vähemmän esillä tasa-arvopolitiikassa, kuten esimerkiksi miesten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Myös isille kiintiöityjä perhevapaita on lisätty.
Osa tasa-arvo-ongelmista on niin sitkeitä, että niissä ei ole edetty riittävästi. Näitä ovat esimerkiksi työelämän tasa-arvo – muun muassa palkkaerot – sekä naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta. Näiden
ongelmien poistamiseksi on tiivistettävä ja vahvistettava eri hallinnonalojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä.
Tasa-arvo-ohjelma on todettu toimivaksi ja tarpeelliseksi välineeksi tasaarvotyön koordinoimiseksi valtioneuvostossa. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen olisi myös saatava osaksi
suuria rakenneuudistuksia, kuten soteja eläkeuudistusta.
Hallitus asetti tavoitteeksi sukupuolten tasa-arvon edistämisen pörssiyhtiöiden hallituksissa siten, että
suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisia ja miehiä on molempia
vähintään 40 prosenttia hallituksen
jäsenistä 1.1.2020 mennessä. Lähtökohtana on, että tämä tavoite saavutetaan elinkeinoelämän omin toimin.
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Hallitus seuraa aktiivisesti tavoitteen
toteutumista ja yhtiöiden toimia ja
arvioi 2017–2018 mahdollista lainsäädäntötarvetta.
Lisätietoja: neuvotteleva virkamies
Eeva Raevaara, p. 0295 163 231,
sosiaali- ja terveysministeriö
Hallitus keskusteli digitalisoinnista
ja arktisesta strategiasta
Hallitus käsitteli iltakoulussaan
14. tammikuuta digitalisaatiota ja
sen merkitystä Suomelle sekä arktisen strategian toteuttamista.
Digitalisaatio nähdään kaikkein potentiaalisimpana kasvun ja julkisen sektorin tuottavuuden kohentamisen lähteenä. Sen avulla voidaan taittaa julkisen velan kasvua ja ratkaista väestön ikärakenteen nopean muuttumisen tuomia haasteita. Digitalisaatiota
tarvitaan talouden rakenteiden uudistamiseksi, jotta maahan syntyisi korkeamman jalostusasteen työpaikkoja.
Rohkeimpien arvioiden mukaan teollinen internet saattaa kasvattaa kansantuotetta globaalisti jopa 25 prosenttia vuosikymmenen kuluessa.
Digitalisaation luoman potentiaalin
hyödyntämisestä on Suomessa keskusteltu hämmästyttävän vähän. Sen
hyödyntämiseen liittyy vaikeita valintoja, joiden vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja ulottuvat läpi yhteiskunnan. On tarpeen muodostaa strateginen tavoitetila, joka ulottuu 10–20
vuoden päähän, ja luonnostella sen
tavoittamiseksi tarpeelliset käytännön toimenpiteet.
Julkisella sektorilla erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa digitalisoinnilla voidaan luoda uusia asiakasystävällisiä palveluita ja parantaa
tuottavuutta. Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen tulisi olla
seuraavien hallitusten keskeinen
tavoite ja hallitusohjelmien läpi kulkeva strateginen teema.
Arktisen strategian seuraavien vuosien prioriteetit
Suomen arktisen strategian toteuttaminen on aloitettu. Ensimmäisen
vuoden aikana on parannettu talvimerenkulun edellytyksiä ja arktista
laivanrakennusta, suunnattu varoja
arktisen osaamisen kehittämiseen
sekä vahvistettu arktisen alueen suojelutoimia.
Vuosina 2015–2016 keskitytään helpottamaan työvoiman liikkumista
Pohjois-Norjaan ja Pohjois-Ruotsiin,
parantamaan Suomen, Norjan ja

Ruotsin välisiä liikenneyhteyksiä ja
vahvistetaan edelleen alueen ympäristön- ja luonnonsuojelutoimenpiteitä. Tavoitteena on perustaa öljy- ja
kemikaalitorjunnan osaamiskeskus
yhteistyössä Norjan ja mahdollisesti
Ruotsin kanssa.
Lisätietoja: valtiosihteeri Olli-Pekka
Heinonen, p. 0295 160 280, valtioneuvoston kanslia
U L K O - J A T U RVA L L I S U U S P O L I I T T I N E N M I N I S T E R I VA L I O K U N TA 1 3 . 1 . 2 0 1 5

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Ukrainan tilanteesta
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat tiistaina 13. tammikuuta 2015
Ukrainan tilanteesta ja Venäjästä.
Tulitaukoa on rikottu viime päivinä
Donbassin alueella useasti. Myös
iskuista Harkovassa, Odessassa ja
Hersonissa on raportoitu. Suomi
pitää tärkeänä neuvottelujen jatkumista ja edellyttää Minskin tulitaukosopimuksen täyttä toimeenpanoa. Suomi kannustaa Ukrainan
hallitusta viemään maan sisäisiä
uudistuksia ripeästi eteenpäin.
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat Pariisin terrori-iskuista ilmaisten
osanottonsa uhrien omaisille ja läheisille. Suomi tuomitsee terrorismin
jyrkästi.
Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö
Timo Kantola, p. 0295 351 477, ulkoasiainministeriö sekä yksikönpäällikkö Päivi Peltokoski, p. 0295 351
523, ulkoasiainministeriö (Ukrainan
tilanne)
TA L O U S P O L I I T T I N E N
M I N I S T E R I VA L I O K U N TA 9 . 1 . 2 0 1 5

VIRVE junaliikenteen radiojärjestelmäksi
Junaliikenteen radiojärjestelmä aiotaan vaihtaa. Nykyisin käytössä olevasta GSM-R-verkosta halutaan siirtyä viranomaisverkko VIRVEn käyttöön. Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli asiaa 9. tammikuuta.
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Suomessa on nykyään junaliikenteen
radiojärjestelmänä käytössä RAILIverkko, joka on EU-lainsäädännön
mukainen GSM-R-verkko. Kaupallisista verkoista tulevat häiriöt haittaavat kuitenkin GSM-R-puhelimien
käyttöä ja toisaalta GSM-R-verkon
käyttö heikentää kaupallisten matkaviestinverkkojen junakuuluvuutta.
Lisäksi verkon järjestelmät ovat
ikääntymässä. Nykyinen GSM-Rverkko on rakennettava kokonaan
uudestaan vuoden 2018 loppuun
mennessä.
EU-tasolla ollaan miettimässä seuraajaa nykyiselle GSM-R-radiojärjestelmälle. Hallitus katsoo, että tarkoituksenmukaisinta ja edullisinta
olisi siirtyä käyttämään viranomaisverkko VIRVEä siksi aikaa kunnes
päätös uudesta järjestelmästä on EUtasolla tehty.
VIRVE-verkon investointi- ja käyttökulut olisivat merkittävästi alhaisemmat kuin ne kulut, jotka GSM-R:n
käytön jatkamisesta sekä radioverkon ja liikenteenohjaajien viestintäjärjestelmän uudistamisesta tulisi.
Koska GSM-R on EU-lainsäädännön
mukaan tällä hetkellä ainoa vaihtoehto uudeksi radiojärjestelmäksi
junaliikenteessä, Suomi aikoo pyytää komissiolta poikkeusta VIRVEradiojärjestelmän
käyttöönottamiseksi. Suomi voi alkaa siirtyä
VIRVE-verkon käyttöön heti kun
komissiolta on pyydetty poikkeusta.
Liikennevirasto ottaakin talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaisesti VIRVE-radiojärjestelmän käyttöön mahdollisimman pian.
Rautatieliikenteen toimijat, teleyritykset sekä liikenne- ja viestintäalan
virastot selvittivät vuonna 2013 liikenne- ja viestintäministeriön johdolla keinoja matkaviestinten junakuuluvuuden parantamiseksi. Selvitys tehtiin mm. eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston toiveesta. Ensisijaisena tavoitteena oli
rautateiden oman matkaviestinverkon ja teleyritysten kaupallisten matkaviestinverkkojen häiriöiden poistaminen. Yksi tutkittavista vaihtoehdoista oli se, että Liikennevirasto ja
VR päättäisivät ryhtyä käyttämään
rautateiden GSM-R-verkon sijasta
viranomaisverkko VIRVEä.
Lisätietoja: liikenneneuvos Risto
Murto, p. 0295 342 639 ja viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, p. 0295
342 585, liikenne- ja viestintäministeriö
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston valtiosihteeri OlliPekka Heinonen ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki luovuttivat 9.1.2015 pääministeri Alexander Stubbille OHRAhankkeen loppuraportin, jonka keskeinen ehdotus on uudenlainen
hallituksen strategiakokonaisuus.
Hallituksen strategia muodostuisi
kahdessa vaiheessa: strategisen hallitusohjelman laadinta ja hallitusohjelmaa täsmentävä hallituksen toimintasuunnitelmavaihe, johon sisältyisi
myös julkisen talouden suunnitelma
(JTS). Raportti on osoitteessa http://
valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=436556.
Lisätietoja antavat valtiosihteeri OlliPekka Heinonen, p. 0295 160 280,
valtioneuvoston kanslia ja valtiosihteeri Martti Hetemäki, p. 0295 530
292, valtiovarainministeriö.
Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta luovutti 13.1.2015
valtiovarainministeriölle raporttinsa,
jossa käsiteltiin ostovoiman kestävän kasvun edellytyksiä. Ostovoiman kestävä kasvu edellyttää Suomen talouden kilpailukyvyn parantamista. Vuonna 2015 ostovoiman
odotetaan pysyvän edellisen vuoden
tasolla, sillä veronkorotuksista huolimatta ostovoimaa tukee hidastuva
inflaatio. Vuonna 2016 ostovoiman
odotetaan jälleen supistuvan. Raportti
on osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/
ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp
?oid=436696. Lisätietoja antaa ylijohtaja Markus Sovala p. 0295 530
186, valtiovarainministeriö.
Työryhmä luovutti 14.1.2015 puolustusministeri Carl Haglundille mietintönsä, jossa käsiteltiin tiedustelua
koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita. Työryhmä ehdottaa mietinnössään harkittavaksi, että hallitus
käynnistäisi tarvittavat toimenpiteet
tiedustelua koskevan säädösperustan
luomiseksi käynnistämällä yhden tai
useampia lainsäädäntöhankkeita. Tiedustelun tarkoituksena on hankkia
kansallisen turvallisuuden kannalta
välttämätöntä tiedustelutietoa vakavista kansainvälisistä uhista. Mietintö
on osoitteessa www.defmin.fi/mietinnot. Lisätietoja antaa työryhmän
puheenjohtaja Hanna Nordström,
p. 0295 140 600, puolustusministeriö.

Työryhmä luovutti 9.1.2015 oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille
selvityksen, jossa arvioitiin korkeimpien oikeuksien yhdistämisen
vaikutuksia. Yhdistäminen edellyttäisi huolellista valmistelua, eikä
työryhmä ota kantaa siihen, tulisiko
ylimmät tuomioistuimet yhdistää.
Työryhmän arvion mukaan yhdistäminen mahdollistaisi asiantuntemuksen tehokkaamman käytön yli tuomioistuinten linjarajojen. Työryhmä
on selvityksessään hahmottanut kolme
pääpiirteistä mallia yhdistämisen hyötyjen ja haittojen konkreettisemman
arvioinnin pohjaksi. Selvitys on
osoitteessa http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1420727060046.html. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, hallinto-oikeuden professori
Olli Mäenpää p. 0294 122 480, Helsingin Yliopisto ja työryhmän sihteeri, johdon asiantuntija Tea Skog,
p. 0295 150 466, oikeusministeriö.
Oikeusministeriön asettamat selvitysmiehet, oikeustieteen lisensiaatti
Pekka Nurmi ja laamanni, oikeustieteen tohtori Tatu Leppänen luovuttivat 14.1.2015 oikeusministeri AnnaMaja Henrikssonille selvityksen, jossa
käsiteltiin tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista perustamalla erillinen tuomioistuinvirasto.
Tavoitteena on järjestää tuomioistuinten keskushallinto tavalla, joka
korostaisi tuomioistuinten riippumatonta asemaa, edistäisi hallintotehtävien tehokasta hoitamista sekä vahvistaisi tuomioistuinten mahdollisuutta keskittyä lainkäyttötehtäväänsä.
Selvitys on osoitteessa http://www.
oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/
julkaisuarkisto/1421145806731.html.
Lisätietoja antavat oikeustieteen lisensiaatti Pekka Nurmi, p. 040 560 7606,
laamanni Tatu Leppänen, p. 0295
647 751, Hyvinkään käräjäoikeus ja
hallitusneuvos Anne Hallavainio,
p. 0295 150 458, oikeusministeriö.
Ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen kehittämistä pohtinut selvitysmies, ministeri Ole Norrback luovutti
9.1.2015 opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksensä, jossa käsiteltiin
ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen kehittämistä. Selvitystyö on
osa vuosina 2014–2016 toteutettavaa
toisen asteen koulutuksen rakenteellista uudistamista. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän toimivuutta tulisi arvioida vähintään kolmen
vuoden välein ruotsinkielisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon varmista-
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miseksi. Ruotsinkielinen raportti on
osoitteessa http://www. minedu.fi/OPM
/Julkaisut/2015/svensksprxkiga_yrkesutbildning.html?lang=svkesutbildning.html?lang=fi&extra_locale=sv.
Lisätietoja antaa selvitysmies Ole
Norrback, p. 044 317 1316.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
15.1.2015 Deloitte Oy:n laatiman
selvityksen, jossa käsiteltiin hoitoja hoivapalvelualan tilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Julkisella sektorilla
on oma vakaa ja vahva asemansa.
Yksityistä sektoria toivotaan rinnalle
tuomaan toimialalle lisää innovaatioita, uusia toimintatapoja sekä tehokkuutta. Selvitys on osoitteessa http://
www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/
hoito-_ja_hoivapalvelualan_tila_ja_
tulevaisuudennakymat.98033.xhtml.
Lisätietoja antavat projektipäällikkö
Esa Tolonen, p. 040 565 8484,
Deloitte Oy ja kehitysjohtaja UllaMaija Laiho, p. 040 826 8767, työ- ja
elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
15.1.2015 raportin, jossa käsiteltiin julkisten työvoimapalveluiden
uudistumista.
Työmarkkinoiden
rakennemuutos ja julkisen talouden
kestävyyden turvaaminen edellyttävät julkisten työvoimapalveluiden
uudistumista. Palveluja tulee kehittää
entistä asiakaslähtöisempään suuntaan ja toiminnassa keskittyä tuloksiin toimintojen ylläpitämisen sijaan.
Raportti on osoitteessa http://www.
tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tyopolitiikan_palvelurakennearviointi_
asiakaslahtoisempaa_ja_tuloksellisempaa_palvelua.98033.xhtml. Lisätietoja antaa hankepäällikkö, kehittämispäällikkö Jarkko Tonttila, p. 0295
060 069, työ- ja elinkeinoministeriö.

vireillä olevaan hankintalain uudistukseen. Selvitys osoitti, että yritykset pitävät julkisen sektorin tilaajia
kiinnostavina asiakkaina. Kaikista vastaajista 77,5 prosenttia katsoi julkisyhteisöjen olevan houkutteleva asiakasryhmä yritykselle. Yrityskokoluokittaisessa tarkastelussa ilmeni, että
pienet yritykset ovat kaikkien kiinnostuneimpia julkisista hankinnoista.
Selvitys on osoitteessa http://www.
tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/pk-yritysten_osallistuminen_kokemukset_
ja_nakemykset_julkisissa_hankinnoissa.98033.xhtml. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Tarja Sinivuori-Boldt,
p. 050 396 3277 ja vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, p. 0295
047 018, työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
15.1.2015 selvityksen, jossa käsiteltiin pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista, kokemuksia ja
näkemyksiä julkisissa hankinnoissa.
Selvitys tilattiin tausta-aineistoksi

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

20

19.1.2015/8

