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Valtioneuvosto antoi 30.4.2015 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus vankeudesta
ja valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta. Vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutokset tulevat voimaan 1.5.2015. Lainmuutosten vuoksi
on tarpeen antaa uudet asetukset.
Asetuksella vankeudesta säädetään
vankeuslakia tarkempia säännöksiä
muun muassa täytäntöönpanoasiakirjoista, täytäntöönpanon aloittamisesta, rangaistusajan suunnitelman
sisällöstä, vankien työ- ja toimintaajasta, toiminta- ja käyttörahan sekä
palkan määräytymisestä, tapaamisjärjestelyistä, vankilan ulkopuolella
tapahtuvan toiminnan ehdoista, tar4.5.2015/50

kastusten kirjaamisesta, voimankäyttövälineistä, turvaamistoimenpiteiden
täytäntöönpanosta, muutoksenhakumenettelystä ja vapauttamisesta.
Asetuksella tutkintavankeudesta säädetään pääosin vastaavia säännöksiä
tutkintavankeuden toimeenpanosta.
Asetuksessa säädetään muun muassa
toimeenpanokirjasta, toiminta- ja käyttörahan määräytymisestä, tarkastusten kirjaamisesta, voimankäyttövälineistä ja turvaamistoimenpiteiden
täytäntöönpanosta. Asetukset tulevat
voimaan 1.5.2015. (OM hallitusneuvos Ulla Mohell 0295 150 576)
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten
täytäntöönpanosta.
Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain nojalla säädetään valtioneuvoston asetus yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon
liittyvistä eräistä, lähinnä menettelytapoja koskevista seikoista. Säännökset liittyvät muun muassa apuvalvojan
määräämiseen, seuraamusselvityksen
ja rangaistusajan suunnitelman laatimiseen, täytäntöönpanoasiakirjojen
lähettämiseen Rikosseuraamuslaitoksen sisällä ja viranomaisten välillä,
ehtojen rikkomisen selvittämiseen ja
kirjaamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan järjestämän hoidon valmisteluun ja toteutukseen. Asetus tulee voimaan
1.5.2015. (OM hallitusneuvos Anne
Hartoneva 0295 150 344)

Valtioneuvoston asetus säätiörekisteristä. Asetus liittyy uuden säätiölain
täytäntöönpanoon. Se vastaa pääosin
sisällöltään voimassa olevaa säätiöasetusta ja nykyistä säätiörekisterikäytäntöä. Asetus tulee voimaan
1.12.2015. (OM lainsäädäntöneuvos
Jyrki Jauhiainen 0295 150 220)
Valtioneuvoston asetus liikunnan
edistämisestä. Uusi liikuntalaki tulee
voimaan 1.5.2015. Uuden liikuntalain mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään liikunnan aluehallinnon tehtävistä, valtion liikuntaneuvoston ja alueellisen liikuntaneuvoston tehtävistä, kokoonpanosta ja
asettamisesta, uusien avustettavien
järjestöjen hyväksymisen edellytyksistä ja hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä, järjestöille myönnettävien valtionavustusten myöntämisen edellytyksistä, toimivallasta
valtionapuviranomaisten välillä sekä
järjestöjen valtionapukelpoisuuden
arvioinnista ja sitä koskevasta menettelystä. Asetus tulee voimaan
1.5.2015. (OKM ylijohtaja Esko
Ranto 0295 330 115)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetusta muutetaan
siten, että komission pohjoista tukea
koskeva muutospäätös otetaan huomioon. Valtioneuvosto on 13.3.2014
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hyväksynyt komissiolle toimitetun
muutosehdotuksen, jonka perusteella
komissio tekee mahdollisesti lähiaikoina päätöksen. Lisäksi huomioidaan maidon suoramyynnin määritelmäkohdassa ja samalla maidon
tuen määräytymisessä tilanne EU:n
maitokiintiöjärjestelmän päätyttyä
1.4.2015 alkaen ja tehdään eräitä
kasvinviljelyn tukia koskevia tarkennuksia. Komission päätöksen aiheuttama pääasiallinen muutos asetukseen
on uuhien eläinyksikkökerroinmuutoksesta johtuva tuen myöntämisen
edellytysten muutos niin, että uuhista
kertyy vähintään 2,0 tukeen oikeuttavaa eläinyksikköä (10 uuhta). Lisäksi
muutetaan liitteen yksi märehtijätryhmän rajoitteita. Asetus tulee voimaan 5.5.2015. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295
162 347)
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä
eräissä maatalouden tuissa annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään eräistä
ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain perusteella maksettavien
eläinmääriin perustuvien tukimuotojen myöntämisperusteiden määräytymisessä käytettävistä eläinyksikkökertoimista annetun valtioneuvoston
asetuksen liitteen muuttamisesta siten
kuin Euroopan komission pohjoista
tukea koskevaa päätöstä K(2009)3067
muuttava Euroopan komission päätös edellyttää. Valtioneuvosto on
13.3.2014 hyväksynyt komissiolle
toimitetun muutosehdotuksen, jonka
perusteella komissio tekee mahdollisesti lähiaikoina uuden muutospäätöksen. Lisäksi asetukseen lisätään
uusi 5 a §, jossa huomioidaan luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
mukaisessa kotieläintuotantoa koskevassa luomusitoumuksessa käytettävä poikkeuksellinen laskenta-ajanjakso sekä tehdään eräitä muita tarpeelliseksi osoittautuneita tarkennuksia liitetaulukkoon. Asetus tulee voimaan 5.5.2015. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295
162 347)
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Asetuksen kumoaminen on
perusteltua oikeustilan selvyyden
vuoksi. Maatalousyrittäjien opintorahan käyttötarve on jäänyt vuodesta
2008 lähtien noin 250 000 euroon
vuodessa. Vuosittain opintorahaa on
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saanut vajaa 500 yrittäjää. Tukijärjestelmä uudistettiin vuonna 2010,
mutta tuen hyödyntäminen ei lisääntynyt. Asetus tulee voimaan
5.5.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus maatilan
asunto-olojen parantamisen tukemisesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Kyse
on säädösteknisestä muutoksesta.
Asetuksen 4 §:ssä viitataan maatalouden investointituesta ja nuoren
viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008)
3 §:ään. Asetus 299/2008 on korvattu valtioneuvoston asetuksella maatalouden rakennetuesta (240/2015),
minkä vuoksi asetuksen 4 §:n viittaus
korvataan viittauksella asetuksen
240/2015 3 §:ään. Asetus tulee voimaan 5.5.2015. (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 30.4.2015 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtuuskunta vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen kahdeksanteen istuntoon 9.–11.6.2015 New Yorkissa ja
oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat
asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on pysyvä edustaja Kai Sauer
Suomen pysyvästä edustustosta
YK:ssa, varapuheenjohtaja on pysyvän edustajan sijainen Janne Taalas
Suomen pysyvästä edustustosta
YK:ssa ja jäsenet ovat ministerineuvos Lasse Keisalo Suomen pysyvästä
edustustosta YK:ssa, sosiaalineuvos
Viveca Arrhenius sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Eero Lahtinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, lähetystöneuvos
Pasi Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, yksikönpäällikön
sijainen Janina Hasenson ulkoasiainministeriöstä, neuvonantaja Katariina
Sario ulkoasiainministeriöstä, lainsäädäntösihteeri Satu Sistonen ulkoasiainministeriöstä, avustaja Marjo
Pekkanen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, jäsen Kristiina Kartano Valtakunnallisesta vammaisneuvostosta ja varapuheenjohtaja
Kalle Könkkölä Vammaisfoorumi
ry:stä. (UM lainsäädäntöneuvos Arto
Kosonen 0295 351 171)

Päätös valtuuttaa osastopäällikkö
Pekka Puustinen tai hänen estyneenä
ollessaan yksikön päällikkö Sari
Lehtiranta allekirjoittamaan Suomen
tasavallan hallituksen ja Euroopan
investointipankin välinen sopimus
Euroopan investointipankin Afrikan,
Karibian ja Tyynenmeren maille sekä
merentakaisille maille ja alueille
myöntämien lainojen rästisaatavien
hallinnoinnista ja hyväksyä sanottu
sopimus. (UM lähetystöneuvos Sari
Lehtiranta 0295 352 139)
Päätös myöntää maastavientilupa
Robonic Oy:lle. Maastavientiluvan
perusteella yritys saa viedä miehittämättömien ilma-alusten lähetysalustoja: Ohto (tyyppimerkintä
MC1555LLR) 8 kappaletta, Prototyypin 1 kappale, Kontio (tyyppimerkintä MC2555LLR) 4 kappaletta
sekä niihin liittyvää koulutusta,
adaptereita, varaosia ja tukitoimintoja Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.
(PLM hallitussihteeri Tuomas Venho
0295 140 414)
Päätös asettaa satovahinkoneuvottelukunta toimikaudeksi 1.5.2015–
30.4.2018. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi
(neuvotteleva virkamies Martti Patjas) maa- ja metsätalousministeriö;
jäsenet: lainsäädäntöneuvos Jyri Inha
(neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo) valtiovarainministeriö, maatalousylitarkastaja Anne Vainio (ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola) maaja metsätalousministeriö, ylitarkastaja
Susanna Jansson (yksikön johtaja
Vesa Perätalo) Maaseutuvirasto, viljaasiamies Max Schulman (kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen) Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry, tutkimuspäällikkö Juha
Lappalainen (asiantuntija Leena AlaArvola) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja toiminnanjohtaja Johan Åberg (asiamies
Rikard Korkman) Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
r.f. (MMM vanhempi hallitussihteeri
Jukka Mirvo 0295 162 468)
Päätös merkitä eduskunnan vastaus
hallituksen esitykseen eduskunnalle
laiksi lukiolaissa, ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetussa laissa
ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetun lain
18 §:n ja opiskelijavalintarekisteristä,
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korkeakoulujen valtakunnallisesta
tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n
muuttamisesta pöytäkirjaan (HE 310/
2014 vp). Eduskunta on hylännyt
lakiehdotukset. (OKM hallitusneuvos Toni Tuomainen 0295 330 360)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 30.4.2015 seuraavat nimitysasiat:
Eläinlääketieteen lisensiaatti Taina
Aaltonen maa- ja metsätalousministeriön apulaisosastopäällikön virkaan
1.6.2015 lukien. (MMM neuvotteleva
virkamies Päivi Marttila 0295 162
205)
Eläinlääketieteen tohtori Sebastian
Hielm maa- ja metsätalousministeriön
elintarviketurvallisuusjohtajan virkaan 1.1.2016 lukien. (MMM neuvotteleva virkamies Päivi Marttila
0295 162 205)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston kanslia julkaisi
29.4.2015 virkamiesraportin, joka
listaa lähes 60 konkreettista ehdotusta yksityisen yritystoiminnan
edellytysten parantamiseksi alkaneella vaalikaudella. Toimenpiteet
sijoittuvat seitsemälle yritystoiminnan edistämisen kannalta tärkeäksi
arvioidulle painopistealueelle, joita
ovat mm. yritysten kansainvälistymisen sekä digitalouden edellyttämien
valmiuksien ja työmarkkinoiden toiminnan edistäminen. Lukumääräisesti eniten toimenpiteitä esitetään
rahoitusmarkkinoiden
toiminnan
kehittämiseen. Talouskasvun ja yksityisen yritystoiminnan edellytysten
vahvistamisen tulisi olla yksi seuraavan hallitusohjelman strategisista
painopisteistä. Globaalissa kilpailussa
yritystoiminnan ja työpaikkojen
sijainnista Suomella on sekä vahvuuksia että heikkouksia. Yritysten toimintaedellytyksiä määrittävän sääntelyn, viranomaistoiminnan, sopimuskulttuurin, instituutioiden ja infrastruktuurin täytyy olla kansainvälistä
kärkeä. Esimerkkejä konkreettisista
ehdotuksista ovat mm. julkisen T&K
-panostuksen vahvistaminen, Team
Finland -toimintamallin edelleen
kehittäminen, julkisten tietovarantojen avaaminen, yritysten sähköisten
palvelujen kehittäminen ja lupa-
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menettelyiden sujuvoittaminen sekä
julkisen työvoima- ja yrityspalvelun
uudistaminen. Lisäksi raportissa ehdotetaan kilpailua rajoittavan sääntelyn
purkamista, riskirahoituksen tarjonnan lisäämistä mm. pääomasijoitustoimintaa edistämällä sekä joukkovelkakirja- ja joukkorahoituksen edellytyksien parantamista. Työryhmän
loppuraportti on osoitteessa https://
valtioneuvosto.fi/documents/10616/
1095776/Yritystoimintahanke/b3e
879ab-ffc6-454d-8229-1b632918b7
bb. Lisätietoja antaa talousneuvoston
pääsihteeri Pekka Sinko, p. 050 583
8586, valtioneuvoston kanslia.
Aalto-yliopiston, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoiden
27.2.2015 julkaiseman tutkimuksen
mukaan teollisen internetin tuoma
murros on mahdollisuus kasvattaa
Suomen hyvinvointia ja tuottavuutta sekä tehdä Suomesta houkutteleva investointikohde. Työryhmä arvioi, että onnistuessaan
teollisen internetin liiketoiminta toisi
12 miljardia euroa investointeja ja
48 000 työpaikkaa vuoteen 2023
mennessä. Tämä on mahdollista
vain, jos sekä yritykset että julkiset
toimijat sitoutuvat toimimaan teollisen internetin aktiivisina edistäjinä.
Jos teollisen internetin kehityksessä
ei onnistuta pääsemään nopeasti eturintamaan, tuottavuus, investoinnit ja
työpaikkojen määrä jatkavat laskuaan. Teollisen internetin mahdollisuuksia, vaikutuksia ja esteitä selvittänyt hanke Suomalainen teollinen
internet - haasteesta mahdollisuudeksi toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja
sen loppuraportti julkistettiin 27. huhtikuuta Helsingissä. Raportissa piirretään kolme mahdollista kehityspolkua sille, miten teollinen internet
muuttaa yhteiskuntaamme, sekä määritetään 15 konkreettista toimenpidettä, joiden avulla Suomesta saadaan rohkea edelläkävijä teollisen
internetin mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Raportti on osoitteessa
https://vnk.fi/documents/10616/109
4245/raportti_2015_4.pdf/37ff23ef4970-49ea-914c-9d15ad3e698d. Lisätietoja antavat tutkimusprofessori
Heikki Ailisto, p. 020 722 2233,
VTT, professori Martti Mäntylä,
p. 050 351 2160, Aalto-yliopisto, tutkijatohtori Timo Seppälä, p. 046
851 050 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos/Aalto-yliopisto ja projektipäällikkö Sari Löytökorpi, p. 0295 160

187, (valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminta), valtioneuvoston
kanslia.
Oikeusministeriön työryhmä julkaisi
29.4.2015 ehdotuksensa EU:n ns.
uhridirektiivin täytäntöön panemiseksi. Direktiivissä säädetään
rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja
suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista. Työryhmän mukaan Suomen nykyinen lainsäädäntö täyttää jo
pitkälti direktiivin vaatimukset. Täydennyksiä ja täsmennyksiä tarvittaisiin kuitenkin eräiltä osin. Muun
muassa
esitutkintaviranomaisten
ilmoitusvelvollisuutta uhrin oikeuksista esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä laajennettaisiin. Esitutkintalakiin lisättäisiin myös velvollisuus
ilmoittaa uhrille mahdollisuudesta
saada tukea ja suojelua. Uutta olisi,
että esitutkintaviranomaisen tulisi
tehdä uhrista yksilöllinen arviointi
haavoittuvuuden tunnistamiseksi ja
sen arvioimiseksi, mitä erityistoimenpiteitä tarvitaan hänen suojelemisekseen lisäkärsimykseltä, kun
asiaa käsitellään esitutkinnassa tai
oikeudenkäynnissä.
Arvioinnissa
olisi otettava huomioon etenkin
asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet ja rikoksen laatu. Lisäksi
uhrin oikeutta asiakirjojen käännöksiin laajennettaisiin. Mietintö on
osoitteessa: http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1430196504063.html. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja,
lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen,
p. 0295 150 438, oikeusministeriö.
Oikeusministeriön asettama työryhmä
ehdottaa 21.4.2015 julkaistussa mietinnössään, että puoluetuen saaminen mahdollistetaan myös muille
kuin eduskunnassa oleville puolueille. Edellytyksenä tuen saamiselle
olisi, että puolue on saanut viimeksi
toimitetuissa
eduskuntavaaleissa
vähintään 2 prosenttia koko maassa
annetuista äänistä. Lakia muutettaisiin myös niin, että puoluetukea saavaa puoluetta ei poistettaisi puoluerekisteristä, vaikka se ei olisi saanut
kansanedustajapaikkoja
kaksissa
peräkkäisissä eduskuntavaaleissa.
Ehdotuksella turvattaisiin eduskuntapaikkoja vaille jääneiden puolueiden toimintaedellytyksiä. Avustuksen
jakoperusteena olisi puolueen eduskuntavaaleissa saama äänimäärä.
Eduskuntapuolueiden osalta jakoperusteena on puolueen vaaleissa
saamien kansanedustajanpaikkojen
määrä. Lisäksi työryhmä ehdottaa,
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että yleinen puoluetuki ja puolueille
vuodesta 2008 maksettu viestintätuki
yhdistetään. Naistoiminnan ja piirien
toiminnan tuki säilytettäisiin jatkossakin nykyisellä tasolla. Työryhmän
ehdotusten taustalla ovat eduskunnan
tarkastusvaliokunnan sekä Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
ETYJ:n havaitsemat lainsäädännön
uudistustarpeet. Mietintö on osoitteessa: http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1429609968515.html Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, hallintopäällikkö Timo Elo,
p. 0207 488 409, Kansallinen Kokoomus ja työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Heini Huotarinen, p. 0295 150
127, oikeusministeriö.
Puolustusministeriö julkaisi 28.4.2015
selvityksensä koskien puolustusvoimien viranomaistukea Ahvenanmaalla. Hankkeen asettamisen taustalla on valtioneuvoston turvallisuusja puolustuspoliittisen selonteon
(VNS 6/2012, kohta 4.5) kirjaus:

"Valtioneuvosto selvittää, kuinka
Ahvenanmaan maakunnan erityisasema huomioidaan jatkossakin
mahdollisissa öljyonnettomuuksissa
ja muissa kriisitilanteissa ja miten
asianomaisten viranomaisten riittävä
valmius varmistetaan". Hankkeessa
asiaa on tarkasteltu kuitenkin vain
siltä osin, kuin se kuuluu puolustusministeriön toimialaan. Selvityksessä
käsitellään Ahvenanmaan erityisasemaa ja puolustusvoimien viranomaistukea koskevia säädöksiä ja
sopimuksia sekä viranomaistuen
antamista käytännössä. Lisäksi arvioidaan nykyistä tilannetta ja tuodaan
esiin asioita, joilla on merkitystä
viranomaistukea annettaessa. Viranomaisten voimavarat ovat maan
kokoon nähden rajalliset, ja yhteistyö on välttämätöntä. Selvityksessä
käsitellään myös mahdollisia jatkotoimia. Hankkeen aikana on erityisesti tullut esiin tarve valtioneuvoston piirissä tehtävän laajemman asiaa
koskevan selvityksen tekemiseen.
Myös monet lausunnonantajat puol-

sivat jatkoselvityksen tekemistä.
Selvitys liitteineen on osoitteessa
www.defmin.fi/ahvenanmaa. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Hanna
Nordström, p. 0295 140 600 ja yksikön johtaja Timo Junttila, p. 0295
140 330, puolustusministeriö.
Oikaisu Valtioneuvoston viikkoon
17/2015 (muutos lihavoitu)
Laki laiksi perintö- ja lahjaverolain
56 §:n muuttamisesta (HE 364/2014
vp). Maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennukseen liittyvää veron maksuajan pidentämistä
koskevaa säännöstä muutetaan siten,
että vero, jonka maksamiseen on
myönnetty pidennystä, voidaan kantaa enintään kymmenen vuoden
aikana. Laki tulee voimaan 1.6.2015.
Lakia sovelletaan, kun verovelvollisuus on alkanut 1.1.2015 tai sen jälkeen. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka
Vanhanen 0295 530 239)

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2015
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