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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
6.3.2015 seuraavat lait:

vahvisti

Ryhmärakennuttamislaki, laki asuntokauppalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta ja laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttami9.3.2015/29

sesta (HE 228/2014 vp). Ryhmärakennuttamista edistetään turvaamalla
ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja edesautetaan sen myötä rahoituksen saamista hankkeille. Ryhmärakennuttamislaki koskee hankkeita, joissa rakennuttamisen pääasiallisena tarkoituksena on hankkia ryhmään kuuluville
luonnollisille henkilöille tai heidän
perheenjäsenilleen asunto. Laissa säädetään ryhmärakennuttamishankkeiden markkinoinnista ja markkinointivaiheessa perittävien osallistumismaksujen enimmäismäärästä. Lisäksi
säädetään ryhmärakennuttajakonsultin palvelusta, konsultin suorituksessa
olevasta virheestä ja suorituksen viivästymisestä sekä näiden seuraamuksista sekä konsultilta edellytettävästä pakollisesta vastuuvakuutuksesta. Laissa on niin ikään säännöksiä
ryhmärakennuttamishankkeen toteuttamiseksi tehtävistä sopimuksista.
Lait tulevat voimaan 1.9.2015. (OM
lainsäädäntöjohtaja Katri Kummonen 0295 150 266)
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun
lain muuttamisesta (HE 265/2014
vp). Lain tavoitteena on edistää väestön turvallisuutta turvaamalla hätäkeskustoimintaa entistä paremmin.
Lailla mahdollistetaan hätäilmoitusten vastaanottamisessa ohjaustoiminto hätäilmoituksen tullessa liitty-

mästä tai laitteesta, jota ei voida tunnistaa tai paikantaa. Ohjaustoiminto
mahdollistetaan myös, jos on perusteltua epäillä ilmoituksen olevan hätäkeskustoiminnasta annetun lain
13 §:ssä tarkoitettua hätäkeskuspalvelun häirintää tai väärinkäyttöä. Tällöin Hätäkeskuslaitoksella on oikeus
siirtää vastaanottamansa hätäilmoitus erilliseen jonoon odottamaan vastausta. Lisäksi lakiin lisätään säännökset ennakkorekisteröitymisestä
hätäilmoituksen tekemiseksi tekstiviestillä hätänumeroon 112. Laki tulee
voimaan 1.5.2015. (SM neuvotteleva
virkamies Johanna Hakala 0295 488
452)
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
(HE 169/2014 vp). Lain tavoitteena
on selkeyttää ulkomaalaisvalvonnan
periaatteita ja täsmentää ulkomaalaisvalvonnan toimivaltuuksia. Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset sisämaassa tapahtuvasta ulkomaalaislain
säännösten noudattamisen valvonnasta eli ulkomaalaisvalvonnasta ja
ulkomaalaisvalvonnan toteuttamiseksi
tarvittavista erityisistä toimivaltuuksista sekä niiden käyttöön liittyvistä
menettelyistä. Lakiin lisätään säännökset poliisin ja Rajavartiolaitoksen
tarkastusoikeudesta. Laki tulee voimaan 1.5.2015. (SM lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola 0295 488 603)
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Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
(HE 218/2014 vp). Lailla pannaan
täytäntöön Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi kansainvälisen
suojelun myöntämistä tai poistamista
koskevista yhteisistä menettelyistä.
Samalla ulkomaalaislakia tarkistetaan siten, että se on yhdenmukainen
kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä
suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion
määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen kanssa. Ulkomaalaislain turvapaikkamenettelyä koskevia säännöksiä täsmennetään ja vallitseva soveltamiskäytäntö nostetaan lain tasolle.
Laki tulee voimaan 1.7.2015. (SM
lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola
0295 488 603)
Laki aluevalvontalain muuttamisesta
(HE 296/2014 vp). Aluevalvontalakiin lisätään nykyistä täsmällisemmät säännökset tilanteista, joissa kiireellisen aluevalvontatehtävän hoitaminen edellyttää ilmatilan nopeaa
käyttöön saamista ja vastaavasti ilmaliikennepalvelujen tarjoajan tehtävistä
erityisesti näissä tilanteissa. Laissa
säädetään myös ilmatilan hallintayksikön ja Liikenteen turvallisuusviraston aluevalvontatehtävistä sekä teknisestä valvonnasta ilmatilassa. Lakiin
tehdään täsmennyksiä vieraan valtion valtionilma-aluksen ja valtionaluksen maahantuloa koskevaa lupamenettelyä, ilma-aluksesta tapahtuvaa tutkimustoimintaa, lupaehtoja,
muutoksenhakua ja viranomaisten
välistä tietojen antamista koskevaan
sääntelyyn sekä uutta sääntelyä aluevalvonnan tilannekuvasta ja henkilötietojen käsittelemisestä. Lakiin lisätään myös säännökset tietojen antamisesta vieraan valtion viranomaiselle ja kansainväliselle toimielimelle.
Laki tulee voimaan 1.4.2015. (PLM
hallitusneuvos Timo Turkki 0295 140
601)
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkerahastosta
annetun lain muuttamisesta ja laki
Finanssivalvonnasta annetun lain 4
ja 5 §:n muuttamisesta (HE 340/2014
vp). Kunnallista eläkelakia ja valtion
eläkerahastosta annettua lakia muutetaan siten, että lakeihin lisätään
säännökset omistajaohjauksen periaatteista, velvollisuudesta pitää luottamustehtäviä koskevaa luetteloa,
eturistiriitoja koskevista toimintaperi-
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aatteista sekä johdon ja sen lähipiiriin kuuluvien liiketoimista. Lakeihin lisätään myös säännökset kunnallisen eläkelaitoksen Kevan ja valtion
eläkerahaston sisäpiiristä sekä sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperiomistuksia koskevasta julkisesta rekisteristä. Lisäksi Finanssivalvonnasta annettua lakia muutetaan siten, että Finanssivalvonnan
toimivaltuuksia laajennetaan kattamaan näiden säännösten noudattamisen valvonta. Lait tulevat voimaan
1.4.2015. (VM lainsäädäntöneuvos
Marja Isomäki 0295 530 414)
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
(HE 304/2014 vp). Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen valtionosuusindeksiä ja yksikköhintaa koskevat väliaikaisina toteutetut säästöt muutetaan
pysyviksi. Säästö toteutetaan lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja taiteen perusopetuksen
keskimääräiseen yksikköhintaan tehtävällä vähennyksellä, joka on vähintään vuoden 2015 tasossa. Laki tulee
voimaan 1.1.2016. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että vaalikaudella 2015–2018 hallitus arvioi
kokonaisuudessaan uudelleen opetuksen ja tutkimuksen merkityksen
sille yhteiskunnalliselle kehitykselle,
jota muun muassa hallitusohjelmissa
on tavoiteltu, ja laatii selkeän opetuksen ja tutkimuksen rahoituksen
kehittämissuunnitelman, jolla rahoitustaso kytketään realistisella tavalla
opetuksen ja tutkimuksen keskeisiin
tavoiteasetteluihin. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330
191)
Laki merellä toimivien kalastus- ja
vesiviljelyalusten
rekisteröinnistä
annetun lain muuttamisesta, laki
kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta, laki kalastuslain 37 b §:n
muuttamisesta, laki Euroopan meri- ja
kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n
muuttamisesta ja laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä
ja valvonnasta annetun lain 4 §:n
muuttamisesta (HE 353/2014 vp).
Lakien 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.
Lisäksi laeissa huomioidaan merellä
toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa
maa- ja metsätalousministeriölle säädettyjen toimeenpanotehtävien siirto
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 tulevat
voimaan 1.4.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että kalataloushallinnon organisaatiouudistuksen vaikutuksia seurataan sekä
asiakkaan että hallinnon näkökulmasta ja seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys 1.11.2016 mennessä.
(MMM lainsäädäntöneuvos Heidi
Aliranta 0295 162 410)
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja laki ajoneuvolain muuttamisesta (HE 252/2014 vp). Mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluita laajennetaan ajoneuvojen rekisteröintitoiminnassa. Ajoneuvon rekisteröinnin voi hoitaa muutamaa poikkeuksellista tilannetta lukuun ottamatta kokonaan sähköisesti. Samalla
tarkennetaan säännöksiä siitä, mitä
rekisteröintitehtäviä Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa ulkopuolisille palveluntuottajille ja millä edellytyksillä. Lait tulevat voimaan
16.11.2015. Ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain 2 §:n
2 momenttia sovelletaan kuitenkin
vasta 1.12.2015. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 0295 342 367)
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta, laki tieliikennelain 88 c §:n
muuttamisesta ja laki kaupallisista
tavarankuljetuksista tiellä annetun
lain muuttamisesta (HE 315/2014
vp). Reittiliikenneluvan saamista helpotetaan sekä poistetaan liikennöinnin vähimmäisajat. Joukkoliikenteen
toimivaltaisten viranomaisten työtä
helpotetaan selkeyttämällä lupahallintoon ja liikennelupien ehtoihin
liittyviä säännöksiä. Lisäksi tehdään
lakiteknisiä muutoksia. Joukkoliikennelakia ja kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettua lakia
muutetaan niin, että kuolinpesä saa
määrätyin edellytyksin jatkaa liikennettä kuusi kuukautta luvanhaltijan
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kuoleman jälkeen. Harmaata taloutta
linja-autoliikenteessä torjutaan lisäämällä joukkoliikennelupaan konkurssien ketjuttamisen estämistä koskeva ehto ja lisäämällä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedonsaantioikeuksia muiden viranomaisten rekistereistä. Lait tulevat
voimaan 15.3.2015. (LVM ylitarkastaja Iida Huhtanen 0295 342 613)
Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja laki rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta
(HE 319/2014 vp). Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamista koskeva direktiivi. Lakiin otetaan myös pyroteknisten tuotteiden jäljitettävyyttä koskevia säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön komission direktiivi pyroteknisten tuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän perustamisesta. Rikoslain
räjähderikosta koskevaa pykälää muutetaan siten, että lain vastainen pyroteknisten tuotteiden maahantuonti,
markkinoille saattaminen ja jakelu
säädetään rangaistavaksi. Lait tulevat voimaan 1.7.2015. (TEM teollisuusneuvos Tapani Koivumäki 0295
063 722)
Laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta ja laki työsuojelun
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun
lain
13 §:n muuttamisesta (HE 276/2014
vp). Työnantajan on turvattava maksukyvyttömyytensä varalta vähintään puolet suoraan lisäeläkejärjestelyyn perustuvasta eläkevastuun määrästä. Työnantaja voi toteuttaa turvaamisvelvoitteen ottamalla vakuutuksen, asettamalla vakuuden tai
muulla näihin rinnastettavalla tavalla.
Turvaamisvelvoite katsotaan täyttyneeksi myös tilanteessa, jossa vähintään puolet työnantajan lisäeläkelupauksesta on järjestetty henkivakuutusyhtiön, eläkesäätiön tai -kassan
kautta. Laissa säädetään lisäksi työnantajan tiedonantovelvollisuudesta,
viranomaisvalvonnasta ja laiminlyöntitilanteista. Työsuojeluviranomaisella on oikeus antaa kehotuksia, jos työnantaja rikkoo laista johtuvia velvollisuuksiaan. Lait tulevat
voimaan 1.4.2015. (TEM vanhempi
hallitussihteeri Nico Steiner 0295
049 001)
Laki maankäyttö- ja rakennuslain
muuttamisesta ja laki maankäyttö- ja
rakennuslain muuttamisesta annetun
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lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 334/2014 vp). Kilpailun
toimivuuden edistämisen näkökulma
sisällytetään alueidenkäytön suunnittelun tavoitteisiin sekä asemakaavan
laatimisharkintaa koskevaan säännökseen. Lakiin lisätään kunnan maapolitiikan harjoittamista koskeva toimivaltasäännös toimialan lainsäännöllisen aseman selventämiseksi.
Kaavoituksen sujuvoittamiseksi ja
resurssien käytön tehostamiseksi
kaavan laatimiseen liittyviä selvityksiä ja vaikutusten arviointeja täsmennetään. Rakennusvalvontaviranomaisen käytössä olevan hallintopakkomenettelyn jouduttamiseksi sitä koskevaan muutoksenhakuun otetaan
käyttöön valituslupa korkeimmassa
hallinto-oikeudessa. Paljon tilaa vaativa erikoistavaran kauppa on tulossa
vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevan sääntelyn piiriin 15.4.2015
päättyvän siirtymäajan jälkeen. Siirtymäaikaa pidennetään kahdella vuodella 15.4.2017 saakka, jotta maakunnan liitoille ja kunnille jää riittävästi
aikaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan sijoittumisen mahdollistavien kaavojen laatimiseen. Lait
tulevat voimaan 1.4.2015. (YM hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta 0295
250 091)
Tasavallan presidentti hyväksyi turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja
Kroatian välillä tehdyn sopimuksen
ja vahvisti lain turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Kroatian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 283/2014 vp). Sopimuksen
tarkoituksena on varmistaa salassa
pidettävän turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen Suomen ja Kroatian
välillä osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-,
turvallisuus- ja poliisiasioissa sekä
tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioissa. Kysymys on arkaluonteisista tietoaineistoista, jotka lähettävässä sopimusvaltiossa on erikseen luokiteltu
korkean tietoturvallisuuden tason
toteuttamista edellyttäviksi. Sopimus
ei velvoita turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamiseen. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos
Maarit Jalava 0295 351 843)
Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen
sopimuksen yhteistyöstä ydinenergian

rauhanomaisen käytön alalla ja vahvisti lain yhteistyöstä ydinenergian
rauhanomaisen käytön alalla Venäjän
federaation kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta ja
sopimuksen soveltamisesta (HE 338/
2014 vp). Sopimuksen tavoitteena on
edistää ja säännellä ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä.
Yhteistyön piiriin kuuluvat ydinenergian käyttöön liittyvä tutkimus, ydinaineiden ja ydinenergian käyttöön
liittyvien aineiden ja teknologian
siirto sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden edistäminen. Lain voimaantulosta
säädetään valtioneuvoston asetuksella. (TEM neuvotteleva virkamies
Liisa Huhtala 0295 047 062)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
6.3.2015 seuraavat kansainväliset
asiat:
Osastopäällikkö Jarno Syrjälän tai
hänen estyneenä ollessaan apulaisosastopäällikkö Kari Alangon valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen puolesta Suomen tasavallan hallituksen ja Israelin valtion hallituksen välinen sopimus diplomaattisen
tai konsuliedustuston jäsenen perheenjäsenten ansiotyöstä. Perhe- ja
puolisosopimuksilla sallitaan diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston henkilöstön perheenjäsenen
työskentely vastaanottajavaltiossa
ilman, että henkilö menettää diplomaattistatuksensa ja vapautuksen vastaanottajavaltion lainkäyttövallasta
diplomaattisia suhteita koskevan
Wienin yleissopimuksen asettamissa
rajoissa. Perhe- ja puolisosopimusten
tekeminen on tehokas tapa edistää
puolisoiden työllistymismahdollisuuksia asemamaassa ja tukea heidän
työuraansa. Perhe- ja puolisosopimuksilla ei vaikuteta esim. yleisiin
ammattiin mahdollisesti liittyviin
pätevyysvaatimuksiin. Israelin kanssa
tehty sopimus noudattaa pääpiirteissään aiempia Suomen tekemiä kahdenvälisiä perhe- ja puolisosopimuksia. Sopimus sisältää lainsäädännön
alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen
hyväksyminen tulee edellyttämään
eduskunnan suostumusta. Tarkoituksena on, että sopimus allekirjoitettaisiin Helsingissä 11.3.2015. (UM
lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto
0295 351 159)
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Suurlähettiläs Petri Salon tai hänen
estyneenä ollessaan ministerineuvos
Anu Saxénin valtuuttaminen allekirjoittamaan Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden
toimikunnan (UNCITRAL) sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua
koskevien avoimuussääntöjen soveltamisesta voimassa oleviin investointisuojasopimuksiin koskeva yleissopimus. Yleissopimuksen myötä Suomi
sitoutuu soveltamaan 1.4.2014 voimaan tulleita kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan sijoittajan ja
valtion välistä riitojenratkaisua koskevia avoimuussääntöjä kaikkiin
Suomen voimassa oleviin investointisuojasopimuksiin tapauksissa joissa
Suomi on vastaaja. Voimaantullakseen
sopimus edellyttää vielä sen hyväksymisen sekä alustavan arvion mukaan
eduskunnan suostumuksen. Tarkoituksena on, että Suomi allekirjoittaa
yleissopimuksen kun se avataan allekirjoituksille Mauritiuksen Port Luisissa 17.3.2015. (UM lähetystöneuvos Jukka Pesola 0295 351 029)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
6.3.2015 seuraavat asiat:

päätti

Päätös olla käyttämättä veto-oikeutta
seuraavien maakuntalakien osalta:
maakuntalaki perhehoitajalain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
annetun maakuntalain 3 §:n muuttamisesta, maakuntalaki sosiaalihuollosta annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan
maakunnassa annetun maakuntalain
2 §:n muuttamisesta, maakuntalaki
lastensuojelusta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
annetun maakuntalain 5 §:n muuttamisesta, maakuntalaki lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun maakuntalain 2 ja
5 §:n muuttamisesta, maakuntalaki
Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain muuttamisesta, maakuntalaki kunnille maksettavista maakunnanosuuksista annetun maakuntalain väliaikaisesta muuttamisesta,
maakuntalaki kunnille sairauskuluvähennyksestä vuosille 2014 ja 2015
suoritettavasta hyvityksestä sekä maakuntalaki maakuntapäivien edustajien
palkkioista ja kulukorvauksista. (OM
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lainsäädäntöneuvos Janina GroopBondestam 0295 150 334)
Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien
kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastonmuutosta
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden
yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten ja
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 366/2014 vp). (OM
lainsäädäntöneuvos Janina GroopBondestam 0295 150 334)
Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2013 verohyvitystä koskevan
päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan
itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 17.12.2014 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan
vuoden 2013 verohyvityksen. Itsehallintolain 49 §:n mukaan verohyvitys on suoritettava, kun maakunnassa
maksuunpantu tulo- ja varallisuusvero
ylittää 0,5 % vastaavasta verosta koko
maassa, jolloin ylimenevä osa (verohyvitys) on valtion varoista suoritettava Ahvenanmaan maakunnalle.
Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaan Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2013 verohyvityksen määrä on 6 987 664 euroa.
Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös
perustuu verohallinnon laskelmiin.
Verohyvitys maksetaan momentilta
28.80.31 (verohyvitys Ahvenanmaan
maakunnalle). Vuoden 2015 lisätalousarvioesityksessä on huomioitu
ehdotetun päätöksen maksaminen
ehdottamalla määrärahan alentamista
7 milj. euroon. (VM valtiosihteeri
Martti Hetemäki 029 553 0292)
Hengenpelastusmitalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen toimikaudeksi
25.5.2015–24.5.2019. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): kansliapäällikkö Päivi Nerg, puheenjohtaja ja
poliisitarkastaja Jari Pajunen, varapuheenjohtaja, sisäministeriö. Jäsenet:
kansliapäällikkö Päivi Nerg (pelastusylijohtaja Esko Koskinen) sisäministeriö, poliisitarkastaja Jari Pajunen (poliisiylitarkastaja Stefan Gerk-

man) sisäministeriö, pääkäyttäjä Sirpa Forma (neuvotteleva virkamies
Pirjo Lillsunde) sosiaali- ja terveysministeriö, toiminnanjohtaja Kristiina
Heinonen Suomen Uimaopetus- ja
Hengenpelastusliitto ry (valmiuspäällikkö Jori Nordström Suomen
Meripelastusseura ry), valmiuspäällikkö Jarmo Hollstein (yksikönpäällikkö Henna Korte) Suomen Punainen Risti. (SM pelastusylitarkastaja
Veli-Pekka Hautamäki 0295 488
419)
Tasavallan presidentti myönsi Suomen Punaisen Ristin kultaisen ansiomitalin 39 henkilölle, hopeisen ansiomitalin 52 henkilölle ja pronssisen
ansiomitalin 145 henkilölle. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
6.3.2015 seuraavat nimitysasiat:
Belgradin suurlähetystön päällikön,
ulkoasiainneuvos Pekka Orpanan
edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015, Kabulin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos
Ari Mäen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015, Kiovan
suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Arja Makkosen edustuston
päällikön tehtävän päättyminen
31.8.2015, Lontoon suurlähetystön
päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka
Huhtaniemen edustuston päällikön
tehtävän päättyminen 31.8.2015,
Méxicon suurlähetystön päällikön,
ulkoasiainneuvos Anne Lammilan
edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015, Rabatin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos
Christina Harttilan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015
sekä Shanghain pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Marja Joenusvan edustuston päällikön tehtävän
päättyminen 30.6.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351
439)
Ulkoasiainneuvos Pertti Ikonen Belgradissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos Ritva Koukku-Ronde Berliinissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos Anne Meskanen Kabulissa
olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos
Juha Virtanen Kiovassa olevan suur-
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lähetystön
päällikön
tehtävään
1.9.2015, ulkoasiainneuvos Mika Koskinen Limassa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos Päivi Luostarinen Lontoossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos Roy Eriksson Méxicossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015, ulkoasiainneuvos
Anne Huhtamäki Pristinassa olevan
suurlähetystön päällikön tehtävään
1.9.2015 samalla peruuttaen suurlähettiläs Harri Salmen sivuakkreditoinnin Kosovoon, ulkoasiainneuvos
Anne Vasara Rabatissa olevan suurlähetystön
päällikön
tehtävään
1.9.2015, ulkoasiainneuvos Kirsti
Kauppi Washingtonissa olevan suurlähetystön
päällikön
tehtävään
1.9.2015 sekä ulkoasiainneuvos Jan
Wahlberg Shanghaissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään
1.7.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa
Lehtonen 0295 351 439)
Asianajaja, OTK, OTL, OTT Mikko
Lasse Sakari Pikkujämsä korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen virkaan 1.8.2015 lukien.
(OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 0295 150 138)
Komentaja Petri Olavi Ilvesarolle
Suomen pysyvään ETYJ-edustustoon
sotilasedustajaksi Wienissä annetun
määräyksen peruuttaminen 1.8.2015
lukien ja everstiluutnantti Ville-Pentti
Poutun määrääminen tähän tehtävään 1.8.2015 lukien asemapaikkana
Wien. Everstiluutnantti Torsti Aarne
Heikki Astrénille Suomen pysyvässä
edustustossa Euroopan unionissa
(EUE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2015 lukien ja komentajakapteeni Anssi Juhani Olavi Munkin
määrääminen
tähän
tehtävään
1.8.2015 lukien asemapaikkana Bryssel sekä everstiluutnantti Arto Petteri
Vaaralalle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE)
apulaissotilasedustajaksi Brysselissä
annetun määräyksen peruuttaminen
1.8.2015 lukien ja everstiluutnantti
Mikael Salon määrääminen tähän
tehtävään 1.8.2015 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)
Varatuomari Peter Lindbäck Ahvenanmaan valtionviraston maaherran
virkaan 1.4.2015 lukien 31.3.2023
päättyväksi määräajaksi. (VM alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo
0295 530 350)
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Valtioneuvosto antoi 5.3.2015 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos liitettiin osaksi Helsingin yliopistoa vuoden 2015 alusta. Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annettu
valtioneuvoston asetus (1241/2007)
on samalla asetuksenantovaltuuden
poistamisen johdosta kumoutunut
siltä osin kuin se perustui lakiin Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta.
Asetuksen eräät säännökset on kuitenkin annettu valtion virkamieslain
(750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla.
Oikeustilan selkeänä pitämiseksi
asetus on tämän vuoksi tarpeen erikseen kumota siltä osin, kuin se perustuu valtion virkamieslakiin. Asetus
tulee voimaan 1.4.2015. (OM apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen
0295 150 580)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2014 maksettavasta Etelä-Suomen
kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Vuodelta 2014 maksettavasta EteläSuomen kansallisesta tuesta annetun
valtioneuvoston asetuksen (13/2014)
11 §:n 1 momentti muutetaan siten,
että kyseisen pykälän muutoksella
vahvistetaan vuoden 2014 Etelä-Suomen tukitasot maidon osalta. Lisäksi
tarkistetaan liitettä 2 siten, että kasvihuonetuotannon tuen rajoitetta lasketaan 12,58 miljoonaan euroon, joka
mahdollistaa puutarhatuotteiden varastotuen enimmäismäärän nostamisen 0,79 miljoonasta eurosta 1,08
miljoonaan euroon. Puutarhatuotteiden varastointituen yksikkötuki muutetaan asetuksen 25 §:n 1 momentissa
koneellisesti jäähdytetyille varastoille
9,1 euroa/m³ ja muille varastoille
5,6 euroa/m³. Asetus tulee voimaan
11.3.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295
162 347)
Valtioneuvoston asetus ajokorteista
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta sekä valtioneuvoston
asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun
valtioneuvoston asetuksen 11 §:n
1 momentin kumoamisesta. Asetuk-

set liittyvät 15.3.2015 voimaan tuleviin ajokorttilain ja kuorma- ja linjaauton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muutoksiin (70 ja
71/2015). Asetukset tulevat voimaan
15.3.2015. (LVM hallitusneuvos Eija
Maunu 0295 342 571)
Valtioneuvoston asetus Euroopan
unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä
Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen ja sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta.
Asetuksella säädetään, että sopimusta
sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa. Sopimuksen soveltamisesta annetun lain määräykset saatetaan voimaan niin, että niitä voidaan soveltaa
väliaikaisesti ennen sopimuksen voimaantuloa. Sopimuksen muut kuin
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.
Asetus tulee voimaan 9.3.2015.
(LVM ylitarkastaja Timo Koskinen
0295 342 401)
Valtioneuvoston asetus Kanadan sekä
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen
soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta. Asetuksella
säädetään, että sopimusta sovelletaan
väliaikaisesti ennen sopimuksen
kansainvälistä voimaantuloa. Sopimuksen soveltamisesta annetun lain
määräykset saatetaan voimaan niin,
että niitä voidaan soveltaa väliaikaisesti ennen sopimuksen voimaantuloa. Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset
ovat asetuksena voimassa. Asetus
tulee voimaan 9.3.2015. (LVM ylitarkastaja Timo Koskinen 0295 342
401)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 5.3.2015 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa valtioneuvoston
jäsenten vuosilomaan rinnastettavat
vapaat. Ministeri Haglund: 9.3. ja
16.3.2015 sekä ministeri Toivakka:
9.3. ja 11.3.2015. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)
Päätös nimetä asiantuntijat Pysyvään
välitystuomioistuimeen kuuden vuo-
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den toimikaudeksi 5.3.2015 alkaen.
Pysyvän välitystuomioistuimen ylläpitämään luetteloon ympäristöoikeuden asiantuntijaksi määrätään Itä-Suomen yliopiston professori (oa) ja ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen ja ympäristötieteen asiantuntijaksi Jyväskylän yliopiston professori Jussi Kukkonen. (UM lähetystöneuvos Satu
Suikkari-Kleven 0295 351 241)
Päätös määrätä kansanedustaja, varatuomari Johannes Koskinen edustamaan Suomen valtiota Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan
jäsenenä
1.9.2015–
31.8.2017 väliselle toimikaudelle.
(VM finanssineuvos Kristina Sarjo
0295 530 055)
Päätös antaa suostumus Liikenneviraston tilaaman jäänmurtajan myyntiin Arctia Icebreaking Oy:lle. (LVM
hallitusneuvos Silja Ruokola 0295
342 367)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
5.3.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 48/2014
vp) eduskunnalle Euroopan unionin
ja sen jäsenvaltioiden sekä Malesian
välisen kumppanuutta ja yhteistyötä
koskevan puitesopimuksen neuvottelemisesta (Malesian kanssa tehtävä
puitesopimus kumppanuudesta ja
yhteistyöstä). Sopimuksen tavoitteena
on edistää EU:n ja Malesian yhteistyötä laaja-alaisesti niin poliittisella,
kuin kaupallisellakin tasolla. Sopimuksen olemukseen kuuluu eurooppalaisten arvojen edistäminen ja
konkreettisen yhteistyön kehittäminen. Keskeisiä ovat muun muassa
ihmisoikeuksia koskevat kysymykset.
(UM lähetystöneuvos Sami Leino
0295 351 764)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 5.3.2015 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvos Pertti Ikonen ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2015
lukien, lähetystöneuvos Anne Meskanen ulkoasiainneuvoksen virkaan
1.9.2015 lukien, lähetystöneuvos
Mika Koskinen ulkoasiainneuvoksen
virkaan 1.9.2015 lukien, lähetystöneuvos Roy Eriksson ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2015 lukien, lähetystöneuvos Anne Huhtamäki ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2015
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lukien sekä lähetystöneuvos Jan Wahlberg ulkoasiainneuvoksen virkaan
1.7.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Virkavapauden myöntäminen Jukka
Erkkilälle neuvottelevan virkamiehen virasta ajaksi 1.4.2015–
31.12.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Neuvotteleva virkamies, yhteiskuntatieteiden maisteri Satu Mäki-Lassila
opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.5.2015–
31.8.2015, kuitenkin enintään siksi
ajaksi, jonka Sari Wessman on virkavapaana. (OKM hallitussihteeri Leo
Liukkonen 0295 330 196)

mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja
edellä mainitun lain mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin kuluvan
vuoden talousarvion momentilta
30.40.44 valtiontukea 43 300 000
euroa. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisia suunnitelman edellyttäviä työlajeja koskevia tukipäätöksiä saa tehdä kuluvan vuoden kesäkuun loppuun asti
enintään 25 000 000 eurolla. Suomen
metsäkeskuksen julkisen palvelun
yksikössä energiapuun korjuutukeen
käytettäväksi osoitetaan 5 500 000
euroa. Vuodelle 2015 siirtyneitä lainavaroja osoitetaan käyttöön 20 000
euroa. (MMM metsäneuvos Marja
Hilska-Aaltonen 0295 162 447)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.3.2015
seuraavia asioita:
Rahoitus puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2015.
Valtion talousarviossa vuodelle 2015
on myönnetty momentille 30.40.44
(Tuki puuntuotannon kestävyyden
turvaamiseen) (arviomääräraha) määrärahaa 51 230 000 euroa. Vuonna
2015 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/
1996) mukaisia suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätöksiä enintään 35 000 000 eurolla.
Talousarvion momentille 30.40.47
(Pienpuun energiatuki) (siirtomääräraha 2 v) on myönnetty 7 000 000
euroa, jota saa käyttää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun
lain (1094/1996) mukaisiin energiapuun korjuutukiin, joilla edistetään
pienpuun energiakäyttöä. Lisäksi
energiapuun korjuutukeen on käytettävissä vuodelta 2014 siirtynyttä
määrärahaa 15 763 232 euroa. Talousarvion momentille 30.40.83 (Lainat
puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) (siirtomääräraha 3 v) on
myönnetty 50 000 euroa. Lisäksi
käytettävissä on vuosilta 2013 ja
2014 vuodelle 2015 siirtyneitä lainavaroja 20 000 euroa. Lailla 35/2015
on kumottu kestävän metsätalouden
rahoituksesta annettu laki, mutta siirtymäsäännösten nojalla voidaan kuitenkin tehdä päätöksiä 30.6.2015 asti.
Päätöksellä osoitetaan Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikössä käytettäväksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
6.3.2015

EU-ministerivaliokunnan kokous
6.3.2015
EU-ministerivaliokunnan kokouksessa 6. maaliskuuta käsiteltiin muun
muassa Kreikan toisen sopeutusohjelman pidennykseen liittyviä jatkotoimia ja komission Ranskalle antamia uusia suosituksia.
EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannan varautumisessa Kreikan
pankkijärjestelmän vakautustoimiin.
Euroryhmän helmikuun kokouksessa
sovittiin, että Kreikan rahoitusvakausrahastossa jäljellä olevat ohjelmavarat (noin 11 mrd.) ovat käytettävissä ohjelman pidennyksen loppuun
asti, mutta siirtyvät Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) haltuun.
Ministerivaliokunnassa sovittiin, että
aiemman linjan mukaisesti Suomi
voi hyväksyä rahoitusvakausvälineen
hallussa olevien ohjelmavarojen
käyttämisen pankkien pääomarakenteen vahvistamiseen, jos Euroopan
keskuspankki yhteisen pankkivalvojan ominaisuudessa sitä esittää. Suomi
voi hyväksyä pyynnön, jos varojen
käyttö on välttämätöntä rahoitusvakauden turvaamiseksi, se tapahtuu
EU:n valtiontukisäännösten mukaisesti ja omistajan- ja sijoittajanvastuu toteutuu. Varojen käyttö ei lisäisi
Suomen vastuita.

9.3.2015/29

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

EU-ministerivaliokunta keskusteli
myös komission Ranskalle antamasta
määräajasta korjata liiallinen alijäämänsä vuoteen 2017 mennessä. Suomi
on korostanut vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen noudattamista ja
tukee komission vaatimusta siitä, että
Ranska esittää kolmen kuukauden
aikana vaadittavat korjaustoimet kuluvalle vuodelle ja vuosille 2016–
2017.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 315,
valtioneuvoston kanslia

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston rakenteellista ja
toiminnallista yhtenäisyyttä arvioinut parlamentaarinen komitea
luovutti mietintönsä pääministeri
Alexander Stubbille ja liikenne- ja
kuntaministeri Paula Risikolle valtioneuvoston edustajina torstaina
5.3.2015 Kesärannassa. Komitea on
asettanut valtioneuvoston toiminnan
tärkeimmäksi tavoitteeksi parlamentarismiin pohjautuvan toimivan, tehokkaan ja strategisen hallitustyöskentelyn, joka vahvistaa Suomen päätöksenteko- ja kilpailukykyä. Tavoitteen
saavuttamiseksi valtioneuvoston toimintaa ja johtamista kehitetään pitkäjänteisesti yli vaalikausien siiloutumista välttäen siten, että valtioneuvoston päätöksenteossa ja asioiden
valmistelussa korostuu kollegiaalinen työskentely. Komitea pitää tärkeänä, että poliittisen johdon ja virkamiesjohdon väliset johtamisvastuut ovat selkeät. Poliittisten avustajien järjestelmä esitetään arvioitavaksi uudelleen. Keskeistä on myös,
että valtioneuvoston ja sen ministeriöiden resursseja voidaan hyödyntää
yhteisesti ja tarvittaessa liikutella niitä
yli ministeriöhallinnonalojen. Komitean työ perustuu pääministeri Jyrki
Kataisen hallitusohjelmassa 2011
sovittuun valtion keskushallinnon
uudistamistarpeita selvittävään hankkeeseen (KEHU), jonka tavoitteena
on muodostaa valtioneuvostosta toiminnallisesti ja taloudellisesti yhtenäisempi rakenteellinen kokonaisuus. Valtioneuvoston rakenteisiin
liittyvien kysymysten ollessa merkittäviä ja laajakantoisia, asetti valtioneuvosto 31.1.2014 parlamentaarisen komitean arvioimaan niitä toimi-
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kaudeksi 1.2.2014−31.1.2015. Mietintö on osoitteessa http://vm.fi/documents/10623/1107144/Parlamentaarisen+KEHU-komitean+mietint%
C3%B6.pdf/e4686ee5-db44-4519-a
872-4b7c26f62af5. Lisätietoja antaa
komitean pääsihteeri Päivi Pietarinen, p. 050 543 3403, korkein hallintooikeus.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi
3.3.2015 Työelämä 2025 -katsauksen, jossa kuvataan työn ja työelämän muutosta seuraavien kymmenen vuoden aikana työsuojelun ja
työhyvinvoinnin näkökulmasta.
Katsauksen tarkoituksena on ennakoida tulevaisuuden työelämää ja
auttaa varautumaan siihen tekemällä
suosituksia ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla työsuojeluhallinto voisi paremmin vastata ajoissa tulevaisuuden haasteisiin. Katsauksessa tarkastellaan työelämää kattavasti: siinä analysoidaan, millaisia töitä vuonna 2025 tehdään ja keitä työntekijät ovat, sekä
arvioidaan työntekijöiden terveyttä,
työturvallisuutta sekä työhyvinvointia ja uusien teknologioiden vaikutuksia työhön. Katsauksessa esitetyt
näkemykset eivät perustu yksittäisiin
lähteisiin, vaan laajaan kirjallisuusselvitykseen, useisiin erillisiin kirjoituksiin ja taustamuistioihin, keskusteluihin, seminaareihin, workshopeihin, työsuojeluosaston henkilökunnan kuulemisiin ja kirjoittajien omiin
näkemyksiin. Katsaus on osoitteessa
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/
_julkaisu/1903955. Lisätietoja antaa
neuvotteleva virkamies Päivi Mattila-Wiro, p. 050 5771 767, sosiaali- ja
terveysministeriö.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
2.3.2015 Digitaalisesti suuntautuneet
pk-yritykset–katsauksen, josta käy
ilmi digitaalisesti suuntautuneiden
yritysten suhdannekuvan olevan
selvästi muuta pk-sektoria valoisampi. Digitaalisesti suuntautuneet
yritykset ovat myös voimakkaammin
kasvuhakuisia. Digitaalisesti suuntautuneiksi yrityksiksi määritellään sellaiset yritykset, jotka käyttävät useita
eri digitaalisia työkaluja, kuten sosiaalista mediaa, pilvipalveluja, big dataa,
verkko-ostoksia ja -myyntiä ja digitaalisia jakelukanavia. Digitaalisesti
suuntautuneet yritykset käyttävät
muita yrityksiä yleisemmin julkisia
kansainvälistymispalveluja. Noin 30
prosenttia digitaalisesti suuntautuneista yrityksistä aikoo ottaa ulko-

puolista rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana. Digitaalisten yritysten rahoitusaikomuksissa korostuu
kehittämistoiminnan ohella kansainvälistyminen. Lähes 30 prosenttia
aikoi hakea rahoitusta kansainvälistymistoimintaansa seuraavan vuoden
aikana. Raportti on osoitteessa http:/
/www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/
tem_oppaat_ja_muut_julkaisut. Lisätietoja antavat ekonomisti Samuli
Rikama, p. 0295 060 150, työ- ja elinkeinoministeriö ja kehittämispäällikkö
Esa Tikkanen, p. 0500 405 459, työja elinkeinoministeriö toimialapalvelu.
Sisäministeriön
kansliapäällikkö
Päivi Nergin johtama virkamiestyöryhmä julkaisi 27.2.2015 selvityksensä itäliikkuvuuden vaikutuksista
ja resurssitarpeista. Selvitystyön
pohjana on käytetty skenaariota, jonka
mukaan itäliikkuvuus kasvaisi noin
8 % vuositasolla sitten, kun liikkuvuus lähtee taas kasvuun. Selvitystyöryhmän toimeksiantoon sisältyi
myös Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan jatkokehittämistoimet ja
mahdolliseen kansainvälistämiseen
liittyvien hyötyjen ja haittojen tarkastelu. Sisäministeri Päivi Räsänen
toteaa, että ovi Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämiselle tulevaisuudessa pidetään auki. Tavoitteena on sisällyttää Parikkalan rajanylityspaikka EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) seuraavan ohjelmakauden investointikohteisiin. Selvityksen mukaan pääosa Parikkalan
arvioidusta liikenteestä olisi siirtyvää liikennettä muilta rajanylityspaikoilta ja arvioitu nettokasvu olisi
noin 17 % vuodessa. Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisestä
aiheutuisi valtiontaloudelle huomattavat kustannukset sekä investointien
että ylläpidon kautta. Virkamiesten
muodostama selvitystyöryhmä ei puolestaan tässä tilanteessa nähnyt tarpeelliseksi ja taloudellisesti järkeväksi uuden kansainvälisen rajanylityspaikan avaamista Parikkalaan.
Selvitys antaa yhtenäisen kokonaiskuvan itäliikkuvuuden vaikutuksista
ja resurssitarpeista eri ministeriöille
ja niiden hallinnonaloille. Selvitys
on osoitteessa www.intermin.fi/julkaisu/112015. Lisätietoja antavat
kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 0295
418 803, sisäministeriö ja erityisavustaja Soili Haverinen, p. 0504
560 982, sisäministeriö.
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