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

Valtioneuvosto antoi 24.2.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 367/2014 vp)
eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioesityksen (HE 362/2014 vp)
täydentämisestä. Tullille ehdotetaan
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54,2 miljoonan euron valtuutta EUlähtöisen tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan.
Todennetun
osaamisen rekisterin kehittämiseen
ehdotetaan kohdennettavaksi 880 000
euroa. Talvivaaran kaivoksen mahdollisia omistusjärjestelyitä varten
ehdotetaan 97 miljoonaa euroa. (VM
budjettineuvos Juha Majanen 0295
530 247)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 26.2.2015 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Suomen tuesta
palestiinalaishallinnon opetussektorille Suomen tasavallan hallituksen ja
palestiinalaishallinnon välillä tehdyn
sopimuksen voimaansaattamisesta.
Sopimus ja asetus tulevat voimaan
4.3.2015. (UM lähetystöneuvos Kirsikka Lehto-Asikainen 0295 351 851)
Valtioneuvoston asetus Euroopan
unionin avun rahoituksesta AKTEU-kumppanuussopimuksen mukaisesti ja rahoitustuen myöntämisestä
merentakaisille maille ja alueille tehdyn sisäisen sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 1.3.2015. (UM lähetystöneuvos Sari Lehtiranta 0295 352
139)

Valtioneuvoston asetus ohjelmistoradioteknologiaa
koskevasta
COALWNW-ohjelmasta Suomen,
Amerikan yhdysvaltojen, Australian,
Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä tehtyyn pöytäkirjaan tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta. Muutos on voimassa
29.10.2014 lukien. Asetus tulee voimaan 2.3.2015. (PLM hallitussihteeri
Tuomas Venho 0295 140 414)
Valtioneuvoston asetus verosäännösten kansainvälisen noudattamisen
parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen
kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain
voimaantulosta ja valtioneuvoston
asetus verotusmenettelystä annetun
lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa
20.2.2015 lukien. Laki (154/2015),
(155/2015) ja asetukset tulevat voimaan 2.3.2015. Sopimusta sovelletaan ensimmäisen kerran tietoihin
vuodelta 2014. (VM neuvotteleva
virkamies Anders Colliander 0295
530 289)
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VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 26.2.2015 seuraavat päätökset:
Päätös virkojen ja määräaikaisten
virkasuhteiden siirrosta muista
ministeriöistä valtioneuvoston kansliaan 1.3.2015 lukien. Virkojen ja
määräaikaisten virkasuhteiden siirto
muista ministeriöistä valtioneuvoston kansliaan liittyy valtioneuvoston hallintoyksikön perustamiseen ja
valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisten hallinto- ja palvelutehtävien yhteen kokoamiseen. Päätöksellä täydennetään virkojen ja henkilöiden siirroista 12.2.2015 tehtyä
päätöstä. Päätöksellä myös korjataan
12.2.2015 tehtyä päätöstä poistamalla
opetus- ja kulttuuriministeriön tietoasiantuntijan määräaikaisen virkasuhteen siirto. (VNK alivaltiosihteeri
Timo Lankinen 0295 160 300)
Päätös korjata 12.2.2015 valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
annettua valtioneuvoston asetusta.
Valtioneuvosto teki 12.2.2015 päätöksen valtioneuvoston ohjesäännön
muuttamisesta. Esittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi esittelylistan ja
sittemmin pöytäkirjan liitteenä olleiden asetustekstien kieliversiot eivät
olleet vertailukelpoiset eivätkä näin
ollen esitetyn mukaiset. Vahvistettua
päätöstä korjataan seuraavilta kohdilta. Ruotsinkielisen asetustekstin
12 §:n 1 momentissa on ylimääräiset
kohdat 6) ja 7). Suomenkielinen versio, jossa pykälässä on 12 kohtaa,
on ollut esitetyn mukainen. Lisäksi
suomenkielisessä asetustekstissä on
ollut virheellisesti ja asetusmuutoksen johtolauseen vastaisesti 17 §:n
1 momentissa kohta 2), jota ei ole
ollut tarkoitus muuttaa. Ruotsinkielinen asetusteksti on tältä osin ollut
esitetyn mukainen. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160
300)
Päätös myöntää maastavientilupa
Sako Oy:lle Etelä-Afrikkaan. Maastavientiluvan perusteella yritys saa
viedä Etelä-Afrikkaan yhteensä 730
kappaletta tarkkuuskivääreitä (mallit: TRG 22, 42 ja M10) sekä noin
5 000 kappaletta tarkkuuskiväärien
erilaisia varusteita ja varaosia (muun
muassa varaosapiippuja, varaosalukkoja, kaliiberinvaihtosarjoja, varaosalippaita, perälevyjä, hihnalenkkejä,
taka- ja etutähtäimiä, kiikarinjalkoja,
tukkeja, varustekiskoja, suujarruja,
äänenvaimentimia, etutukia ja käden-
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suojuksia). (PLM hallitussihteeri
Tuomas Venho 0295 140 414)
Päätös myöntää maastavientilupa
Noptel Oy:lle Ukrainaan. Maastavientiluvan perusteella yritys saa
viedä Ukrainaan 1 000 kappaletta
LRF200 etäisyysmittarimoduuleita.
(PLM hallitussihteeri Tuomas Venho
0295 140 414)
Päätös myöntää puolustustarvikkeiden
kauttakuljetuslupa Kingfisher S.R.O.
nimiselle yritykselle Nigeriaan. Kauttakuljetusluvan perusteella yritys saa
viedä Suomen kautta Nigeriaan 20
kappaletta T-72 panssarivaunuja ja
20 kappaletta BVP-1 panssaroituja
ajoneuvoja. (PLM hallitussihteeri
Tuomas Venho 0295 140 414)
Päätös myöntää hallintoneuvos Matti
Pellonpäälle vapautus kutsuntaasiain keskuslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä 2.3.–31.6.2015 ja
määrätä hänen tilalleen hallintoneuvos Outi Suviranta. (PLM esittelijä
Kosti Honkanen 0295 140 607)
Päätös nimetä finanssineuvos Marketta Henriksson talous- ja rahoituskomitean varajäseneksi finanssineuvos Ilkka Kajasteen tilalle. (VM
osastopäällikkö Markus Sovala 0295
530 186)
Päätös määrätä valtiovarainministeriön talouspäällikkö Jan Holmberg
valtioneuvoston esittelijäksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530
422)
Päätös asettaa työneuvosto toimikaudeksi 1.4.2015–31.3.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hovioikeudenneuvos Pekka
Pärnänen Itä-Suomen hovioikeus;
lakimiesjäsen: varatuomari Silja
Romo sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (1. hallitusneuvos
Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriö) (2. neuvotteleva virkamies Jan Hjelt työ- ja elinkeinoministeriö); työsuojelukysymyksiin
perehtynyt jäsen: johtaja Arto Teronen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
(1. johtaja Antti Janas sosiaali- ja terveysministeriö) (2. neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen sosiaali- ja
terveysministeriö); jäsenet: asiantuntija Katja Leppänen Elinkeinoelämän keskusliitto EK (1. lainopillinen
asiamies Mikko Nyyssölä Elinkeinoelämän keskusliitto EK) (2. asiantuntija Minna Etu-Seppälä Elinkeinoelämän keskusliitto EK), asiantuntija

Simopekka Koivu Elinkeinoelämän
keskusliitto EK (1. asiantuntija Mika
Kärkkäinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK) (2. ryhmäpäällikkö Pekka
Kärkkäinen Teknologiateollisuus),
johtava työmarkkinalakimies Lauri
Niittylä Kunnallinen työmarkkinalaitos (1. hallitusneuvos Tuija Wilska
Valtion työmarkkinalaitos) (2. neuvottelupäällikkö Sari Ojanen Kunnallinen työmarkkinalaitos), lakimies
Päivi Ahonen JHL ry (1. lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen JHL ry)
(2. lakimies Arja Pohjola PAM ry),
lakimies Inka Douglas STTK ry
(1. neuvottelupäällikkö Juha Niittylä
Tehy) (2. lakimies Minna Ahtiainen
Ammattiliitto Nousu) ja vastaava
lakimies Jaana Meklin Akava ry
(1. lakiyksikön johtaja Jan Degerlund Suomen Ekonomit) (2. neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen
JUKO). (TEM hallitussihteeri Sami
Teräväinen 0295 060 088)
Päätös myöntää hallitusneuvos Raine
Vairimaalle ja apulaisosastopäällikkö
Olli Kerolalle ero Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen jäsenyydestä
ja nimittää Vairimaan tilalle budjettineuvos Jouko Narikka ja Kerolan
tilalle neuvotteleva virkamies Liisa
Heinämäki 1.3.2015 lukien hallituksen 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen 0295 163 577)
Päätös asettaa valtuuskunta YK:n
huumausainetoimikunnan (CND) 58.
istuntoon Wienissä 9.–17.3.2015 ja
oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs
Anu Laamanen Wienin suurlähetystöstä ja jäsenet ovat johtaja Kari
Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Elina
Kotovirta sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Anne-Maria Seesmaa sisäministeriöstä ja poliisitarkastaja Jaakko Sonck Poliisihallituksesta. (STM neuvotteleva virkamies
Outi Kuivasniemi 0295 163 117)
Päätös myöntää Heidi Rannikolle
ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen työympäristöasiantuntija Jouni
Salonen, määrätä Carin LindqvistVirtasen tilalle työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työeläkevakuutukseen erityisesti perehtyneen
jäsenen tehtävään filosofian maisteri
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Harri Isokorpi sekä määrätä Harri
Isokorven henkilökohtaiseksi varajäseneksi filosofian maisteri Pirjo Moilanen 1.3.2015 lukien lautakunnan
31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)
Päätös myöntää johtaja Katarina
Murrolle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja
työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan
jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen
tilalleen ekonomisti Ilkka Kaukoranta
sekä Ilkka Kaukorannan siirtyessä
varsinaiseksi jäseneksi nimittää hänen
tilalleen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan
jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi työehtoasioiden päällikkö
Annika Rönni-Sällinen 26.2.2015
lukien lautakunnan 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295 163
185)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
26.2.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 47/2014
vp) eduskunnalle luonnoksesta Europolin ja Bosnia ja Hertsegovinan väliseksi operatiiviseksi sopimukseksi
(Europol-Bosnia ja Hertsegovina
-sopimus). Euroopan poliisiviraston
(Europol) ja Bosnia ja Hertsegovinan
välinen operatiivinen sopimusluonnos sisältää määräyksiä muun muassa
sopimuksen tarkoituksesta, niistä rikollisuuden aloista, joihin sopimusta
sovelletaan, yhteistyön alueista, Bosnia ja Hertsegovinan kansallisesta
yhteyspisteestä ja toimivaltaisista
viranomaisista. Lisäksi sopimus sisältää yleiset tietojenvaihtoa koskevat
määräykset, määräykset henkilötietojen vaihdosta sekä tietojen käytöstä.
Edelleen määräyksiä on tietojen säilyttämisestä, korjaamisesta ja poistamisesta sekä tietoturvallisuudesta.
(SM neuvotteleva virkamies Hannele
Taavila 0295 488 568)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 26.2.2015 seuraavat nimitysasiat:
Varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Janne Kerkelä valtioneuvoston
kanslian osastopäällikön määräaikaisesti täytettävään virkaan 1.3.2015–
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29.2.2020. (VNK alivaltiosihteeri
Timo Lankinen 0295 160 300)

toimijoiden hankkeet. (LVM liikenneneuvos Lassi Hilska 0295 342 497)

Neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki sisäministeriön kansainvälisten
asioiden yksikön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2015–28.2.2018, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 0295 488 304)

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.2.2015
seuraavia asioita:

Ylitarkastaja, valtiotieteen maisteri
Ulla-Maria Wilenius opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 16.3.2015 lukien.
(OKM ylijohtaja Riitta Kaivosoja
0295 330 129)
Kulttuuriasiainneuvos, filosofian maisteri Hannu Sulin opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan virkaan 1.3.2015–
28.2.2020. Samalla Sulinille myönnettiin vastaavaksi ajaksi virkavapautta hänen omasta kulttuuri-asiainneuvoksen virastaan. (OKM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 0295 330 129)
Oikeustieteen maisteri Juha Post
ympäristöministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen
14.5.2015–31.12.2015, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Anu
Gentzin virkavapauden ajaksi. (YM
ylitarkastaja Kaisa-Juulia Raita 0295
250 260)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.2.2015
seuraavia asioita:
Tuen hakeminen Euroopan unionin
talousarviossa yleiseurooppalaisten
liikenneverkkojen (TEN-T) kehittämiseen osoitetusta määrärahasta.
Suomen valtio hakee tukea yhteensä
noin 133,7 miljoonaa euroa vuoden
2014 monivuotisen ja yksivuotisen
tuen ohjelmasta. Kyse on Helsingin
ratapihan, Pisaran, Keski-Pasilan
läntisen lisäraiteen, Pasila-Riihimäki
-rataosan 1. vaiheen ja Riihimäen
kolmioraiteen rakentamisesta, rataverkkokorridorin sekä Vuosaaren
meriväylän suunnitteluhankkeista.
Samalla hallitus päättää toteuttaa
Helsingin ratapihan parantamishankkeen. Muista hankkeista on hallituksen aiempi poliittinen päätös. Suomen valtio hakee myös tukea monikansallisissa konsortioissa. Tukea
hakee valtion lisäksi myös muiden

Vuoden 2014 talousarvion momentin
24.01.29 (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 2 600 000
eurolla. Ylitys aiheutuu ulkoasiainministeriön hallinnonalan toimintamenojen ja kehitysyhteistyöhankkeiden arvioitua suuremmasta arvonlisäverollisten maksujen osuudesta.
(UM talousjohtaja Risto Hakoila
0295 351 287)
Vuoden 2014 talousarvion momentin
28.01.29 (Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) ylittäminen 4 693 000 eurolla. Määrärahaa
käytetään arvonlisäverollisiin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen
maksamiseen. Arvonlisäverollisten
hankintojen määrä on talousarviovuonna osoittautunut arvioitua suuremmaksi valtiovarainministeriön hallinnonalalla sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilla. (VM talouspäällikkö Jukka Nummikoski 0295
530 106)
Vuoden 2014 talousarvion momentin
29.01.29 (Hallinto, kirkollisasiat ja
toimialan yhteiset menot, Opetus- ja
kulttuuriministeriön hallinnonalan
arvonlisäveromenot) arviomäärärahan
ylittäminen 2 950 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu virastojen ja laitosten ennakoitua suuremmista arvonlisäveromenoista. (OKM talouspäällikkö Tiina Heikkinen 0295 330 103)
Vuoden 2014 talousarvion momentin
32.01.29 (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen
13 900 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu pääosin momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut)
menoihin liittyvien arvonlisäveromenojen kasvusta. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)
Pääomalainan myöntäminen Finnvera
Oyj:lle Aloitusrahasto Vera Oy:n
pääomittamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Finnvera Oyj:lle
vuoden 2015 talousarvion momentilla 32.20.87 Finnvera Oyj:lle osoitetun viiden miljoonan euron suuruisen pääomalainan. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)
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Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa Valtion
ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen rahaston johtokunnan esityksen
mukaisesti. Rahaston tilintarkastajat ovat 13.2.2015 puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista johtokunnan esityksen mukaisena. Varautumisrahaston tilikauden voitto
25 554 631,03 euroa siirretään Fortum Power and Heat Oy:llä ja Teollisuuden Voima Oyj:llä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä
rahastossa olevien rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa kuin
vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston
varoina. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä
87 648,61 ja Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä 35 323,48
euroa lisätään rahaston pääomaan
käytettäväksi ydinenergialaissa säädettyyn tarkoitukseen vuonna 2015.
Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen
loppusumma tilikauden päättyessä
oli noin 2,4 miljardia euroa. (TEM
neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 0295 064 836)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
27.2.2015

Ukrainan rahoitusapua, EU:n digitaalisia sisämarkkinoita, energiaunionia
sekä EU:n turvallisuusstrategiaa käsiteltiin EU-ministerivaliokunnan kokouksessa 27. helmikuuta.
EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannan Ukrainan rahoitusapuun. Sotilaallinen kriisi ja syvät
talousvaikeudet uhkaavat maan
vakautta. Kun päätetään Ukrainalle
myönnettävästä EU:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten rahoitusavusta, on otettava huomioon Ukrainan erityinen tilanne sekä unionin ja
EU-maiden tarve toimia yhtenäisesti.
Suomi hyväksyy komission esityksen 1,8 miljardin euron tuen myöntämisestä Ukrainalle ja on muiden EUmaiden kanssa sitoutunut harkitsemaan avun kasvattamista tulevaisuudessa. Samalla Suomi korostaa kaiken rahoituksen tiukkaa ehdollisuutta
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liittyen Ukrainan sisäisiin uudistuksiin ja sopeutustoimiin.
EU-ministerivaliokunta keskusteli
Euroopan komission keskiviikkona
antamasta energiaunioni-esityksestä.
Ministerivaliokunta linjasi, että erityistä huomiota tulee kiinnittää
Euroopan yhteisen energiamarkkinan
kehittämiseen, mikä luo talouskasvua, parantaa energian toimitusvarmuutta ja edistää ilmastonmuutoksen
torjuntaa tehostamalla energian käyttöä. Lisäksi Suomi korostaa uusiutuvan
bioenergian merkitystä. Eurooppaneuvosto käsittelee energiaunionia
maaliskuun kokouksessaan.
EU-ministerivaliokunta linjasi, miten
Suomi vaikuttaa ennakolta komission toukokuussa odotettavaan esitykseen digitaalisten sisämarkkinoiden
kehittämisestä. Digitaalinen talous on
keskeinen kasvun moottori. Suomi
ajaa turhien rajoitusten poistamista,
jotta alan yritysten toiminta helpottuu.
Samalla huolehditaan, että kuluttajien
on yksinkertaisempaa ja turvallisempaa käyttää digitaalisia palveluita maiden rajojen yli.
EU-ministerivaliokunta käsitteli myös
EU:n turvallisuusstrategian uudistamista, josta ulkoministerit keskustelevat ensi viikoilla osana kesäkuun
Eurooppa-neuvoston valmistelua. Turvallisuusstrategian uudistaminen on
entistäkin tärkeämpää Euroopan
muuttuneessa turvallisuustilanteessa.
Suomi katsoo, että uudistetun strategian tulee määritellä EU:n ulko- ja
turvallisuuspoliittiset tavoitteet, intressit sekä politiikkaa ohjaavat periaatteet, jotka edistävät unionin kehittämistä turvallisuusyhteisönä
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 315,
valtioneuvoston kanslia ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm,
p. 040-537 0733, valtioneuvoston
kanslia.

E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
24.2.2015

EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely 24. helmikuuta 2015
EU-ministerivaliokunta käsitteli kirjallisessa menettelyssä Kreikan sopeutusohjelman jatkoa Kreikan tänään
esittämien uudistustoimien pohjalta.

EU-ministerivaliokunta katsoo Euroopan komission, Euroopan keskuspankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston tapaan, että Kreikan esittämä
toimenpidelista on riittävän kattava
muodostamaan perustan ohjelman
viidennen väliarvion loppuunsaattamiselle. Suomi voi näin ollen hyväksyä ohjelman pidennyksen. Ratkaisu
vastaa Suomen alun perin asettamia
neuvottelutavoitteita.
Ohjelman jatkaminen ei vielä merkitse maksuerien suorittamista Kreikalle, vaan euromaat päättävät siitä
erikseen arvioituaan ensin Kreikan
uudistustoimien etenemistä.
Euroryhmä pitää asiasta puhelinkokouksen tänään klo 15 vahvistaakseen Kreikan ohjelman pidennyksen
neljällä kuukaudella eli kesäkuun
loppuun.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 315
ja EU-asioiden viestintäpäällikkö
Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia.
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
20.2.2015

EU-ministerivaliokunnan kokous
20.2.2015
EU-ministerivaliokunta käsitteli Kreikan tilannetta kokouksessaan 20. helmikuuta valmistellen myöhemmin
tänään Brysselissä järjestettävää euromaiden valtiovarainministerien kokousta. Todettiin, että Suomen aiemmat peruslinjaukset ovat edelleen
voimassa.
Ministerivaliokunnassa katsottiin,
etteivät Suomen neuvottelutavoitteet
ja euroryhmässä aiemmin sovitut linjaukset toteudu Kreikan eilisessä esityksessä lainaohjelmansa pidentämisestä. Suomi on valmis neuvottelemaan nykyisen sopeutusohjelman
pidentämisestä edellyttäen, että Kreikan hallitus sitoutuu rakenneuudistusten jatkamiseen. Ohjelman jatkaminen ei vielä merkitse viimeisten
maksuerien suorittamista Kreikalle,
vaan maksut edellyttävät ohjelman
ehdollisuuden toteutumista.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 315
ja EU-asioiden viestintäpäällikkö
Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia
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Ympäristöministeriön asettama hankeryhmä luovutti 24.2.2015 kulttuurija asuntoministeri Pia Viitaselle raportin asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuudesta. Tarkastelussa olivat suorat asumisen ja asuntotuotannon tuet, niihin liittyvä sääntely sekä asumisen verotus. Selvityksen mukaan suomalaisen asuntopolitiikan suuret linjat ovat kohdallaan.
Kehitettävää löytyy etenkin asumisen
tukien kohdentamisesta, kannustavuudesta ja tasapuolisuudesta, jotta
kokonaisuus toimisi nykyistä paremmin. Arvion mukaan on keskeistä, että
asumisen tukijärjestelmää ja tukipolitiikkaa koskevat muutokset ovat pitkäjänteisiä. Muutosten tulee tapahtua
asteittain, jotta asuntomarkkinoilla ja
kotitalouksilla on riittävästi aikaa
sopeutua niihin. Työnsä tueksi hankeryhmä teetti kaksi laajaa, kansainväliseen aineistoon perustuvaa kirjallisuuskatsausta: Valtion taloudellinen
tutkimuskeskus VATT selvitti asumisen verotusta ja Pellervon taloustutkimus PTT asumisen tarjonta- ja kysyntätukia. Raporttiin liittyy eriävä mielipide. Raportti on osoitteessa https:/
/helda.helsinki.fi/handle/10138/153
468. Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Hannele Pokka, p. 0295 250
234, ympäristöministeriö ja pääsuunnittelija Tommi Laanti, p. 0295 250
146, ympäristöministeriö.
Ympäristöministeriön työryhmä luovutti selvityksensä 25.2.2015 kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle
rakennusvalvonnan kehittämisen
vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Uudistuksen tavoitteena on
yhtenäistää rakennusvalvontayksiköiden toimintatapoja, vahvistaa
asiantuntemusta ja edistää asiakkaiden tasavertaista kohtelua. Selvityksessä käsitellään yksiköiden muodostumista sekä vapaaehtoisen yhteistyön pohjalta että velvoittavan lain-

säädännön pohjalta. Selvityksessä
korostetaan, että rakennusvalvonnan
organisaatiouudistuksen ohella sen
toimintaa tulee kehittää. Käytännössä
tämä voisi tarkoittaa viranomaisvalvonnan kohdentamista eri tavalla.
Lisäksi yksiköiden asiantuntemuksen
vahvistamisen ohella jatkossa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän
myös yksityistä asiantuntemusta.
Ympäristöministeriö pyytää rakennus- ja kiinteistöalan toimijoilta vastauksia selvitykseen perustuviin
kysymyksiin rakennusvalvontatoimen kehittämiseksi. Selvitys on osoitteessa http://www.ym.fi/download/
noname/%7BB7A7AC8A-CEEE-41
65-96C4-565975FEA360%7D/107
340. Lisätietoja antavat rakennusneuvos Aila Korpivaara, p. 0295 250
137, ympäristöministeriö ja ministerin
erityisavustaja Tanja Sippola-Alho,
p. 0295 250 220, ympäristöministeriö.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi
25.2.2015 Eurostudent V -tutkimuksensa, jonka tavoitteena on koota
vertailukelpoista tietoa eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden
elinoloista korkeakoulupolitiikan,
korkeakoulujen ja tutkijoiden käyttöön. Tutkimukseen osallistui 30
maata. Tutkimuksessa selvitettiin tällä kertaa erityisesti korkeakouluopiskelijoiden asenteita tulevaisuutta kohtaan. Vaikka tutkimus tehtiin vuosien
2012–2015 välissä, jolloin Eurooppa
rypi pahimmassa talouskriisissä, on
nähtävissä, että opiskelijat edelleen
luottavat Euroopassa tulevaisuuteen.
Vaikka työttömyys on erityisesti tietyissä tutkimukseen osallistuneissa
maissa korkeaa, opiskelijat uskovat
työllistymismahdollisuuksiinsa. Tutkimus nostaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen haasteiksi erityisesti työkokemuksen ja työnteon yhdistämisen korkea-asteen opintoihin sekä
kansainvälisen liikkuvuuden edistämisen. Tutkimuksesta käy ilmi myös,
että työssäkäynti opintojen ohessa on
muissa maissa yhtä yleistä tai jopa
yleisempää kuin Suomessa. Tutkimus
on osoitteessa http://www.eurostu-

dent.eu/. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Johanna Moisio, p. 0295 330 216,
opetus- ja kulttuuriministeriö, ylitarkastaja Kaisu Piiroinen, p. 0295 330
359, opetus- ja kulttuuriministeriö,
Anna-Kaarina Potila, p. 0295 512
680, Tilastokeskus ja Vesa Virtanen,
p. 0295 512 554, Tilastokeskus.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
26.2.2015 Helsingin yliopiston kansainvälisen talousoikeuden instituutin (KATTI) selvityksen, joka tarkastelee Suomen lainsäädäntöä
suhteessa yritysten kansainväliseen liiketoimintaan ja ihmisoikeusloukkauksiin. On hyvin harvinaista,
että suomalainen yritys loukkaa ihmisoikeuksia. Useimmiten kyse on alihankkijan tekemisistä, joiden muuttamiseen yrityksellä ei ole tarpeeksi
vaikutusvaltaa. Selvityksessä ehdotetaan tutkimaan millä edellytyksillä
emoyhtiö voitaisiin laittaa vastuuseen myös tytäryhtiönsä rikkomuksista. Mikäli vastuu ihmisoikeusloukkauksesta on suomalaisella yrityksellä, loukkauksen uhrit voivat
nostaa esimerkiksi siviilikanteen yritystä vastaan Suomessa. Jatkossa
tulisi selvittää miten ihmisoikeusloukkausten uhreille voitaisiin taata
tehokas pääsy suomalaisiin tuomioistuimiin. Selvitys Suomen lainsäädännöstä suhteessa kansainväliseen liiketoimintaan ja ihmisoikeuksiin on osa valtioneuvoston YK:n
yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallista toimeenpanoa. Selvityksen ovat
tilanneet työ- ja elinkeinoministeriö,
oikeusministeriö ja ulkoasiainministeriö. Selvitys on osoitteessa www.
tem.fi/julkaisut. Lisätietoja antavat
hallitusneuvos Antti Riivari, p. 0295
063 742, työ- ja elinkeinoministeriö,
professori, tutkimusjohtaja Pia LettoVanamo, p. 0294 123 336, Kansainvälisen talousoikeuden instituutti ja
tohtorikoulutettava Aija Valleala,
p. 0294 124 615, Kansainvälisen
talousoikeuden instituutti.

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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