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Valtioneuvosto antoi 26.3.2015 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään neuvottelukunnan sisäministeriöstä oikeusministeriöön siirtämisen edellyttämät muutokset. Asetus tulee voimaan 1.4.2015. (OM neuvotteleva
virkamies Kaisa Tiusanen 0295
150 454)
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Valtioneuvoston asetus lapsiasiavaltuutetusta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Sisäministeriössä toiminut yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä sosiaali- ja terveysministeriössä toimineet tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu on
siirretty oikeusministeriön yhteyteen.
Lapsiasiavaltuutetun siirto oikeusministeriön yhteyteen edellyttää eräiden teknisten tarkistusten tekemistä
asetukseen. Voimassa olevan asetuksen 3 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriö nimittää tai ottaa valtuutetun toimiston muun henkilökunnan.
Jatkossa lapsiasiavaltuutettu nimittää
tai ottaa valtuutetun toimiston muun
henkilökunnan. Tämä vastaa muiden
valtuutettujen henkilöstön nimittämistä ja ottamista koskevaa toimivaltaa. Asetuksen 5 §:ää muutetaan
siten, että sosiaali- ja terveysministeriön sijasta säännöksessä mainitaan
oikeusministeriö. Asetuksen 7 §:ssä
oleva maininta komiteatyötä koskevista määräyksistä ja ohjeista korvataan maininnalla oikeusministeriön
määräyksistä. Asetus tulee voimaan
1.4.2015. (OM hallitussihteeri Ulla
Westermarck 0295 150 460)
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta,
valtioneuvoston asetus ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun asetuk-

sen 7 ja 8 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annettuun valtioneuvoston
asetukseen tehdään uusien valmentavien koulutuskokonaisuuksien käyttöönottoon liittyviä muutoksia sekä
tarkennetaan erityisopetuksessa laadittavaa henkilökohtaista opetuksen
järjestämistä koskevaa suunnitelmaa
koskevaa sääntelyä. Lisäksi tarkennetaan osaamisen arviointiasteikkoa
koskevaa sääntelyä sekä säännöksiä
tutkinnoista ja osaamisaloista, joissa
hakija voidaan jättää valitsematta
opiskelijaksi tai opiskelijan opiskeluoikeus voidaan peruuttaa terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvien turvallisuusvaatimusten vuoksi. Ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta annettuun valtioneuvoston asetukseen tehdään teknisluonteinen korjaus.
Asetukset tulevat voimaan 1.8.2015.
Ammatillisesta peruskoulutuksesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
16 § ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 8 § tulevat voimaan 1.1.2016. (OKM johtaja
Mika Tammilehto 0295 330 308)
Valtioneuvoston asetus opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa otetaan huo15
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mioon ammatillisesta peruskoulutuksesta annettuun lakiin tehdyt uusia
valmentavia koulutuskokonaisuuksia koskevat muutokset. Asetuksella
säädetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä
työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen rahoituksessa
käytettävistä porrastuskertoimista.
Lisäksi asetukseen tehdään eräitä
teknisluonteisia muutoksia. Asetus
tulee voimaan 1.8.2015. Asetusta
sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä varainhoitovuoden 2016
yksikköhintoja. (OKM johtaja Mika
Tammilehto 0295 330 308)
Valtioneuvoston asetus ammatillisen
koulutuksen, lukiokoulutuksen ja
perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetusta muutetaan
siten, että asetuksessa otetaan huomioon ammatillisesta peruskoulutuksesta annettuun lakiin tehdyt uusia
valmentavia koulutuskokonaisuuksia koskevat muutokset, jotka tulevat
voimaan 1.8.2015. Lisäksi asetukseen lisätään säännökset erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän
perusteella järjestettävän tutkintotavoitteisen ja valmentavan koulutuksen uusista yhteisistä hakumenettelyistä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015.
Asetusta sovelletaan ensimmäisen
kerran 1.8.2015 alkavaan koulutukseen. (OKM johtaja Mika Tammilehto
0295 330 308)
Valtioneuvoston asetus vuonna 2014
tapahtuneiden satovahinkojen viljelmäkohtaisesta korvauksesta. Vuoden
2014 kasvukauden aikaisista viljelmäkohtaisista satovahingoista korvataan 90 prosenttia omavastuun ylittävästä määrästä. Vuoden 2014 korvauksiin käytetään noin 1,47 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan
1.4.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna
2015 noudatettavasta menettelystä.
Asetuksella annetaan tarkempia
säännöksiä hakemuksen siirtämisessä
noudatettavasta menettelystä siten,
että hakemus voidaan siirtää kokonaan tai osittain maatilan uudelle
haltijalle kuten aiemmin asiasta voimassa olleissa säädöksissä on säädetty. Asetus tulee voimaan 1.4.2015.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo 0295 162 347)
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Valtioneuvoston asetus maatalouden
tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun
valtioneuvoston asetuksen liitteen
muuttamisesta. Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetussa laissa (1360/2014), Euroopan
unionin suorista tuista maataloudelle
annetussa laissa (193/2013) ja maa- ja
puutarhatalouden kansallisista tuista
annetussa laissa (1559/2001) säädettyjen tukien myöntämisen perusteena
olevista tukialueista sekä niiden
saaristoksi luettavista osa-alueista
annetun asetuksen liitteen alaviitettä
muutetaan. Asetus tulee voimaan
1.4.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus poikkeavan
lääkekohtaisen omavastuun perimisestä. Lailla sairausvakuutuslain
muuttamisesta sairausvakuutuslain
5 lukuun on lisätty uusi 9 a §, jossa
säädetään poikkeavasta lääkekohtaisesta omavastuusta ja sen perimisestä. Valtioneuvoston asetuksella
annetaan tarkempia säännöksiä poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun
perimisen edellytyksistä. Asetus tulee
voimaan 1.4.2015. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 0295
163 195)
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Sairausvakuutuslain
muutoksella otetaan käyttöön lääkekorvauksissa 45 euron vuotuinen alkuomavastuu, joka ei kuitenkaan koske
alle 18-vuotiaita. Lääkekohtainen
omavastuu voidaan periä poikkeuksellisesti jokaiselta alkavalta hoitoviikolta, jos sairauden hoidossa käytettävän lääkkeen enintään kolmen
kuukauden hoitoaikaa vastaava lääkemäärä on lääketieteellisistä tai hoidollisista syistä tai lääkevalmisteen
farmaseuttisten ominaisuuksien johdosta ostettava useana toimituseränä
taikka kyse on annosjaellusta lääkkeestä. Annosjaellun lääkkeen toimitusmaksu tulee apteekissa perittäväksi jokaiselta kahdelta viikolta,
kun se tällä hetkellä peritään kerran
kolmen kuukauden (12 viikon) jaksolta. Asetusta muutetaan siten, että
asetuksessa säädetään annosjaellun
lääkkeen toimituseräkohtaisesta toimitusmaksusta, joka on 0,18 euroa
jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.
Tämä vastaa 1/12 osaa tämän hetkisestä annosjakeluasiakkaan kolmen
kuukauden lääke-erän toimitusmaksusta (2,17 euroa). Asetuksessa määritellään lisäksi annosjaellun lääk-

keen käsite. Asetus tulee voimaan
1.4.2015. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen 0295 163 239)
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta
annetun valtioneuvoston asetuksen
2 a §:n muuttamisesta. Asetuksella
muutetaan 2 a §:ää apurahansaajan työeläkevakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun eräpäivien määräytymisestä, kun apurahansaajan MYELvakuutus keskeytetään tai uudella
apurahalla työskentely yhdistetään
apurahansaajalle vahvistettuun MYELvakuutukseen. Muutos liittyy maatalousyrittäjän eläkelakiin vahvistettuihin apurahansaajien eläkevakuutusta koskeviin muutoksiin. Asetus
tulee voimaan 1.6.2015. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295
163 181)
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun
valtioneuvoston asetuksen 10 §:n
muuttamisesta. Asetuksen 10 §:n siirtymäsäännöstä muutetaan siten, että
1.1.2004 olemassa olleiden käyttökuntoisten jätevesijärjestelmien siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella maaliskuuhun 2018 saakka.
Kahden vuoden lisäaika koskee
arviolta noin 120 000 vakituisesti
asuttua kiinteistöä. Asetus tulee voimaan 1.4.2015. (YM lainsäädäntöneuvos Tuire Taina 0295 250 242)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 26.3.2015 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa ministereiden vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: pääministeri Stubb: 17.4., ministeri Rinne: 30.3. ja 10.4., ministeri
Risikko: 30.3.–2.4., 7.-10.4., 13.–14.4.
ja 16.–17.4., ministeri Räsänen: 8.4.
ja 17.4., ministeri Henriksson: 30.3.–
2.4. ja 17.4., ministeri Kiuru: 30.3.,
7.–14.4. ja 17.4., ministeri Ihalainen:
30.–31.3., 2.4., 9.–10.4., 13.–15.4. ja
24.4., ministeri Huovinen: 30.–31.3.,
8.4., 10.4. ja 13.–14.4., ministeri Haglund: 8.4., 14.4. ja 16.–17.4., ministeri Viitanen: 30.–31.3., 7.4., 10.4.,
14.–15.4. ja 17.4., ministeri Orpo:
14.4. ja 16.–17.4., ministeri Toivakka:
30.3.–17.4., ministeri Räty: 8.4., 13.4.
ja 17.4., ministeri Paatero: 30.3., 8.4.,
10.4., 13.4. ja 17.4. ja ministeri GrahnLaasonen: 1.–2.4., 7.–10.4., 14.4. ja
16.–17.4. (VNK hallitusneuvos Arno
Liukko 0295 160 175)
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Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon 2014 johdosta pöytäkirjaan ja
ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; 1. Valtioneuvosto toiminnallaan ja taloudellisten voimavarojen kohdentamisella toteuttaa aktiivisesti selonteon
linjauksia. 2. Valtioneuvosto laatii
seuraavan vaalikauden alussa kansallisen toimintaohjelman perus- ja
ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa. (UM lähetystöneuvos Nina
Nordström 0295 350 104)
Päätös peruuttaa eräitä sopimuspalkkoja 1.8.2015 koskeva tarkistus.
(VM osastopäällikkö Juha Sarkio
0295 530 031)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
hallituksen esityksestä vuoden 2015
lisätalousarvioksi sekä esityksestä
vuoden 2015 lisätalousarvion täydentämisestä pöytäkirjaan (HE 362/
2014 vp ja HE 367/2014 vp). Vuoden
2015 lisätalousarviota sovelletaan
23.3.2015 alkaen. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus käyttää osan momentille 32.01.22
myönnettävästä määrärahasta Talvivaara Sotkamo Oy:n nykyisten vesiongelmien määrätietoiseen ratkaisemiseen ja poistamiseen ympäristön
kannalta kestävällä tavalla kustannustehokkaasti. (VM budjettineuvos
Juha Majanen 0295 530 247)
Päätös Hollolan ja Hämeenkosken
kuntien yhdistymisestä. Hämeenkosken kunta lakkaa ja yhdistyy Hollolan kuntaan. Päätös perustuu Hollolan ja Hämeenkosken kunnanvaltuustojen 26.1.2015 hyväksymään yhdistymissopimukseen. Koska Hämeenkosken kunta yhdistyy Hollolan kuntaan, kuuluu uusi Hollolan kunta valtion alue- ja paikallishallinnon sekä
Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin alueisiin kuin nykyinen Hollolan
kunta. Päätös tulee voimaan
1.1.2016. (VM neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa 0295 530 027)
Päätös asettaa kuvaohjelmalautakunta
toimikaudelle 1.4.2015–31.3.2018.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti Erkki Norbäck; varapuheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti, neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck;
jäsenet: yhteiskuntatieteen tohtori
Kirsi Pohjola (kasvatustieteen tohtori
Ritva-Sini Merilampi), ylilääkäri Jari
Sinkkonen (terveydenhoitaja, sosiaali-
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psykologi, valtiotieteiden maisteri
Nina Vaaranen-Valkonen), viestintäpäällikkö, psykologian tohtori Anu
Mustonen (filosofian maisteri, äidinkielen opettaja Minna Hautaniemi)
ja filosofian tohtori, tutkija Jaakko
Seppälä (filosofian tohtori, tohtoritutkija Outi Hupaniittu). (OKM kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä
0295 330 222)
Päätös asettaa Metsähallituksen hallitus
toimikaudeksi
1.4.2015–
31.3.2018. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Arto Tiitinen
Isku Oy; varapuheenjohtaja: vesihallintojohtaja Kai Kaatra maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: ylijohtaja
Helena Säteri ympäristöministeriö;
metsänhoitaja Pertti Itkonen Metsähallituksen henkilöstön edustaja
(Metsähallituksen Akavalaiset ry),
elinkeinojohtaja Janne Seurujärvi
Lapin liiton edustaja, hallituksen
jäsen Tuija Soanjärvi Affecto ja toimialajohtaja Anne Ilola Sito. (MMM
metsäneuvos Marja Kokkonen 0295
162 444)
Päätös myöntää Miia Kannistolle ero
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen työmarkkinalakimies Anna Gau,
määrätä Anna Gaun henkilökohtaiseksi varajäseneksi työmarkkinaasiantuntija Kati Orkola, myöntää
Johan Åströmille ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen tehtävästä ja
määrätä hänen tilalleen asiantuntija
Miia Kannisto ja myöntää Katarina
Murrolle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työelämän ja
työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan
jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen tilasto- ja työllisyysasiantuntija
Tytti Jäppinen 1.4.2015 lukien lautakunnan 31.12.2016 päätyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri
Inka Hassinen 0295 163 187)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 26.3.2015 seuraavat nimitysasiat:
Kihlakunnansyyttäjä Piia Helmi
Elisabet Vottonen Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2015–
31.7.2019. (OM hallitusneuvos Leena
Kuusama 0295 150 508)

Kauppatieteiden maisteri Mikael
Luukanen Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan virkaan
1.4.2015–31.12.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530
422)
Hallintotieteiden maisteri Päivi Marttila maa- ja metsätalousministeriön
neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.2015–
31.12.2015. (MMM neuvotteleva
virkamies Risto Hiltunen 0295 162
306)
Hovioikeudenneuvos Juha Laaksonen
ja varatuomari Jukka Ahtela sovittelijoiksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 1.4.2015–31.3.2018. (TEM ylitarkastaja Johanna Ylitepsa 0295 064
207)
Viestintäjohtaja, valtiotieteiden maisteri Jussi Salmi ympäristöministeriön
viestintäjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2015–31.7.2016, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Marko Ruonalan virkavapauden ajaksi. (YM henkilöstöpäällikkö
Heidi Sederholm 0295 250 113)
Valtioneuvosto myönsi Jussi Salmelle
virkavapautta ympäristöministeriön
viestintäpäällikön virasta 1.9.2015–
31.7.2016. (YM henkilöstöpäällikkö
Heidi Sederholm 0295 250 113)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.3.2015
seuraavia asioita:
Senaatti-kiinteistöjen palvelu- ja tulostavoitteet vuodelle 2015 sekä tuloutustavoite vuoden 2015 tuloksesta.
Vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi
vuodelle 2015 asetetaan 99 miljoonaa
euroa. Vuokraustoiminnan tulostavoite ei sisällä myyntivoittoja tai -tappioita eikä osinkotuottoja. Tuloutustavoitteeksi vuoden 2015 tuloksen
perusteella asetetaan 95 miljoonaa
euroa. Senaatti-kiinteistöille asetetaan kahdeksan palvelutavoitetta.
(VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin oikeuttaminen tekemään
Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin Lintulahdenkatu 5 A:n, yhteensä 3 178,70 m2
toimitiloista Helsingissä. Vuokrasopimuksen kesto on viisi vuotta. Vuosivuokra on 858 250 euroa (ilman alvia)
ja lisävuokra korotetun tietoturvalli-
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suustason muutostöistä on arviolta
28 512 euroa vuodessa (ilman alvia).
Tilat otetaan käyttöön 1.10.2015. Sopimuksen arvonlisäverollinen kokonaisarvo on 5 497 862 euroa. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara
0295 530 023)
Maatalouden interventiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö
vahvistaa maatalouden interventiorahaston tilinpäätöksen ja Maatalouden interventiorahaston alijäämä
28 327,96 euroa tilikaudelta 1.1.2014–
31.12.2014 kirjataan rahaston omaan
pääomaan. (MMM maatalousneuvos
Esa Hiiva 0295 162 265)
Maatilatalouden kehittämisrahaston
vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen. Maatilatalouden kehittämisrahaston kulujäämä tilikaudella 1.1.–
31.12.2014 oli 78 684 794,99 euroa.
Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 425 197 237,40 euroa.
(MMM maatalousneuvos Esa Hiiva
0295 162 265)
Määrärahan siirto maatilatalouden
kehittämisrahastoon. Valtion vuoden
2015 lisätalousarviossa momentille
30.20.61 (Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon) osoitettu 250 000 euron määräraha siirretään kokonaisuudessaan maatilatalouden kehittämisrahastoon (MAKERA). (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162
265)
Yhteensä 42 720 000 euron valtionavustuksen myöntäminen Suomen
metsäkeskukselle. Avustus tulee
käyttää siten, että Metsäkeskus hoitaa sille lailla säädetyt tehtävät ja että
tulossopimuksessa sovitut tavoitteet
saavutetaan. (MMM neuvotteleva
virkamies Leena Arpiainen 0295 162
238)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Asetukseen tehdään korotuksia eläinlääkkeitä koskeviin maksuihin ja keskuksen asiakirjoista annettavien jäljennösten maksuihin. Maksuja korotetaan, jotta ne vastaavat
suoritteiden tuottamisesta aiheutuvia
kustannuksia perustuen Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
toimintoperusteiseen kustannuslaskentaan. Lisäksi asetukseen tehdään
joitakin kielellisiä täsmennyksiä.
Asetus tulee voimaan 1.4.2015 ja on
voimassa 31.3.2016 saakka. (STM
hallitusneuvos Anne Koskela 0295
163 384)
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
lääkkeen määräämisestä annetun
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 16 ja 25 §:n muuttamisesta. Asetuksella pidennetään reseptien voimassaoloaikaa yhdestä vuodesta kahteen
vuoteen. Muutos ei kuitenkaan koske
pkv-lääkkeiden ja huumausainelääkkeiden lääkemääräyksiä eikä pro auctore -lääkemääräyksiä, joiden voimassaoloaika on edelleenkin yhden vuoden. Asetus tulee voimaan 1.1.2017.
(STM hallitusneuvos Anne Koskela
0295 163 384)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
24.3.2015

Hallitus sopi vuosien 2016–2019
teknisestä julkisen talouden suunnitelmasta
Hallitus on tänään sopinut teknisen
julkisen talouden suunnitelmasta
vuosille 2016–2019. Julkisen talouden suunnitelma kattaa koko julkisen
talouden sisältäen valtiontaloutta,
paikallishallintoa, lakisääteisiä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja koskevat osat. Tekninen
julkisen talouden suunnitelma on
pohja sekä hallitusohjelmaneuvotteluihin että seuraavalle julkisen talouden suunnitelmalle, josta eduskuntavaalien jälkeinen uusi hallitus päättää syksyllä 2015. Eduskunta ei
käsittele nyt neuvoteltua julkisen
talouden suunnitelmaa.
Valtiontalouden kehys
Kuluneella vaalikaudella on tehty
päätöksiä, joiden seurauksena valtion budjetin nettomääräiset pysyvät
sopeutustoimet nousevat yli 5 mrd.
euron vuositasolle. Julkisen talouden
tasolla nettomääräiset sopeutustoimet ovat lähellä 7 mrd. euroa.
Vuosien 2016–2019 menotason pohjana ovat nykylainsäädäntö ja sen
vaikutukset tulevien vuosien menotasoon. Tekninen julkisen talouden
suunnitelma ei lähtökohtaisesti sisällä
uusia poliittisia linjauksia. Valtiontalouden kehykset on laadittu siten,
että ne muodostavat luotettavan pohjan seuraavan vaalikauden menojen
varsinaiselle arvioinnille mm. hallitusohjelmaneuvotteluissa.

Kevään 2014 julkisen talouden suunnitelmaan verrattuna vuosien 2016–
2018 valtion budjettitalouden menot
ovat kasvaneet noin 1,2–1,8 mrd. euroa
per vuosi. Suhdanneluonteiset työttömyysturva, asumistuki yms. menot
ovat n. 0,5–1,0 mrd. euroa korkeammalla tasolla verrattuna edelliseen
julkisen talouden suunnitelmaan, mikä
johtuu suhdanne-ennusteen heikkenemisestä sekä päätöksestä siirtää perustoimeentulotuen maksatus
Kelalle. Toisaalta valtionvelan korkomenoarviot ovat n. 0,5–1,3 mrd. euroa
alemmat johtuen edelleen alentuneesta korkotasoarviosta. Menotasoa
nostavat myös mm. valtion ja kuntien
välinen kustannustenjaon tarkistus,
kevään 2014 julkisen talouden suunnitelman jälkeen lisätyt liikennehankkeiden menot (esim. Länsimetron
jatko ja Pisara-rata) sekä joitakin
väistämättömiksi arvioituja menokorotuksia, joiden tavoitteena on varmistaa budjettitalouden asianmukaiset
toimintaedellytykset seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
Valtion budjettitalouden tuloarvioiden lähtökohtana on kansantalouden
keskipitkän aikavälin kehitysarvio,
josta on johdettu veropohjien kehitysarviot. Budjettitalouden varsinaisten tulojen arvioidaan kasvavan
kehyskaudella keskimäärin 1½ prosenttia vuodessa. Verotulojen kasvuksi arvioidaan keskimäärin runsaat 2½ %. Talouskasvun arvioidaan
olevan vaatimatonta kehyskaudella,
mistä johtuen veropohjatkin kasvavat hitaasti.
Kehyskauden tuloarvioissa on huomioitu pääministeri Kataisen ja pääministeri Stubbin hallituskausilla päätetyt veroperustemuutokset myös niiden toimien osalta, jotka astuvat voimaan kehyskaudella 2016–2019. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa
arvonlisäveron alarajahuojennukseen
oikeuttavan liikevaihtorajojen muutos, asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentäminen,
väliaikaisen lapsivähennyksen voimassaolon päättyminen vuoden 2017
lopussa ja ns. solidaarisuusveron voimassaolon päättyminen vuoden 2018
lopussa. Julkisen talouden suunnitelman yhteydessä ei päätetty uusista
veroperustemuutoksista.
Budjettitalouden arvioidaan olevan
alijäämäinen koko kehyskauden.
Vuonna 2016 alijäämän ennakoidaan
olevan n. 6,0 mrd. euroa. Alijäämä
pienenee 5,3 mrd. euroon vuonna
2019. Kevään 2014 julkisen talouden
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suunnitelmaan verrattuna budjettitalouden alijäämä on vuosina 2016–
2018 keskimäärin 3,1 mrd. euroa
suurempi, mikä suurelta osin johtuu
ennusteiden tarkentumisesta.
Valtionvelan määrän ja samoin valtionvelan suhteen bruttokansantuotteeseen arvioidaan kasvavan koko kehyskauden. Vuonna 2019 valtionvelan
arvioidaan nousevan noin 124 miljardiin euroon, mikä on noin 53 %
suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Vuoden 2014 lopussa valtionvelan
määrä oli 95 mrd. euroa, mikä oli
noin 47 % suhteessa kokonaistuotantoon.
Kuntatalous
Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketusta tuloksesta on muodostumassa kuluvana vuonna alijäämäinen. Vuoteen 2019 ulottuvassa painelaskelmassa paikallishallinnon tulojen ja menojen välinen epäsuhta kasvaa edelleen. Lähivuosille ennustettu
talouskasvu ei riitä tasapainottamaan
kuntataloutta. Väestön ikärakenteen
muutos kasvattaa kuntien tuottamien
sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kysyntää vuosina 2016–2019
vajaalla prosentilla vuosittain. Ilman
uusia toimenpiteitä kuntien veroprosenttien korotuspaine on tuntuva ja
kuntatalouden velka uhkaa kasvaa
edelleen.
Suomen talouden kasvunäkymät vaisut
Kansainvälisen talouden kehitys on
viime aikoina ollut kaksijakoista.
Venäjän talouden kasvunäkymät
ovat jo pidemmän aikaa olleet heikot
ja Ukrainan kriisi on nopeuttanut
talouden alamäkeä. Toisaalta monien
muiden Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden talouskehitys on ollut
suotuisaa. Erityisesti Yhdysvalloissa
ja Iso-Britanniassa kasvu on laajaalaista ja taloustilanteen arvioidaan
jatkuvan hyvänä koko ennustejakson
ajan. Euroalueella maltillinen talouskasvu on käynnistynyt, joskin alueen
sisällä on suuria eroja kasvuvauhdeissa.
Suomen kansantalous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Talous on supistunut jo kolme vuotta, eikä nopeaa
käännettä merkittävästi parempaan
talouskehitykseen ole odotettavissa.
Vuonna 2014 bruttokansantuotteen
määrä supistui 0,1 %. Ulkomaankaupan vilkastumisen myötä talouden
arvioidaan kasvavan hieman vuonna
2015. Kasvun arvioidaan olevan
myös vuosina 2016–2019 huomat-
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tavasti hitaampaa kuin mihin 2000luvun alkupuolella tai viime vuosisadalla totuttiin. Hintojen ja kustannusten nousu on maltillista.
Suomen julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen
matalasuhdanteen vuoksi, vaikka
tuloja lisäävät ja menoja vähentävät
sopeutustoimet ovatkin osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Ennakoitu
hidas talouskasvu ei riitä korjaamaan
julkisen talouden epätasapainoa.
Vuonna 2014 julkisen talouden alijäämä oli yli 3 % suhteessa kokonaistuotantoon. Julkisen talouden rahoitusasema kohenee hyvin hitaasti
ennustejaksolla ja julkisen talouden
velka suhteessa kokonaistuotantoon
nousee vuosittain.
Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä julkisen talouden suunnitelma
2.4.2015, jonka jälkeen se julkaistaan valtiovarainministeriön nettisivuilla. Tällöin julkaistaan myös
Taloudellinen katsaus. Julkisen talouden suunnitelma toimitetaan EU:n
komissiolle Suomen vakausohjelmana. Eduskunta ei käsittele teknistä
julkisen talouden suunnitelmaa.
Lisätietoja: budjettipäällikkö Hannu
Mäkinen, p. 040 761 2723 ja ylijohtaja Markus Sovala, p. 0295 530 330,
valtiovarainministeriö
TA L O U S P O L I I T T I N E N
M I N I S T E R I VA L I O K U N TA 2 4 . 3 . 2 0 1 5

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman osuus valtionhallinnon toiminnan kehittämisessä oli merkittävä
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
käsitteli 24. maaliskuuta valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toteutusta ja aikaansaatuja tuloksia. Vuoden 2011 lopulla
käynnistyneen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman rooli valtionhallinnon tuottavuuden kehittämisessä
on ollut merkittävä.
Ohjelmakauden aikana toteutettiin
yli 90 uudistusta, ohjelman taloudelliset vaikutukset ovat n. 400 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla (VATU) on vastattu valtionhallinnon osalta julkisen talouden kestävyysvajeen supistamistarpeeseen sekä
työmarkkinoiden muutokseen kirkastamalla valtionhallinnon roolia ja
tehtäviä, tuottamalla rakenteellisia

uudistuksia sekä ottamalla käyttöön
valtionhallinnon uutta roolia tukevia
toimintatapoja.
Hallinnonalakohtaiset vaikuttavuusja tuloksellisuusohjelmat muodostivat ohjelman toimeenpanon ytimen.
Ohjelmat muodostuivat hallinnonalan VATU-hankkeista, inhimillisen
pääoman kehittämisestä sekä ydintoimintoanalyysissa ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisesta. Ohjelman toteutuksen lähtökohtana on
ollut laaja näkökulma tuloksellisuuteen. Valtion toiminnan tuloksellisuus
muodostuu vaikuttavuudesta, palvelukyvystä, aikaansaannoskyvystä sekä
taloudellisuudesta ja tuottavuudesta.
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa seurataan:
a) budjettitalouden toimintamenoja
b) henkilötyövuosia
c) osaamisen kehittymistä ja uudistumista (VMBaro-indeksi)
d) motivaatiota ja työn imua (VMBaroindeksi)
e) johtamista ja työyhteisön vuorovaikutusta (VMBaro-indeksi)
f) sairauspoissaolopäiviä
Hallinnonalojen jo toteutettujen ja
toteutusvaiheessa olevien 180 uudistuksen yhteenlaskettu euromääräinen
vaikutus toimintojen kehittämisestä
ja uudelleen järjestelyistä on vuoteen
2020 mennessä noin 400 milj. euroa,
joka sisältää sekä uusia että jo kehyksissä olevia toimia.
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa on ollut mukana hyvin erikokoisia hankkeita; suuria rakenneuudistuksia puolustusvoimissa ja poliisissa sekä
isoja toimintatapamuutoksia kuten
oikeushallinnon aineistopankkihanke,
eEly ja sähköinen ylioppilastutkinto.
Paljon on tehty myös johtamisen kehittämisessä ja työhyvinvoinnin parantamisessa. Joidenkin hankkeiden osalta
on päädytty selvitysten jälkeen siihen, että niitä ei ole järkevää toteuttaa siinä muodossa kuin alun perin
oli ajateltu. Myös tämä on voinut olla
hyvä lopputulos.
Valtion henkilöstön työtyytyväisyys
on noussut ja sairauspoissaolot ovat
vähentyneet
VATU-ohjelmassa painotetaan erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämistä, vaikutusmahdollisuuksia omaan
työhönsä, työkykyä tukevaa toimintaa sekä johtamisen ja esimiestyön
merkitystä. Valtion henkilöstön hen-
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kilötyövuosien määrä vuonna 2014
oli 78 728. Henkilöstö on vähentynyt
vuodesta 2010 5 022 henkilötyövuodella eli 6 prosentilla.

järjestelmän vaihtoehtoisia ratkaisumalleja selvittäneen työryhmän raportissa, joka luovutettiin sisäministeri
Päivi Räsäselle 13. maaliskuuta 2015.

Kaikilla valtion henkilöstötutkimuksen VMBaron seuratulla kolmella
indeksillä on ollut vaikuttavuus- ja
tuloksellisuusohjelman ohjelmakaudella nouseva kehitystrendi. Parhaimmalla tasolla on motivaatiota ja
työn imua kuvaava indeksi 3,64. Johtamisen ja työyhteisön vuorovaikutuksen indeksi oli 3,51 ja osaamisen
kehittymisen ja uudistumisen indeksi
oli 3,43.

– Kolmen yhtiön yhdistämisellä on
laaja, yksimielinen parlamentaarinen
tuki. Tulevalla hallituskaudella onkin
kiireellisesti aloitettava laaja-alainen
asiantuntijoita hyödyntävä jatkovalmistelu ehdotusten toteuttamiseksi,
sanoi sisäministeri Päivi Räsänen.

Valtionhallinnon henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuoden
2011 keskimääräisestä 9,7 päivästä 8,9
päivään vuodessa. Kolmessa vuodessa
tapahtunut 0,8 päivän muutos sairauspoissaoloissa merkitsee koko valtionhallinnon tasolla sitä, että sairauden
takia töistä oltiin poissa 63000 työpäivää vähemmän kuin vuonna 2011.
Sairauspoissaolopäivien vähenemisen
euromääräinen vaikutus oli arviolta
29 miljoonaa euroa vuodessa.
Valtiolla on otettu käyttöön varhaisen
puuttumisen menettelyt. Myös esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen
on panostettu. VATU-ohjelma tarjosi
monia henkilöstön kehittämisen välineitä.
Kehittämis- ja uudistyön on jatkuttava
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
totesi, että vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toteutuksessa havaittuja hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja on tarpeen edelleen vahvistaa valtionhallinnon tuloksellisuustyössä.
Ministeriöt varmistavat hallinnonalansa toimintojen ja tehtävien tehokkaan kehittämis- ja uudistustyön jatkumisen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman päättymisestä huolimatta.
Lisätietoja: valtion työmarkkinajohtaja
Juha Sarkio, p. 0295 530 031 ja ohjelmapäällikkö Tero Meltti, p. 0295 530
770, valtiovarainministeriö
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa esitystä rahapeliyhtiöiden yhdistämistä
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
on tänään 24. maaliskuuta kokouksessaan puoltanut virkamiesvalmistelun jatkamista, niin että Veikkaus
Oy:n, Raha-automaattiyhdistyksen ja
Fintoto Oy:n rahapelitoiminta yhdistetään. Rahapelitoiminnan yhdistämistä ehdotettiin Suomen rahapeli-
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omaisuuserän asianmukainen hoito.
Lopullisiksi ostajiksi valikoituivatkin
neuvotteluiden perusteella yliopistot
tai niiden intressipiirissä olevat tahot.
Osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen.
Myyntihinnasta ja kaupan muista
ehdoista osapuolet eivät tässä vaiheessa anna tietoja julkisuuteen.

Työryhmän ehdotus on saatavilla
verkkosivulta: www.intermin.fi/julkaisu/122015

LUOVUTETUT
MIETINNÖT

Lisätietoja: valtiosihteeri Marjo Anttoora, p. 0295 418 802

Sisäministeriö julkaisi 23.3.2015 selvityksensä maahanmuuttohallinnon
tuloksellisuuden parantamisesta
vuosina 2011–2014. Ministeriössä
toimineen poikkihallinnollisen työryhmän tavoitteena oli muun muassa
tehostaa turvapaikkahakemusten käsittelyä ja selvittää tekijöitä, jotka hidastavat niihin liittyvää päätöksentekoa.
Kehittämistoimilla on neljän vuoden
aikana saavutettu yli 16 miljoonan
euron eli noin 20 prosentin säästöt
sopeuttamalla turvapaikanhakijoiden
vastaanottojärjestelmää vähentämällä
majoituspaikkoja ja lakkauttamalla
vastaanottokeskuksia. Turvapaikkamenettelyä on tehostettu nopeuttamalla turvapaikkoja koskevaa päätöksentekoa esimerkiksi seulomalla
selvästi perusteettomia ja myönteisiä
hakemuksia sekä lisäämällä viranomaisyhteistyötä. Lisäksi käytännön
yhteistyötä Maahanmuuttoviraston,
poliisin ja Rajavartiolaitoksen kesken
on lisätty turvapaikka-asioissa. Kuntiin siirtyminen on sujuvoitunut,
ja odotusaika vastaanottokeskuksesta
kuntaan muuttoon on laskenut 46 vuorokauteen. Työryhmässä olivat edustettuina turvapaikka- ja vastaanottoprosessista sekä kuntiin sijoittamisesta vastuussa olevat toimijat eli
sisäministeriö, poliisihallitus, Rajavartiolaitos, Maahanmuuttovirasto sekä
oikeusministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Selvitys on osoitteessa
www.intermin.fi/julkaisu/092015.
Lisätietoja antavat erityisavustaja
Sonja Falk, p. 0295 418 835 ja ylijohtaja Jorma Vuorio, p. 0295 418
860, sisäministeriö.

Valtio myy omistuksiaan yliopistokiinteistöyhtiöissä
Valtio on päättänyt myydä osakeomistuksiaan yliopistokiinteistöyhtiöistä.
Senaatti-kiinteistöt on solminut ehdolliset kauppakirjat Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannan myynnistä yliopistoille. Ostajina toimivat
Aalto-korkeakoulusäätiö ja Helsingin
yliopistokiinteistöt Oy, jonka enemmistöomistajana on jo ennen kauppaa Helsingin yliopisto. Kaupat ovat
ehdollisia ja myynnistä valtion osalta
päättää lopullisesti eduskunta. Osapuolet ovat sitoutuneet viemään kaupat loppuun nopeasti eduskunnan
päätöksen jälkeen.
Myynnin taustalla on pääministeri
Alexander Stubbin hallituksen ohjelmassa (24.6.2014) kirjattu tavoite
käynnistää keskustelut Senaatti-kiinteistöjen osittain omistamien yliopistokiinteistöjen myymisestä yliopistoille tai muille mahdollisille ostajille
vuonna 2015.
Yliopistokiinteistöt ovat kolmen yliopistokiinteistöosakeyhtiön omistuksessa ja valtiolla on kaikissa yhtiöissä
1/3 osakeomistus. Yhtiöiden perustaminen liittyi vuoden 2010 alusta
lukien voimaan tulleeseen yliopistouudistukseen, missä yhteydessä yliopistot irtaantuivat valtiosta itsenäisiksi julkisoikeudellisiksi oikeushenkilöiksi ja osa säätiöiksi. Valtion osakeomistus on ollut Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa koko yliopistokiinteistöyhtiöiden olemassaoloajan.
Myyntiprosessissa on haettu laajasti
yliopistojen ohella myös ulkopuolisia ostajatahoja. Valtiolle on tärkeää
varmistaa jatkossakin yliopistojen
toimintaedellytysten säilyminen ja
merkittävän suomalaisen kiinteistö-

Valtiovarainministeriö
julkaisi
23.3.2015 raporttinsa, jonka toimeksiantona oli pohtia, mitkä ovat
merkittävimmät taloudellisten vastuiden ja riskien lähteet, miten vastuut ovat viime vuosina kehittyneet, mitkä ovat riskejä koskevan
raportoinnin ja päätöksenteon
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puutteet sekä miten nykytilannetta
voitaisiin niiden osalta tulevalla
vaalikaudella parantaa. Valtion
taloudellisilla riskeillä tarkoitetaan
tekijöitä, jotka vaikuttavat valtiontalouteen ennakoimattomalla tavalla.
Erityisesti viime vuosina ovat kasvaneet ehdolliset vastuut, kuten valtion
antamat takaukset. Ehdollisten vastuiden myöntäminen ei ole minkään
kansallisen tai kansainvälisen valtion
tai julkista taloutta koskevan rajoitteen piirissä, mistä helposti seuraa
kannustin jatkaa vastuiden myöntämistä yli sen, mikä voidaan nähdä
perusteltuna kokonaistaloudellisesta
näkökulmasta. Valtion vastuita koskeva raportointi on nykyisellään hajanaista, eikä niitä koskevaa kokonaiskuvaa ole ollut mahdollista hahmottaa. Lisäksi vastuiden kirjaamisesta
ei ole kunnollista ohjeistusta. Käytännössä vastuiden lisäämiseen liittyvien riskien pohdinta päätöksentekoprosessin eri vaiheissa, erityisesti
tosiasiallista päätöksentekoa tarkoittavissa, on ollut vähäistä. Työryhmä
on tehnyt raportissaan lukuisia suosituksia, jotka tähtäävät taloudellisten
vastuiden ja riskien säännöllisempään
ja kattavampaan raportointiin sekä
vastuiden rajoittamiseen alkavalla
vaalikaudella. Raportti on osoitteessa
http://valtioneuvosto.fi/documents/
10623/1096506/Valtion+taloudellisia+riskej%C3%A4+koskeva+raportointi/2dcd8bd5-b75d-4aa9-886a-e5
f60523af17. Lisätietoja antaa finanssineuvos Sami Yläoutinen, p. 0295
530 320, valtiovarainministeriö.
Kansainvälinen asiantuntijaryhmä luovutti 23.3.2015 opetus- ja viestintäministerille Krista Kiurulle selvityksensä, jossa tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämistarpeita suhteessa Tanskan,
Sveitsin, Irlannin ja Alankomaiden
korkeakoulumallien kehityssuuntiin ja toimintaympäristön muutokseen sekä esitetään kehittämissuosituksia. Kansainvälisen asiantuntijaryhmän mielestä Suomen korkeakoulujärjestelmä toimii sinänsä
hyvin ja tuottaa hyviä tuloksia, mutta
yliopistojen ja ammattikorkeakoulu-

jen yhteistyötä ja korkeakoulujärjestelmän joustavuutta on lisättävä merkittävästi. Kansainvälisen asiantuntijaryhmän tunnistamat kehittämistarpeet on listattu suosituksiksi, jotka
käsittelevät muun muassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisiä laatukriteerejä ja opintopolkujen
kehittämistä joustaviksi. Selvitys on
osoitteessa http://www.minedu.fi/
OPM/Julkaisut/2015/higher_education.html?lang=en. Lisätietoja antavat
ylijohtaja Tapio Kosunen, p. 0295
330 440 ja erityisavustaja Mikko
Koskinen, p. 050 304 2007, opetusja kulttuuriministeriö.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi
26.3.2015 raporttinsa, josta käy ilmi
erilaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan
yksinkertaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta ja vähentää osaoptimoinnin
mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen nykymalli
asettaa ihmiset ja heidän palvelunsa
eriarvoiseen asemaan. Työryhmä on
pohtinut rahoitusvaihtoehtoja, joilla
voitaisiin luoda oikeansuuntaisia kannusteita sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten vähentämiseksi. Kannustimilla on ohjattava
myös ihmisten hyvinvointierojen
vähentämiseen sekä hyvinvoinnin
ja terveyden edistämiseen. Työryhmän mukaan ensi vaiheessa on tärkeää ratkaista rahoitusjärjestelmän
kokonaishallinnan kannalta keskeiset periaatteet. Sote-uudistuksen jatko
ja perustuslain näkökulmat pitää selvittää ennen kuin on mielekästä ratkoa uuden rahoitusmallin yksityiskohtia. Jatkovalmistelussa pitää myös
arvioida, missä laajuudessa työterveyshuolto, opiskeluterveydenhuolto
sekä lääke- ja matkakorvaukset sisältyvät eri toimijoiden järjestämis- ja
rahoitusvastuun piiriin. Raportti on
osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=
12777119&name=DLFE-34026.pdf.
Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty, p. 0295 163 525, työryhmän puheenjohtaja, peruspalveluministeri Susanna Huovinen, p. 0295

163 108, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 0295 163 356, vakuutusosaston ylijohtaja Outi Antila, p. 0295
163 164 ja sosiaali- ja terveyspalvelu-osaston ylijohtaja Kirsi Varhila,
p. 0295 163 338, sosiaali- ja terveysministeriö.
Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi 24.3.2015 selvityksensä eläinsuojelulain uudistamisesta liittyen
koirien ja kissojen pakollisen merkinnän ja rekisteröinnin järjestämisen mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin. Rekisterin pystyttämisestä
ja ylläpidosta aiheutuisi kustannuksia ja merkintä- ja rekisteröintivelvoitteen valvonta vaatisi myös viranomaisresursseja, mutta parantaisi etenkin kissojen asemaa ja saattaisi antaa
myös keinoja puuttua koirien laittomiin tuonteihin ja pentutehtailuun.
Koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä on jo säädetty kattavasti
useissa Euroopan maissa, jonka
avulla voidaan muun muassa kontrolloida koirien kantamaa rabiesta,
pyritään puuttumaan löytöeläinongelmaan ja ehkäistään laitonta eläinten
tuontia. Kissoille merkintä- ja rekisteröintijärjestelmä olisi tarpeellisempi
kuin koirille, sillä vain pieni osa löytöeläinhoitoloihin saapuneista kissoista
palautuu takaisin omistajilleen. Rekisteröintivelvoitteen valvontaan tulisi
antaa selkeä ohjeistus, jotta valvonnalle ei aiheudu lisätöitä, vaan rekisteristä muodostuisi työkalu, joka tukee
valvonnan työtä. Rekisteristä kannattaisi tehdä avoin myös muiden lemmikkieläinten tunnistustietojen tallentamiselle. Mitä enemmän eläimiä
rekisteröidään ja mitä suuremman
osuuden eläimistä rekisteri kattaa, sitä
alhaisemmaksi tulee yksittäisen eläimen rekisteröintikustannus. Selvitys
on osoitteessa http://www.elaintieto.fi/
media/36055/merkintä_rekisteriselvitys_200315.pdf. Lisätietoja antavat johtaja Satu Raussi p. 0504 156
570, eläinten hyvinvointikeskus ja
eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola, p. 0295 162 108, maa- ja metsätalousministeriö.

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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