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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
20.3.2015 seuraavat lait:
Laki ulkoasiainhallintolain muuttamisesta (HE 260/2014 vp). Ulkoasiainministeriö valtuutetaan tekemään
Suomen hallituksen puolesta valtion
talousarvion ulkoasiainministeriön
hallinnonalan kehitysyhteistyömäärärahojen käytön täytäntöönpanoa kos23.3.2015/35

kevia teknisluonteisia valtiosopimuksia eräiden säännöksessä tarkemmin
määriteltävien valtioiden ja hallitustenvälisten järjestöjen kanssa. Lisäksi
valtiosihteerin kansliapäällikkönä ja
alivaltiosihteerin virat muutetaan erityisviroista yleisuran tehtäviksi, jollaisia ne tosiasiallisesti ovat osana
ulkoasiainministeriön urajärjestelmää.
Samalla ulkoasiainhallintolain virkanimikkeistöstä poistetaan käytöstä
poistuneet virkanimikkeet. Laki tulee
voimaan 1.4.2015. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)
Laki eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta
ja direktiivin soveltamisesta, laki
yksityisoikeuden alalla määrättyjen
suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta, laki lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta,
laki rikoslain 16 luvun 9 a §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain
muuttamisesta, laki vankeuslain
19 luvun 4 §:n muuttamisesta, laki
poliisin säilyttämien henkilöiden
kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n
muuttamisesta ja laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak-

suista annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 262/2014 vp). Laki eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan
kuuluvien säännösten kansallisesta
täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta säädetään. Direktiivi sisältää säännöksiä siitä, millä edellytyksin yhdessä jäsenvaltiossa lähestymiskiellolla tai sitä vastaavalla toimenpiteellä suojattu henkilö voi saada
suojaa siirtyessään toiseen jäsenvaltioon. Lisäksi säädetään laki yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
soveltamisesta. Laissa annetaan mainittua asetusta täydentävät säännökset. Asetus täydentää täytäntöön pantavaa direktiiviä. Samalla tehdään
myös direktiivistä ja asetuksesta johtuvia muutoksia lähestymiskiellosta
annettuun lakiin, rikoslakiin, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
annettuun lakiin, vankeuslakiin, poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettuun lakiin sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 24.3.2015. (OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 0295
150 338)
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Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain
muuttamisesta ja laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 §:n
muuttamisesta (HE 105/2014 vp).
Siviilihenkilöstön osallistumisesta
kriisinhallintaan annettuun lakiin lisätään säännökset voimankäyttövälineiden kantamisesta, voimakeinojen
käytöstä ja hätävarjelutilanteista.
Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettuun lakiin lisätään säännös kriisinhallintaoperaatioon osallistuvan rajavalvonta-asiantuntijan asemasta. Lait
tulevat voimaan 1.6.2015. (SM neuvotteleva virkamies Antti Häikiö 0295
488 262)
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta, laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 8 §:n
muuttamisesta, laki Verohallinnosta
annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki
aluehallintovirastoista annetun lain
14 §:n muuttamisesta, laki Geologian
tutkimuskeskuksesta annetun lain
5 §:n muuttamisesta, laki Energiavirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta, laki Maanmittauslaitoksesta
annetun lain 8 §:n kumoamisesta, laki
Luonnonvarakeskuksesta annetun lain
4 §:n muuttamisesta ja laki poliisin
hallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 298/2014 vp). Valtion virkamieslakiin lisätään eräitä valtion
ylintä virkamiesjohtoa koskevia säännöksiä. Valtion ylimpien virkamiesten virkaan ilmoittautumismenettelystä luovutaan ja siirrytään yleiseen
viran hakumenettelyyn. Lakiin lisätään säännös ylimmän johdon nimittämisestä aina määräajaksi ja pääsääntöisesti yhtenäisistä viiden vuoden määräajoista. Lisäksi säädetään
ylimmän johdon yhteisistä kelpoisuusvaatimuksista. Samalla tehdään
kaikkiin virkoihin ja virkasuhteisiin
liittyviä muutoksia. Viran hakumenettelyn pääsäännöistä säädetään lain
tasolla nykyisen asetuksella säätämisen sijaan. Valtion virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan virkamiehen
mahdollisuutta tehdä oikaisuvaatimus laajennetaan. Lait tulevat voimaan 1.5.2015. (VM hallitusneuvos
Kirsi Äijälä 0295 530 172)
Laki matkailijamyynnistä suoritetun
arvonlisäveron
käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista
ja laki arvonlisäverolain 70 b ja
133 §:n muuttamisesta (HE 267/2014
vp). Laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautus-
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toimintaa harjoittavan velvollisuuksista säädetään. Lakia sovelletaan
Suomen rajan ylityspaikalla sijaitsevaan palautusliikettä harjoittavaan
toimipisteeseen, josta maksetaan
arvonlisäveron palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan
unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan vaadittavan luvan myöntää Verohallinto, jolle kuuluu myös lain noudattamisen valvonta. Arvonlisäverolakiin tehdään lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Lait tulevat voimaan
1.7.2015. (VM lainsäädäntöneuvos
Suvi Anttila 0295 530 201)
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, laki
ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain muuttamisesta, laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja laki opintotukilain 5 a ja 7 §:n
muuttamisesta (HE 211/2014 vp ja
HE 357/2014 vp). Ammatillista peruskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön lisätään säännökset ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavasta koulutuksesta sekä työhön ja
itsenäiseen elämään valmentavasta
koulutuksesta. Lisäksi ammatillisesta
peruskoulutuksesta annettua lainsäädäntöä selkeytetään erityisopetuksen ja erityisten opiskelujärjestelyjen osalta. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin lisätään opiskeluvalmiuksia parantavia
opintoja koskevat säännökset. Osana
näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta voidaan järjestää opintoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa
näyttötutkinnon tai sen osan suorittaminen ja näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuminen
niissä tapauksissa, joissa opiskelijalla
ei ole riittäviä opiskeluvalmiuksia.
Lait tulevat voimaan 1.8.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ammatillisen
valmentavan koulutuksen uudistuksen vaikuttavuutta määrätietoisesti
kaikkien koulutukseen osallistuvien
eri henkilöryhmien osalta. Hallituksen tulee antaa sivistysvaliokunnalle
selvitys uudistuksen toimeenpanosta
ja vaikuttavuudesta keväällä 2017.
(OKM johtaja Mika Tammilehto
0295 330 308)
Laki yliopistolain 39 ja 41 §:n muuttamisesta ja laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (HE 243/2014 vp).
Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain opiskeluoikeutta, opiskeluoikeuden jatkamista ja sen menettämistä
koskevia säännöksiä yhdenmukaistetaan. Korkeakouluopiskelijoiden opin-

toaikojen lyhentämiseksi yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin
lisätään säännös, jonka mukaan opiskelija voi ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ilmoittautua poissa
olevaksi, jos hän suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
annetun lain mukaista palvelua, on
äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
taikka on oman sairauden tai vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojaan. Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeutta koskevia
säännöksiä tarkistetaan siten, että
poissaoloaikaa, jota ei lueta opintojen
suorittamisaikaan, lyhennetään sekä
yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa kahdesta lukuvuodesta yhteen
lukuvuoteen. Ammattikorkeakoululakiin lisätään yliopistolain voimassa
olevaa säännöstä vastaava säännös,
jonka mukaan ammattikorkeakoulussa opintojen suorittamisaikaan ei
lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun
suorittamisesta taikka äitiys-, isyystai vanhempainvapaan pitämisestä.
Lait tulevat voimaan 1.8.2015.
(OKM hallitussihteeri Laura Hansén
0295 330 098)
Laki yliopistolain muuttamisesta ja
laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (HE 244/2014 vp ja HE
308/2014 vp). Yliopistolakiin ja
ammattikorkeakoululakiin lisätään
säännökset, joiden mukaan osa yhteishaussa tarjolla olevista opiskelupaikoista varataan niille, jotka eivät ole
aikaisemmin suorittaneet Suomen
koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet
korkeakoulututkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Hakija saa ottaa vastaan
vain yhden korkeakoulututkintoon
johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.
Säännös ei koske siirto-opiskelupaikan vastaanottamista. Opetushallitus
perii muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tai Sveitsin koulutusjärjestelmän mukaisen
koulutuksen perusteella muuta kuin
jatkotutkintoa opiskelemaan hakevilta
lukukausikohtaisen
hakemuksen
käsittelymaksun. Lait tulevat voimaan 1.4.2015. Eduskunnan lausuma;
Eduskunta edellyttää, että hallitus
mahdollisimman pikaisesti edistää
korkeakoulujen tilauskoulutuksen
esteiden purkamista. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)
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Laki luonnonmukaisen tuotannon
valvonnasta ja laki elintarvikelain 3
ja 5 §:n muuttamisesta (HE 47/2014
vp). Lailla luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta pannaan kansallisesti täytäntöön neuvoston asetus
luonnonmukaisesta tuotannosta ja
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja sen nojalla
annetut Euroopan unionin säädökset.
Lailla säädetään valvontajärjestelmästä sekä toimivaltaisista viranomaisista. Lakiin sisällytetään muun
muassa säännökset toimivaltaisen
viranomaisen valvontatehtävistä ja
tiedonsaantioikeudesta yksityisiltä
sekä viranomaisten välisestä tietojen
vaihdosta. Lailla selkeytetään myös
markkinavalvonnan toimeenpanoa.
Lakiin otetaan myös säännökset niistä
valtuuksista, joilla toimeenpannaan
jäsenvaltion päätettäväksi määrätyt
luonnonmukaiseen tuotantotapaan
liittyvät luonteeltaan tekniset yksityiskohdat. Lisäksi säädetään pakkokeinoista ja seuraamuksista. Samassa
yhteydessä muutetaan elintarvikelakia. Lait tulevat voimaan 1.5.2015.
(MMM lainsäädäntöneuvos Timo
Rämänen 0295 162 197)
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun
lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta (HE
360/2014 vp). Lakia muutetaan siten,
että muuttuva tuotantotuki on 60 prosenttia 3 momentin mukaan määräytyvästä syöttötariffista, jos metsähake
on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saadusta jalostukseen soveltuvasta tukki- tai kuitupuusta. Lain
voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että
valtioneuvosto seuraa sääntelyn vaikutuksia polttoaineiden ajojärjestykseen ja ryhtyy tarvittaviin toimiin,
mikäli kivihiilen käyttö lisääntyy tai
muutokset uhkaavat muutoin vaarantaa uusiutuvan energian käytölle asetetut tavoitteet. 2) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa esityksestä aiheutuvan hallinnollisen taakan ja siihen liittyvien kustannusten
kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin
toimiin, mikäli taakka uhkaa vaarantaa sääntelyn perustavoitteiden toteutumisen. 3) Eduskunta edellyttää, että
valtioneuvosto seuraa uuden tukijärjestelmän vaikutuksia puumarkkinoihin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin,
mikäli kilpailu markkinoilla uhkaa
vääristyä. (TEM hallitusneuvos Anja
Liukko 0295 062 078)
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Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta,
laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä
annetun lain muuttamisesta, laki
vakuutusyhdistyslain muuttamisesta,
laki vakuutuskassalain muuttamisesta,
laki eläkesäätiölain muuttamisesta,
laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki rahoitusja vakuutusryhmittymien valvonnasta
annetun lain muuttamisesta, laki
Finanssivalvonnan valvontamaksusta
annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
ja laki vakuutussopimuslain 9 a §:n
muuttamisesta (HE 344/2014 vp).
Lait koskevat suomalaisia henki- ja
vahinkovakuutusyhtiöitä. Vakavaraisuuden mittaaminen perustuu kokonaisvaltaiseen riskin arviointiin
ja markkinaehtoisuuteen. Vakuutusyhtiöitä koskee kaksi pääomavaatimusta: vähimmäispääomavaatimus
ja vakavaraisuuspääomavaatimus.
Vakuutusyhtiön on täytettävä ehdotuksen mukaiset pääomavaatimukset
riittävän hyvälaatuisella omalla varallisuudella. Lait tulevat voimaan
1.1.2016. (STM johtaja Hannu Ijäs
0295 163 248)
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja laki lääkelain 57 §:n muuttamisesta (HE 330/2014 vp). Lääkekorvausjärjestelmässä otetaan käyttöön 45 euron vuotuinen alkuomavastuu. Lisäksi korotetaan lääkkeen
peruskorvaustasoa 40 prosenttiin.
Vasta vuotuisen alkuomavastuun täyttymisen jälkeen korvattavista lääkeostoista voi saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Alkuomavastuu ei kuitenkaan koske alle 18vuotiaita. Viitehintajärjestelmään kuuluvien alkuperäisvalmisteiden enimmäistukkuhintojen tarkistamista koskevasta menettelystä säädetään sairausvakuutuslaissa. Rinnakkaisvalmisteiden hinnoittelusta säädetään
laintasolla ja hinnoittelukäytäntöä
uudistetaan. Lääkelaissa säädettyä
apteekin velvollisuutta antaa asiakkaalle tietoa lääkkeiden hinnoista
täsmennetään siten, että neuvontaan
tulee sisältyä myös tieto lääkemääräyksen toimitushetkellä edullisimmasta lääkevalmisteesta. Lisäksi muutetaan eräitä muita lääkekorvauksia
koskevia säännöksiä sekä lääkkeiden
korvattavuuden ja tukkuhinnan vahvistamista koskevia säännöksiä. Lait

tulevat voimaan 1.1.2016. (STM
neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 0295 163 195)
Perhehoitolaki, laki lastensuojelulain
56 §:n muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain 3 §:n muuttamisesta,
laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki
yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja laki
sosiaalihuoltolain 61 §:n muuttamisesta (HE 256/2014 vp). Perhehoitolain mukaan perhehoitoa on jatkossa
mahdollista antaa perhehoitajan kodin
lisäksi myös hoidettavan kotona.
Lailla selkiytetään perhehoidon sopimuksia. Lailla selkeytetään myös sitä,
miten perhehoidossa tapahtuneista
muutoksista ilmoitetaan sekä miten
perhekotia valvotaan. Lait tulevat
voimaan 1.4.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa perhehoitolain vaikutuksia eri väestöryhmiin ja perhehoidon
eri muotoihin sekä sitä, miten perhehoito vaikuttaa kuntien kustannuskehitykseen. (STM hallitussihteeri
Liisa Holopainen 0295 163 408)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
(HE 347/2014 vp). Terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annettuun lakiin
tehtävillä muutoksilla tarkennetaan
erityisesti EU- tai ETA -alueen ulkopuolella koulutuksen saaneiden lääkäreiden laillistamisprosessia Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontavirastossa. Lupa- ja valvontavirasto tekee
hakijalle muutoksenhakukelpoisen
päätöksen hakijan koulutuksen hyväksymisestä heti hakuprosessin alkuvaiheessa. Muutoksen tarkoituksena
on selkeyttää hakuprosessia. Hakija
voi ryhtyä suorittamaan Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviraston
määräämää palvelua, lisäopintoja tai
kuulustelua vasta saatuaan myönteisen päätöksen koulutuksen hyväksymisestä. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkittäviä tietoja tarkennetaan tilapäiseen ammattitoimintaan oikeutettujen opiskelijoiden osalta. Vaatimuksia laillistamisprosessin yhteydessä
esitettävistä asiakirjoista täsmennetään. Lisäksi tehdään lukuisia teknisluonteisia muutoksia. Laki tulee voimaan 1.4.2015. (STM hallitussihteeri
Eila Mustonen 0295 163 460)
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Laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta ja laki tuloverolain 97 §:n
muuttamisesta (HE 321/2014 vp).
Merimieseläkelain mukainen eläketurva muutetaan pääosin vastaamaan
työntekijän eläkelain mukaista eläketurvaa. Eläkeikää koskeviin muutoksiin säädetään vuoden 2016 alusta
lukien yhdeksän vuoden siirtymäaika.
Lisäksi merimieseläkelain erityiset
karttumaprosentit lakkautetaan vuoden 2016 alusta lukien ja hautausavustuksen maksamisesta luovutaan
vuodesta 2021 alkaen. Merimieseläkelain mukainen työntekijän
vakuutusmaksu noudattaa jatkossa
työntekijän eläkelain mukaista vakuutetun työeläkevakuutusmaksua ja
työnantaja vastaa lopusta maksuosuudesta. Lisäksi merimieseläkelain piirissä olevilla työnantajilla otetaan käyttöön kustannusperusteinen
kannustin työkyvyttömyyseläkkeiden
vähentämiseksi. Merimieseläkekassalle maksettava valtion osuus merimieseläkelain perusteella maksettavista etuuksista vähenee asteittain
nykyisestä 33,3 prosentista ja on
31 prosenttia vuosina 2016–2020 sekä
29 prosenttia vuodesta 2021 lähtien.
Valtio maksaa meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain mukaisena
merenkulun tukena takaisin työnantajille vuodesta 2016 lukien työnantajan eläkevakuutusmaksun, työnantajan tapaturmavakuutusmaksun ja työntekijöiden ennakkoverot. Tukena ei
enää makseta työnantajan sosiaaliturvamaksua, työttömyysvakuutusmaksua, ryhmähenkivakuutusmaksua
eikä vapaaehtoisia vakuutusmaksuja.
Lisäksi verotuksen merityötulovähennystä supistetaan. Lait tulevat
voimaan 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295
163 181)
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta, laki työntekijän eläkelain
168 §:n 3 momentin väliaikaisesta
muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain
muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 125 ja 128 a §:n
muuttamisesta, laki eläkesäätiölain
muuttamisesta ja laki vakuutuskassa-
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lain muuttamisesta (HE 279/2014 vp).
Lain mukaisessa vakavaraisuuslaskennassa otetaan tarkemmin ja kattavammin huomioon kaikki eläkelaitosten toiminnan kannalta olennaiset
laitoksen sijoitustoiminnan riskit sekä
vakuutusriskit. Riskit otetaan huomioon laissa säädetyn riskiluokituksen mukaisesti ja samaan sijoitukseen voi kohdistua usea eri riski. Laskennassa otetaan lisäksi huomioon
sijoitusten odotettu tuotto ja eri riskitekijöiden välinen riippuvuus. Laskennan lopputulos, vakavaraisuusraja, kuvaa sitä vakavaraisuuspääoman määrää, joka eläkelaitoksella
tulee olla vakuutus- ja sijoitusriskejä
varten. Lait tulevat voimaan
1.1.2017. Laki työntekijän eläkelain
168 §:n 3 momentin väliaikaisesta
muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan 31.3.2015. (STM ylimatemaatikko Mikko Kuusela 0295 163 182)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
18 §:n muuttamisesta, laki potilaan
asemasta ja oikeuksista annetun lain
13 §:n muuttamisesta, laki perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta, laki
taiteen perusopetuksesta annetun
lain muuttamisesta, laki oppilas- ja
opiskelijahuoltolain 23 §:n muuttamisesta, laki vapaasta sivistystyöstä
annetun lain 21 a §:n muuttamisesta,
laki ammatillisesta koulutuksesta
annetun lain 43 §:n muuttamisesta,
laki lukiolain 32 §:n muuttamisesta,
laki yliopistolain 90 a §:n muuttamisesta, laki ammattikorkeakoululain
65 §:n muuttamisesta, laki nuorisolain muuttamisesta, laki pelastuslain
86 §:n muuttamisesta ja laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n
muuttamisesta (HE 333/2014 vp).
Kyseisissä laeissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavia koskevia vaitiolosäännöksiä muutetaan. Viranomaisille ja
muille toimijoille säädetään oikeus
ilmoittaa oma-aloitteisesti poliisille
henkeen tai terveyteen kohdistuvan
uhkan arviointia ja uhkaavan teon
estämistä varten välttämättömät tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä. Ilmoittamisoikeus on silloin,
kun viranomainen, viranomaisen palveluksessa oleva tai viranomaisen
tehtäviin osallistuva on hänelle kuuluvia tehtäviä hoitaessaan saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella
hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Oma-aloitteisella tietojenvaihdolla vahvistetaan ja tehostetaan perheväkivallan ehkäisemiseksi sekä perheväkivaltakierteen katkaisemiseksi

tehtävää poikkihallinnollista yhteistyötä. Lait tulevat voimaan 1.4.2015.
Eduskunnan lausuma; Eduskunta
edellyttää hallituksen antavan hallintovaliokunnalle vuoden 2017 loppuun
mennessä perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitetun kirjallisen selvityksen siitä, 1) kuinka viranomaiset
ja muut toimijat ovat uuden lainsäädännön nojalla ilmoittaneet omaaloitteisesti poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia tai uhkaavan teon estämistä varten
välttämättömät tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä, 2) kuinka luovutettuja tietoja on hyödynnetty ja
niiden avulla toiminnan vaikuttavuutta on parannettu sekä 3) millä
tavoin erimuotoinen viranomaisyhteistyö ja sen vaikuttavuus on kehittynyt uudistuksen myötä. (STM lakimies Marja Penttilä 0295 163 404)
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä annetun lain 10 ja 14 §:n
muuttamisesta (HE 345/2014 vp).
Lailla sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista säädetään sosiaalihuollon asiakastyötä tekeville velvollisuus kirjata
ja tallentaa laissa tarkemmin määritellyt sosiaalihuollon asiakastiedot
asiakirjatyypeittäin määrämuotoisiin
asiakasasiakirjoihin palvelutehtäväkohtaisesti. Laki koskee asiakasasiakirjoja riippumatta siitä, tallennetaanko ne sähköisesti, paperimuotoon, optisesti tai muuhun tallennusmuotoon, ja sitä sovelletaan sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon
palvelunantajien järjestäessä sosiaalihuoltoa tai antaessa sosiaalipalveluja.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
annettua lakia muutetaan niin, että
Kansaneläkelaitos ja Väestörekisterikeskus voivat ryhtyä teknisesti toteuttamaan valtakunnallista sähköistä
sosiaalihuollon asiakasasiakirja-arkistoa. Lait tulevat voimaan 1.4.2015.
(STM lakimies Marja Penttilä 0295
163 404)
Laki laajarunkoisten rakennusten
rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä laki maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta
(HE 336/2014 vp). Uudessa laissa
säädetään laajarunkoisen rakennuksen, jolle on myönnetty rakennuslupa
ennen lain voimaantuloa, omistajalle
velvollisuus huolehtia, että asiantuntija on arvioinut rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden. Arviointi
kohdistetaan rakennuksiin, joissa niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen
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mukaisessa käytössä tyypillisesti oleskelee suuria määriä ihmisiä. Arviointivelvollisuus kohdistuu lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojarakennuksiin. Lakiin sisältyy lisäksi
säännökset arvioinnin sisällöstä ja
arvioinnista annettavasta todistuksesta. Lisäksi säädetään omistajalle
velvollisuus huolehtia, että lain
soveltamisalaan kuuluvan laajarunkoisen rakennuksen käyttö- ja huoltoohje sisältää kantavuuden kannalta
keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta. Laissa säädetään myös
velvollisuudesta ilmoittaa välittömästä vaarasta. Maankäyttö- ja rakennuslakia muutetaan samassa yhteydessä siten, että sen käyttö- ja huoltoohjetta koskevaan pykälään lisätään
informatiivinen viittaus erityissääntelyyn. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain rakennuksen kunnossapitoa
koskevaan pykälään lisätään uusi
momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Lait tulevat voimaan 1.4.2015. Eduskunnan
lausumat; Eduskunta edellyttää, että
hallitus selvittää mahdollisuudet tuen
myöntämiseen osana maatilatalouden perusparannusavustusjärjestelmää maatilatalouden suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon liittyvien laajarunkoisten rakennusten perusparannustoimien arvioimiseksi ja toteuttamiseksi tilanteissa, joissa kustannus
muodostuisi yksittäisen maaseutuelinkeinonharjoittajan toimeentulon
kannalta kohtuuttomaksi. Eduskunta
edellyttää, että hallitus seuraa laista
aiheutuvien arviointikustannusten
kohtuullisuutta suhteessa maatalouden kannattavuuteen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lainsäädännön
muuttamiseksi, mikäli kustannukset
muodostuvat kohtuuttomiksi. (YM
lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi 0295 250 177)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 20.3.2015
seuraavat kansainväliset asiat:
Tasavallan presidentti päätti, että
Suomi osallistuu Irakin turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa enintään 50 sotilaalla enintään
12 kuukauden määräajaksi alkaen
täyden operatiivisen toimintavalmiuden saavuttamisesta. (UM lähetystöneuvos Minna Laajava 0295 351 194)
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Tasavallan presidentti päätti 20.3.2015
seuraavat nimitysasiat:
Algerin suurlähetystön päällikön,
ulkoasiainneuvos Hannele Voionmaan
edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015, Hanoin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos
Kimmo Lähdevirran edustuston
päällikön tehtävän päättyminen
31.8.2015, Nairobin suurlähetystön
päällikön, ulkoasiainneuvos Sofie
From-Emmesbergerin
edustuston
päällikön tehtävän päättyminen
31.8.2015. (UM lähetystöneuvos
Kirsi Vanamo-Santacruz 0295 351
734)
Abu Dhabin suurlähetystön päällikkö,
ulkoasiainneuvos Ilkka-Pekka Similä
Hanoissa (Vietnam) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015
lukien, ulkoasiainneuvos Riittamaija
Swan (ulkoasiainministeriö) Abu
Dhabissa (Arabiemiraattien liitto)
olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015 lukien, ulkoasiainneuvos Tuula Svinhufvud (ulkoasiainministeriö) Algerissa (Algeria) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2015 lukien. (UM lähetystöneuvos Kirsi Vanamo-Santacruz
0295 351 734)

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

Valtioneuvosto antoi 19.3.2015 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään sisäministeriön organisaation
uudistamisesta aiheutuvat muutokset. Ministeriön organisaatiosta säädetään asetuksen 3 §:ssä. Pykälää
muutetaan siten, että sisäministeriön
osastoja ovat jatkossa hallinto- ja
kehittämisosasto, poliisiosasto, pelastusosasto, maahanmuutto-osasto ja
rajavartio-osasto. Ministeriössä voi
edelleen olla kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella yksiköitä. Niistä ei kuitenkaan enää säädetä sisäministeriöstä
annetussa valtioneuvoston asetuksessa, vaan ministeriön työjärjestyksessä. Samalla asetukseen tehdään
muita muutoksia. Asetuksen 1 §:n
luetteloa ministeriön tehtävistä täydennetään uusien Euroopan unionin

sisäasioiden rahastojen hallinnointia
koskevalla tehtävällä. Samalla pykälän 1 momentin 3 ja 17 kohtia täsmennetään. Lisäksi muutoksia tehdään asetuksen 4 ja 6 §:ään. Asetus
tulee voimaan 1.4.2015. (SM kansliapäällikkö Päivi Nerg 0295 418 803)
Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetuksen 3 §:ään lisätään uusi 7 momentti, jonka mukaan vaalikauden
viimeisessä julkisen talouden suunnitelmassa voidaan poiketa asetuksen
3 §:n 2 momentin mukaisesta velvollisuudesta asettaa rahoitusasematavoite koko julkiselle taloudelle sekä
sen kullekin osa-alueelle (valtiontalous, kuntatalous, lakisääteiset työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot). Lisäksi voidaan poiketa
asetuksen 3 §:n 6 momentin mukaisesta velvollisuudesta esittää tarvittavat yksilöidyt toimenpiteet ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus
rahoitusasematavoitteiden saavuttamiseksi. Julkisen talouden suunnitelmassa tulee kuitenkin esittää arvio
julkisen talouden ja sen osa-alueiden
rahoitusasemasta seuraavan neljän
vuoden aikana. Muutos mahdollistaa
valtiontalouden ns. teknisen kehyspäätöksen laadinnassa noudatetun
käytännön jatkamisen myös vaalikauden viimeisen, ns. teknisen julkisen talouden suunnitelman laadinnassa. Käytäntönä on ollut, ettei vaalikauden viimeisessä kehyspäätöksessä
aseteta uusia taloudellisia tavoitteita
eikä esitetä niiden saavuttamiseksi
tarpeellisia toimenpiteitä. Asetus tulee
voimaan 20.3.2015. (VM budjettineuvos Juha Majanen 0295 530 247)
Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, hallinnasta ja hoitamisesta.
Asetus uudistetaan valtion vuokrajärjestelmän uudistamista ja tilahallinnan kehittämistä koskevan työryhmän ehdotusten pohjalta. Valtion sisäinen vuokrajärjestelmä uudistetaan
omakustannusperusteiseksi ja valtion
tilahallintaa kehitetään valtion kokonaisetua paremmalla tavalla toteuttavaksi. Asetuksella valtion kiinteistövarallisuuden hankintaa, vuokraamista ja hallintaa keskitetään. Toimitilojen vuokraus ja hallinta keskitetään Senaatti-kiinteistöille. Toimitilahankkeiden taloudellisuuden arvioinnin edellytyksiä parannetaan ja valtion omien tilojen käyttö säädetään
ensisijaiseksi. Markkinoiden tilatarjontaa hyödynnetään edelleen kun
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valtiolla oleva tila ei sovellu tarkoitukseen. Virastoille ja laitoksille säädetään tilatietojen toimittamista koskeva velvoite. Vuokrasopimusten
joustavuutta lisätään nopeuttamalla
virastojen ja laitosten irtautumista
tarpeettomista valtion omistamista
tiloista. Vuokrasopimuksen irtisanomisen jälkeen tila jää kokonaisuudessaan Senaatti-kiinteistöjen vastuulle. Tilahallinnan kehittämistoimenpiteiden toteutus mahdollistaa
siirtymisen vuokran määrittelemisessä
omakustannusperiaatteen käyttöön.
Vuokriin kohdistetaan kaikki Senaattikiinteistöjen kustannuserät ja omalle
pääomalle määritelty vaihtoehtoiskustannus, joka vastaa valtion velanoton
korkokustannusten neljän vuoden
keskiarvoa (1,5 prosenttia 2011–
2014). Vaihtoehtoiskustannuksen taso
päätetään neljän vuoden välein osana
julkisen talouden suunnitelmaa. Asetuksella toimeenpannaan valtion tilahallintaa koskevat muutosehdotukset
ja luodaan edellytykset siirtymiselle
omakustannusperusteiseen vuokrajärjestelmään 1.1.2016 lukien. Asetus
tulee voimaan 1.1.2016. (VM budjettineuvos Tomi Hytönen 0295 530 279)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014
maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta. Sokerijuurikkaan kuljetustukea maksetaan markkinointivuotta 2014/2015 koskevan viljelysopimuksen kiintiösokerimäärän ja
kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukitaso on 3,37–
13,74 euroa tonnilta. Asetus tulee
voimaan 25.3.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta. Asetuksella säädetään
tarkemmin korvauskelpoisesta alasta
ympäristökorvausta koskevassa sitoumuksessa, korvauskelpoisen alan
lisäämisestä ja poistamisesta sitoumuksesta, korvauskelpoisuuden vaihtamisesta, vähimmäisvaatimuksista,
ympäristökorvauksen tilakohtaisen
toimenpiteen ja lohkokohtaisten toimenpiteiden ehdoista, lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnasta, vaihtamisesta ja niistä luopumisesta, ympäristösopimuksista ja niiden ehdoista,
maatalouden geenivarojen säilyttämisestä koskevista sopimuksista ja
niiden ehdoista, ympäristökorvauksen määrästä ja maksamisesta. Asetus
tulee voimaan 24.3.2015 siirtymäsäännöksin. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
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Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta. Asetuksella säädetään
tarkemmin luonnonhaittakorvauksessa korvauskelpoisesta alasta, korvauskelpoisuuden vaihtamisesta, luonnonhaittakorvauksen myöntämisen
edellytyksistä, korvausalueista, luonnonhaittakorvauksen määrästä ja maksamisesta, maatilan koon vaikutuksesta luonnonhaittakorvauksen määrään ja luonnonhaittakorvausta koskevien seurantatietojen antamisesta.
Asetus tulee voimaan 24.3.2015.
Asetuksen 5 §:ä sovelletaan 1.1.2016
lukien. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta.
Asetuksella säädetään tarkemmin korvauskelpoisesta alasta luonnonmukaisen tuotannon korvausta koskevassa
sitoumuksessa, korvauskelpoisen alan
lisäämisestä ja poistamisesta sitoumuksesta, vähimmäisvaatimuksista,
luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvauksen tarkemmista ehdoista, korvauksen määrästä ja maksamisesta.
Asetus tulee voimaan 24.3.2015 siirtymäsäännöksin. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295
162 248)
Valtioneuvoston asetus perustuesta,
viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta. Asetuksella säädetään
perustuen myöntämisen yleisistä
edellytyksistä, perustuen ja viherryttämistuen tukialueista, tukikelpoisesta alasta, perustuen enimmäismäärän jakamisesta tukialueille,
perustuen tukioikeuksien tasatukiosan ja tilakohtaisen lisäosan arvosta
sekä tukioikeuksien siirroista. Lisäksi
asetuksessa säädetään viherryttämistuen ehdoista, viherryttämistuen määrästä sekä nuoren viljelijän tuen
ehdoista ja määrästä sekä tukien
maksamisesta. Asetus tulee voimaan
24.3.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta. Asetuksella säädetään tarkemmin ei-tuotannollisia investointeja
koskevan korvauksen myöntämisperusteista, korvattavista kustannuksista, korvauksen määrästä ja myöntämisestä, korvauksen maksamisesta
ja korvausta koskevien seurantatietojen antamisesta. Asetus tulee voimaan
24.3.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen,
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen, eläinten hyvinvointikorvauksen
ja ei-tuotannollisia investointeja
koskevan korvauksen hakemisesta
vuonna 2015. Asetuksella säädetään
ympäristökorvausta, luonnonmukaisen tuotannon korvausta ja eläinten
hyvinvointikorvausta
koskevien
uusien sitoumusten antamisesta,
luonnonhaittakorvauksen hakemisesta
sekä uusien ympäristösopimusten ja
geenivarojen säilyttämistä koskevien
sopimusten tekemisestä. Lisäksi
asetuksella säädetään aikaisemmin
korvauskelvottoman peltoalan hyväksymisestä korvauskelpoiseksi edellä
mainituissa tukijärjestelmissä. Asetuksella säädetään myös ei-tuotannollisten investointien korvauksen hakemisesta. Asetuksella otetaan huomioon
luonnonhaittakorvaukseen, ympäristökorvaukseen, luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen, eläinten hyvinvointikorvaukseen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevaan korvaukseen vuosittain käytettävissä oleva
määräraha. Asetus tulee voimaan
24.3.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus maatalouden
rakennetuesta. Asetuksella säädetään
tarkemmin nuoren viljelijän aloitustuen ja maatilan investointituen myöntämisessä ja maksamisessa noudatettavista ehdoista ja menettelyistä.
Maatilan investointituen kohteista ja
enimmäismääristä säädetään toisella
valtioneuvoston asetuksella, joka
tulee voimaan samaan aikaan tämän
asetuksen kanssa. Asetuksella otetaan käyttöön uuden ohjelmakauden
rakennetukijärjestelmä ja kumotaan
edellisen ohjelmakauden säännöksiin
perustuvat valtioneuvoston asetukset
rakennetuesta. Edellisen ohjelmakauden rakennetukijärjestelmää on
pidetty toimivana kokonaisuutena,
minkä vuoksi suuri osa sääntelystä
vastaa sisällöllisesti aiempaa sääntelyä. Sääntelyä kuitenkin yksinkertaistetaan karsimalla eräitä edellisellä
ohjelmakaudella noudatettuja tuen
myöntämisen ja maksamisen kansallisia edellytyksiä ja kokoamalla
säännöksiä yhteen. Asetus tulee voimaan 24.3.2015. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Mika Saari 0295 162
134)
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Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta. Asetuksella säädetään maatilan investointituen tukikohteista ja tuen enimmäismäärästä ohjelmakaudella 2014–2020.
Asetuksella otetaan käyttöön uuden
ohjelmakauden maatilojen investointitukijärjestelmä. Investointituen myöntämisessä ja maksamisessa noudatettavista yleisistä ehdoista ja menettelyistä säädetään toisella valtioneuvoston asetuksella, joka tulee voimaan samaan aikaan tämän asetuksen kanssa. Investointituen kohteet
säilyvät pääosin edellistä ohjelmakautta vastaavina. Uuden ohjelmakauden tavoitteiden ja toimintaympäristön muutosten vuoksi joihinkin
tukikohteisiin ja tuen enimmäismääriin kuitenkin tehdään eräitä muutoksia. Investointitukea koskevaa sääntelyä ja hallinnollista työtä vähennetään karsimalla eräitä edellisellä ohjelmakaudella noudatettuja kansallisia
vaatimuksia. Suurin osa käytettävissä
olevista varoista suunnataan edelleen
kotieläintalouden ja kasvintuotannon
tuotantorakennusten rakentamisinvestointeihin. Aiempaa vastaavasti investointituen tukimuotoina ovat avustus,
korkotukilainan korkotuki ja valtiontakaus. Asetus tulee voimaan
24.3.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Mika Saari 0295 162 134)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 19.3.2015 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa ministereiden vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Rinne: 27.3., ministeri
Tuomioja: 23.3., ministeri Risikko:
23., 25. ja 27.3., ministeri Henriksson:
19.–20. ja 27.3., ministeri Ihalainen:
27.3., ministeri Huovinen: 16., 20. ja
27.3., ministeri Viitanen: 27.3., ministeri Paatero: 27.3. sekä ministeri
Grahn-Laasonen: 25.3. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295
160 170)
Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston
selonteon Suomen osallistumisesta
turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhän Irakissa johdosta ja ryhtyä
kirjelmään sisältyvästä kannanotosta
aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotto; Eduskunnalla ei
ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää
valtioneuvoston ottavan huomioon
ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä
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esitetyt kannanotot. (UM lähetystöneuvos Minna Laajava 0295 351 194)
Päätös myöntää Klemetti Näkkäläjärvelle ero saamelaiskäräjien jäsenen tehtävästä sekä määrätä hänen
tilalleen saamelaiskäräjien varajäsen
Janne Oula Näkkäläjärvi ja hänen
tilalleen saamelaiskäräjien varajäsenen tehtävään Tuomas Aslak Juuso
saamelaiskäräjien 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (OM neuvotteleva virkamies Camilla BusckNielsen 0295 150 278)
Päätös määrätä sisäministeriön ylitarkastajat Virpi Koivu ja Tapio Puurunen valtioneuvoston esittelijöiksi.
(SM neuvotteleva virkamies Henri
Helo 0295 488 303)
Päätös määrätä valtiovarainministeriön ylitarkastaja Marja Hokkanen
valtioneuvoston esittelijäksi. (VM
lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295
530 422)
Päätös siirtää valtion virastoista ja
niiden alaisista yksiköistä tehtäviä ja
toimintoja valtion yhteisten tieto- ja
viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuun palvelukeskukseen Valtion
tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Päätöksellä vahvistetaan valtion virastojen ja laitosten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintojen siirtäminen Valtoriin sen mukaisesti kuin siitä sovitaan tehtäviä ja
toimintoja siirtävien virastojen ja
Valtorin välillä. Maaseutuvirastosta,
Maanmittauslaitoksesta, Elintarviketurvallisuusvirastosta ja Väestörekisterikeskuksesta siirretään tehtävät,
joita Valtori tuottaa ja kehittää valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:n 1 momentin ja 5 §:n
3 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.
Valtiovarainministeriö on 9.3.2015
päättänyt valtion yhteisten tieto- ja
viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 3 §:n 1 momentin nojalla, kuultuaan maa- ja metsätalousministeriötä ja lain 11 §:ssä
tarkoitettua asiakasneuvottelukuntaa, Maaseutuviraston, Maanmittauslaitoksen ja Elintarviketurvallisuusviraston oikeudesta rajata siirron ulkopuolelle EU:n maksajavirastojärjestelmiin liittyvät toimialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset palvelut.
Siirrot toteutetaan, kun Valtion tieto- ja
viestintätekniikkakeskus Valtorin tietohallinnon ja -turvan hallintajärjes-

telmä täyttää EU:n lainsäädännössä
määritellyt maksajavirastojärjestelmiin kohdistuvat vaatimukset. Uudelleentarkastelu tehdään 30.6.2016 mennessä. Tehtävien ja toimintojen siirtojen yhteydessä siirtyvät näihin tehtäviin ja toimintoihin liittyvät sopimukset ja sitoumukset, niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä
vireillä olevat asiat sekä siirrettävissä
tehtävissä olevat henkilöt siten kuin
niistä sovitaan tarkemmin siirtosopimuksissa. Siirrot toteutetaan 1.4.2015.
Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluiden konesali- ja kapasiteettipalveluiden ja tietoliikennepalveluiden sekä väestötietojärjestelmän
konesali- ja kapasiteettipalveluiden
siirto toteutetaan 1.11.2015. Osa
Väestörekisterikeskuksen henkilöstösiirroista toteutetaan 1.11.2015 palveluiden häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi siirtovaiheen aikana.
Maanmittauslaitoksen konesali- ja
kapasiteettipalveluiden siirto toteutetaan 31.12.2015. Osa Maanmittauslaitoksen henkilöstösiirroista toteutetaan 31.12.2015 palveluiden häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi
siirtovaiheen aikana. (VM lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 0295
530 199)
Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokaudelle 5.5.–8.5.2015 sisäministeri Päivi Räsänen varaedustajinaan valtiosihteeri Marjo Anttoora,
ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola.
(OKM vanhempi hallitussihteeri Rami
Sampalahti 0295 330 190)
Päätös vahvistaa valtiontakuurahaston tilinpäätös vuodelta 2014. Rahaston toimintavuoden suoriteperusteinen tulos on 6 780 549,69 euroa ylijäämäinen. (TEM hallitusneuvos Kari
Parkkonen 0295 064 938)
Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Jyrki Orpana
valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM
ylitarkastaja Johanna Ylitepsa 0295
064 207)
Päätös antaa suostumus C-Lion1
Oy:lle Suomen talousvyöhykkeen
taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan. Yritys
saa suorittaa merenpohjan tutkimuksia
Suomen talousvyöhykkeellä. Suostumus on voimassa 12 kuukautta päätöksen antamisesta lukien. Päätös on
täytäntöön pantavissa mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta. Ehdol-
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linen suostumus annetaan sillä edellytyksellä, että hakija tai tämän sijaan
tullut seuraaja täyttää esitetyt ehdot.
Luvan saajan on muun muassa noudatettava toimissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi sekä pyrittävä löytämään sellainen teknisesti ja
ympäristöllisesti tarkoituksenmukainen reittivaihtoehto, että mahdollinen
myöhempi Suomen talousvyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen
tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu. (TEM ylitarkastaja Johanna Ylitepsa 0295 064 207)

Valtiotieteiden maisteri Jari Boris
Antero Gustafsson työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön virkaan
1.10.2015–30.9.2020. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Kari Mäkinen
0295 063 523)
Valtioneuvosto myönsi Terhi Hermansonille virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen
virasta 1.7.2015–30.6.2018. (STM
hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163
521)

Valtioneuvosto päätti 19.3.2015 seuraavat nimitysasiat:

Terveystieteen tohtori Heli Hätönen
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 20.4.2015–
31.12.2019, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Diplomi-insinööri, kauppatieteiden
maisteri Marko Hyvärinen valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen virkaan 15.5.2015 lukien. (VNK
hallitusneuvos Kari Peltonen 0295
160 288)

Diplomi-insinööri Vesa Pekkola
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.4.2015 lukien. (STM vanhempi
hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163
522)

Valtioneuvosto myönsi virkavapautta
ulkoasiainneuvos Jorma Korhoselle
1.6.2015–31.8.2015 sekä lähetystöneuvos
Tuula
Svinhufvudille
1.4.2015–15.5.2015. (UM lähetystöneuvos Kirsi Vanamo-Santacruz 0295
351 734)

R A H A - A S I AT

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto antoi erivapauden
ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista
lähetystöneuvos,
hallintotieteiden
kandidaatti Riittamaija Swanille.
(UM lähetystöneuvos Kirsi VanamoSantacruz 0295 351 734)
Lähetystöneuvokset Riittamaija Swan
sekä Tuula Svinhufvud ulkoasiainneuvoksen virkoihin 1.9.2015 lukien.
(UM lähetystöneuvos Kirsi VanamoSantacruz 0295 351 734)
Hallintotieteiden maisteri Kristiina
Olsson puolustusministeriön talousjohtajan virkaan 1.5.2015 lukien.
(PLM kansliapäällikkö Arto Räty
0295 140 101)
Oikeustieteen kandidaatti Tuija Taos
Rahoitusvakausviraston ylijohtajan
virkaan 1.5.2015–30.4.2020. Samalla
valtioneuvosto myöntää Taokselle
vastaavaksi ajaksi virkavapautta valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta. (VM alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo 0295
530 350)

16

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.3.2015
seuraavia asioita:
Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Riihimäki) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Viestirykmentti vuokralaisena allekirjoitti 9.12.2014
Senaatti-kiinteistöjen kanssa rakennuksen 174 muutos- ja peruskorjaushanketta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Vuoden 2015 alusta
lähtien vuokrasopimukset hallinnoi
ja allekirjoittaa Puolustusvoimien
Logistiikkalaitos. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta
koskevan ehdollisen investointiesityksen 10.12.2014. Hanke on arvioitu
valmistuvaksi 31.12.2015. Vuokraaika alkaa 1.1.2016, jatkuu määräaikaisena 15 vuotta ja sen jälkeen
toistaiseksi voimassaolevana. Puolustusvoimauudistukseen liittyvässä
hankkeessa rakennus 174 muutetaan
ja perusparannetaan vastaamaan toiminnan vaatimia tila- ja turvallisuustarpeita. Rakennus on valmistunut
vaiheittain vuoteen 1980 mennessä.
Rakennuksen LVIS-tekniikka on lähes
alkuperäisessä muodossa. Rakennukseen tehdään toiminnallisena muutoksena koulutus-, toimisto-, varastoja työtilaa. Tekninen taso nostetaan

vastaamaan nykyisiä työsuojelu-,
palo- ja tilaturvallisuusvaatimuksia.
Hankkeen huoneistoala on noin
6 562 htm2. Pääomavuokra kasvaa
392 820 euroa/vuosi ja ylläpitokustannukset 40 434 euroa/vuosi eli tilakustannukset kasvavat 433 254 euroa/
vuosi (sis. alv:n osuuden 103 980 euroa/vuosi). Hankkeen tavoitehinta on
7 342 000 euroa (sis. alv:n osuuden
1 421 000 euroa, hintataso 5/2014).
Hankkeen valmistuttua pääomavuokra tulee olemaan 773 430 euroa/
vuosi (sis. alv:n osuuden 149 700 euroa/vuosi), ylläpitokustannukset tulevat olemaan 230 640 euroa/vuosi
(sis. alv:n osuuden 44 640 euroa/vuosi) ja kiinteistövero 0 euroa/vuosi.
Hankkeen toimitilakustannukset tulevat olemaan 1 004 080 euroa/vuosi
(sis. alv:n osuuden 194 340 euroa/
vuosi). (PLM rakennusneuvos Kai
Heng 0295 140 451)
Valtion eläkerahaston vuoden 2014
tilinpäätöksen vahvistaminen. Rahaston kirjanpidollinen nettotulos toiminnan kulujen jälkeen oli 460,9 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 14,7
miljardia euroa. Rahaston sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli
1 275 miljoonaa euroa (979,1 miljoonaa euroa vuonna 2013). Rahaston sijoitusten suhteellinen tuotto oli
7,8 prosenttia (6,4 prosenttia vuonna
2013). (VM finanssineuvos Arto Eno
0295 530 072)
Rahoitus metsien biologisen monimuotoisuuden turvaamiseen ja metsäluonnon hoidon edistämiseen vuonna
2015. Suomen metsäkeskukselle jaetaan yhteensä 4 490 000 euroa.
Ympäristötukeen osoitetulla 2 300 000
euron määrärahalla tehdään sopimuksia yhteensä 1 800 hehtaarin pintaalalle.
Luonnonhoitohankkeiden
2 190 000 euron määrärahasta suunnataan 535 000 euroa vanhojen julkisen palvelun yksikön toteuttamien
hankkeiden loppuunsaattamiseen ja
1 655 000 euroa uusiin hankehaun
mukaisiin muiden toimijoiden toteuttamiin hankkeisiin. Metsäluonnon
hoidon edistämiseen on varattu
6 027 000 euroa vuoden 2015 talousarvion momentilla 30.40.45 (Metsäluonnon hoidon edistäminen). Loput
käytettäväksi jäävät määrärahat,
1 537 000 euroa, on tarkoitus käyttää
uuden kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain nojalla. (MMM
neuvotteleva virkamies Ville Schildt
0295 162 190)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
18.3.2015

EU-ministerivaliokunnan kokous
18.3.
EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat koskien Eurooppa-neuvostoa sekä EU:n päästökauppajärjestelmän kehittämistä.
Eurooppa-neuvostosta
(19.–20.3)
annetaan tänään vakiintuneen tavaan
mukaisesti oma tiedote (142/2015).
EU-ministerivaliokunta
käsitteli
kokouksessaan ehdotuksia EU:n
päästökauppamekanismin kehittämiseksi. Suomi pitää mekanismin
vahvistamista tarpeellisena ja kannattaa komission esittämän päästöoikeuksien vakausvarannon perustamista. Suuresta ylijäämästä johtuva
päästöoikeuksien alhainen markkinahinta aiheuttaa sen, että järjestelmä ei
nykyisellään ohjaa vähähiilisiin investointeihin.
Ministerivaliokunnan mukaan vakausvaranto voi tukea päästökaupan
ohjausvaikutusta ja lisätä järjestelmän mukautumiskykyä erilaisissa
häiriötilanteissa. On myös Suomen
edun mukaista, että päästökauppa
toimii suunnitellusti ja tarjoaa välineet kustannustehokkaalle ilmastopolitiikalle.
Komission esityksen mukaan vakausvaranto aloittaisi toimintansa vuonna
2021, mutta osa jäsenmaista on esittänyt käyttöönoton aikaistamista
vuoteen 2017. Suomi suhtautuu
varauksellisesti esityksiin aikaistaa
mekanismin käyttöönottoa, eikä lähtökohtaisesti kannata myöhemmin
huutokaupattavaksi siirrettyjen päästöoikeuksien siirtämistä vakausvarantoon.
Pääministeri Alexander Stubb ja
ympäristöministeri Sanni GrahnLaasonen olivat tyytyväisiä hallituksen yksimieliseen linjaukseen.
– Linjavalinta on ollut Suomelle
aidosti hankala. Myös suomalaisen
teollisuuden näkemykset ovat jakautuneet asiassa. Emme halua aiheuttaa
epävarmuutta markkinoilla tai nostaa
suomalaisen teollisuuden kustannuksia lyhyelläkään aikavälillä. Toisaalta
päästökauppa on keskeinen väline
päästöjen vähentämiseksi. Se on tär-
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keää saada toimimaan kunnolla. Tästä
syystä ministerivaliokunta halusi jättää ympäristöministerille neuvotteluvaraa, sanoi pääministeri Alexander
Stubb.
– Oli tärkeä saada aikaan yhteisymmärrys Suomen kannasta, jotta
voimme vaikuttaa ensi viikolla jatkuviin neuvotteluihin EU-jäsenmaiden
kesken. Olemme valmiita keskustelemaan sellaisista kompromissiesityksistä, jotka voisivat saada jäsenmaiden enemmistön tuen. Euroopan
parlamentin kanta mekanismin käyttöönottamiseksi vuoden 2019 alusta
on myös otettava huomioon, totesi
ympäristöministeri Sanni GrahnLaasonen.
Ministerivaliokunta pitää tavoiteltavana, että EU:ssa luotaisiin välillisten kustannusten kompensaatiojärjestelmä teollisuuden kilpailukyvyn
varmistamiseksi. Vähintäänkin tarvitaan pelisäännöt kansallisille järjestelyille. Toimia hiilivuodon ehkäisemiseksi tulee myös jatkaa.
Lisätietoja: erityisavustaja (EU-asiat)
Lauri Tierala, p. 040 841 7141, EUerityisasiantuntija Jussi Soramäki,
p. 0295 160 330, valtioneuvoston
kanslia.
LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Pientalojen
energiatodistuksen
kehittämistä selvittänyt ympäristöministeriön
työryhmä
luovutti
12.3.2015 raporttinsa kulttuuri- ja
asuntoministeri Pia Viitaselle. Työryhmä tarkasteli ja arvioi viittä vaihtoehtoa, joilla pientalojen energiatodistuksen sisältöä voidaan selkiyttää
poistamalla vertailtavuusongelmat,
joita eri energiamuotojen kertoimet
ovat aiheuttaneet. Ministeri Viitasen
mukaan valmistelua jatketaan nyt
kahden mallin lisäselvittämisen pohjalta niin, että asia voidaan ratkaista
heti vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa. Raportti on osoitteessa
http://www.ym.fi/download/noname/
%7B6417EDEA-270C-4EFC-880EC3FDA3FEC706%7D/107729. Lisätietoja antavat ministerin erityisavustaja Tanja Sippola-Alho, p. 0295 250
220 ja rakennusneuvos Teppo Lehtinen, p. 0295 250 157, ympäristöministeriö.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi
13.3.2015 monialaista kuntoutusta
käsittelevän raporttinsa. Raportissa

todetaan, että kuntoutusjärjestelmä
vaatii parempaa ohjattavuutta,
jotta asiakkaalle voidaan taata
mahdollisimman onnistunut kuntoutusprosessi. Vaikuttava kuntoutus
osana hyvinvointipolitiikkaa edellyttää kuntoutusprosessien toimivuuden
varmistamista. Ihmisen elämäntilanne
kokonaisuudessaan olisi otettava
huomioon kaikissa kuntoutusmuodoissa, ja kaikkien kentän toimijoiden olisi kyettävä arvioimaan asiakkaidensa toimintakykyä ja tunnistamaan kuntoutustarpeet. Kuntoutuksen tarpeeseen ja kustannuksiin voidaan parhaiten vaikuttaa investoimalla ennaltaehkäiseviin hyvinvointipalveluihin. On sekä inhimillisesti
kestävämpää että taloudellisesti tehokkaampaa torjua syrjäytymistä kuin
korjata sen seurauksia. Lisätietoja
antavat ylitarkastaja Hanna Nyfors,
p. 0295 163 399, neuvotteleva virkamies Elina Palola, p. 0295 163 595 ja
hallitussihteeri Milja Tiainen, p. 0295
163 579, sosiaali- ja terveysministeriö.
Joustavan koulupäivän kehittämistä pohtinut professori emerita
Lea Pulkkinen luovutti 13.3.2015
selvityksensä opetus- ja viestintäministerille Krista Kiurulle. Selvityksen mukaan koulupäivään tulisi
sisällyttää oppilasta kohti yksi tunti
valinnaista ja vapaaehtoista kerhotoimintaa, jonka järjestämiseen osallistuisivat koulun henkilöstön lisäksi
taide- ja kulttuuritoimijat, kirjastot,
kädentaitoyhdistykset, liikunta- ja
nuorisojärjestöt ja muut yhteistyötahot. Esityksessä todetaan, että seuraavan hallituksen toimintasuunnitelmaan tulisi sisällyttää säädösvalmistelu ja kustannusten selvittely
kerhotoiminnan tarjonnan vakiinnuttamiseksi ja aamu- ja iltapäivätoiminnan kytkemiseksi kerhotoimintaan. Pulkkinen toteaa, että tutkimustulokset koulussa järjestetyn oppiaineiden ulkopuolisen toiminnan
merkityksestä oppilaiden hyvinvoinnille ovat varauksetta positiivisia
koulumenestyksen, oppilaan persoonallisen kehityksen ja yhteisön kannalta. Selvitys on osoitteessa http://
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/
koulupaiva.html. Lisätietoja antavat
professori Lea Pulkkinen, p. 044 552
4892 ja Tiina Kavilo, p. 0295 330 149,
opetus- ja kulttuuriministeriö.
Oikeusministeriön virkamiestyöryhmä
julkaisi 17.3.2015 selvityksensä käräjäoikeusverkoston kehittämisen pohjaksi. Työn tarkoituksena on tuottaa
tietoa sekä tulevia hallitusneuvot-
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teluja että seuraavaa hallitusta
varten. Toimeksiannon mukaan työryhmän tuli arvioida käräjäoikeuksien
määrää ja sijaintipaikkakuntia laajasti
monista näkökulmista. Työryhmän
tavoitteena oli muodostaa nykyistä
tasakokoisempia käräjäoikeuksia, jotta
niiden tuomiopiirin alueella asuvan
väestön määrä ja siten myös asiamäärät jakautuvat nykyistä tasaisemmin. Työryhmä on pyrkinyt sijoittamaan käräjäoikeudet ja niiden toimipisteet tavalla, joka turvaa oikeuden
saatavuuden ottaen huomioon sekä
maantieteelliset etäisyydet että väestön painopistealueet. Työryhmä on
pyrkinyt sijoittamaan tuomioistuimet
sinne, missä niille on suurin tarve ja
missä ne ovat saavutettavissa kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin. Työryhmä ehdottaa tarkistuksia myös tiettyihin käräjäoikeuksiin käsiteltäväksi keskitettyjen asiaryhmien tuomiopiirijakoon. Selvitys
on osoitteessa http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1426142053965.html. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Heikki
Liljeroos, p. 0295 150 428 ja työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Jennimari
Huovinen, p. 0295 150 394, oikeusministeriö.
Valtiovarainministeriö
julkaisi
16.3.2015 Taloudellisten vaikutusten
arviointi kuntatalouden näkökulmastaraporttinsa, jonka mukaan vaikutusarvioinnin merkitystä on nostettava
ministeriöiden
valmistelemissa
säädöshankkeissa, jotta säädösten
taloudellisia vaikutuksia voidaan
arvioida nykyistä luotettavammin.
Vastuuministeriöiden omaa arviointiosaamista tulisi vahvistaa koulutuksen lisäksi myös rekrytointien
avulla. Lisäksi arviointien suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi nykyistä
enemmän hyödyntää tutkimuslaitosten, yliopistojen ja ministeriöiden
parasta osaamista. Raportin mukaan
kuntataloudellisten vaikutusten arviointia tulisi kehittää sekä etu- että jälkikäteisarvioinnin osalta. Arviointijaosto on aloittanut säädösvalmistelijoiden käyttöön tarkoitetun laskentamallin kehittämisen, joka nopeuttaa
alustavien arvioiden tekemistä sekä
lisää eri tahojen tuottamien arviointien yhdenmukaisuutta taustatietojen
ja -oletusten osalta. Raportti on
osoitteessa https://valtioneuvosto.fi/
documents/10623/1107223/Taloudellisten+vaikutusten+arviointi+
kuntatalouden+n%C3%A4k%C3%
B6kulmasta/f286605b-48a3-4b23-
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85bf-e6ff21b3eeb4. Lisätietoja antavat tutkimusjohtaja Antti Moisio,
p. 040 304 5547, valtion taloudellinen tutkimuskeskus, neuvotteleva
virkamies Ville Salonen, p. 0295 530
388 ja erityisasiantuntija Jenni Kellokumpu, p. 0295 530 503, valtiovarainministeriö.
Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 17.3.2015 selvityksensä laajakaistan yleispalvelunopeuden tuplaamisesta marraskuun alusta 2015
lähtien. Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru pyysi lokakuussa 2014
Viestintävirastoa selvittämään yleispalvelun markkinatilannetta ja kansalaisilla käytössä olevia nopeuksia.
Tarkoitus oli saada tieto, vastaako
nykyinen 1 Mbit/s yleispalvelunopeus
kansalaisten tarpeita. Selvityksen
perusteella ilmeni, että yleisesti käytössä olevat verkon yhteysnopeudet
ovat nousseet teknisen kehityksen,
käyttöön otettujen uusien taajuusalueiden ja langattomien yhteyksien
myötä. Tietoyhteiskuntakaaren mukaan alueelle nimetään yleispalveluyritys, jos kohtuuhintaista ja laadukasta laajakaistatarjontaa ei voida
muulla tavoin taata. Yleispalveluyrityksen on pystyttävä tarjoamaan
jokaiseen vakinaiseen asuntoon ja
yrityksen pysyvään toimipaikkaan
kohtuuhintainen ja laadukas, vähintään yhden megan yhteys. Lisätietoja
antavat erityisavustaja Antton Rönnholm, p. 0295 342 676 ja yksikön
johtaja Laura Vilkkonen, p. 0295 342
391, liikenne- ja viestintäministeriö.
Oikeustieteen tohtori Kirsti Rissanen
luovutti 18.3.2015 peruspalveluministerille Susanna Huoviselle selvityksensä, jonka mukaan sosiaalisten luottojen myöntäminen on
havaittu tärkeäksi keinoksi vähävaraisten ylivelkaantumisen ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Rissanen
esittää, että sosiaalinen luototus olisi
otettava käyttöön koko maassa lainsäädäntöä uudistamalla. Kunnat voivat myöntää sosiaalista luottoa sellaiselle asukkaalleen, jolla ei ole vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta
saada kohtuuehtoista luottoa muulla
tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky
suoriutua takaisinmaksusta. Selvityksen mukaan asiakastyö ja luototuksen rahaliikenne olisi toteutettava
toisistaan erillään, jotta luotot saataisiin käyttöön koko maassa. Selvitys
on osoitteessa http://www.stm.fi/c/
document_library/get_file?folderId
=12777119&name=DLFE-33813.pdf.

Lisätietoja antaa oikeustieteen tohtori
Kirsti Rissanen, p. 0400 812 098.
Työ- ja elinkeinoministeriön Nuorisotakuu-työryhmä julkaisi 19.3.2015
loppuraporttinsa, jonka mukaan jatkossa nuorisotakuutyön pitää olla
entistä pitkäjänteisempää, ennakoivampaa ja varmistaa palveluiden saatavuuden lisäksi henkilökohtainen ohjaus. Kataisen hallitusohjelmaan kirjatun nuorisotakuun
painopisteitä ovat työllisyyden edistäminen, koulutus ja nuorisotyö. Vaikea
taloudellinen tilanne on hidastanut
nuorten työllistymiseen liittyvien
tavoitteiden saavuttamista. Nuorten
työttömyys
on kuitenkin pysynyt
melko lyhytkestoisena, ja nuoret
ovat jatkaneet työnhakuaan aiempaa
paremmin. Etsivän nuorisotyön avulla
tavoitettujen nuorten määrä on kasvanut ja yhä useampi saa sitä kautta
myös pitempiaikaista tukea. Nuorisotakuussa on kehitetty nuorille matalan kynnyksen palvelupisteiden verkostoa, joka aloittaa toimintansa
useilla paikkakunnilla vuoden 2015
aikana. Raportti on osoitteessa
www.tem.fi/julkaisut.
Lisätietoja
antavat
Nuorisotakuu-työryhmän
puheenjohtaja, ylijohtaja Tuija Oivo,
p. 0295 049 040 ja erityisasiantuntija
Janne Savolainen, p. 0295 067 042,
työ- ja elinkeinoministeriö, opetusneuvos Elise Virnes, p. 0295 330
329, opetus- ja kulttuuriministeriö,
neuvotteleva virkamies Elina Palola,
p. 0295 163 595, sosiaali- ja terveysministeriö ja ylitarkastaja Merja Hilpinen, p. 0295 330 418, opetus- ja
kulttuuriministeriö.
Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä luovutti 19.3.2015 sosiaali- ja
terveysministeri Laura Rädylle loppuraporttinsa, jonka mukaan osallistujien hyvinvoinnin kohentaminen
ja työelämävalmiuksien parantaminen ovat osallistavan sosiaaliturvan keskeiset tavoitteet. Pilottien
toteutuksessa edellytettiin osallistujien omien ideoiden ja mielipiteiden
kuulemista itselleen sopivan toiminnan toteuttamista varten. Työryhmä
korostaa, että työttömien osallistumismahdollisuuksia ei voida luoda
yksin sosiaalihuollossa eivätkä ne
vaadi monimutkaisia palvelurakenteita. Työryhmä katsoo, että kannustavuus ei ole sosiaaliturvan saannin
peruslähtökohta, vaan ihmisten riittävän toimeentulon turvaaminen elämän
riskitilanteissa. Työikäisten osallistavan sosiaaliturvan kehittämisen tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, kan-
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nustaa osallistumiseen ja samalla
lisätä sosiaaliturvan yleistä hyväksyntää yhteiskunnassa. Raportti on

osoitteessa
http://www.stm.fi/c/
document_library/get_file?folderId=
12777119&name=DLFE-33902.pdf.

Lisätietoja antaa ylijohtaja, työryhmän
puheenjohtaja Outi Antila, p. 0295 163
164, sosiaali- ja terveysministeriö.

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