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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 P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 4.6.2015 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa sisäisen turvallisuuden
rahaston Suomen kansallisen ohjelman
2014–2020 seurantakomitea ohjelman
sulkemiseen saakka. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): puheenjohtaja:
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri sisäministeriö/kansainvälisten asioiden
yksikkö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Liisa Sahanen sisäministeriö/kansainvälisten asioiden
yksikkö; jäsenet: lakimies Camilla
Hägglund (johtava lakimies Sören Sil-
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verström) Ahvenanmaan maakunnan
hallitus, erikoissuunnittelija Mika
Junninen (erikoissuunnittelija Minna
Piispa) oikeusministeriö, ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikka (VIS-projektipäällikkö Tarja Nylander) ulkoasiainministeriö, budjettineuvos Kirsti Vallinheimo (neuvotteleva virkamies
Jere Lumme) valtiovarainministeriö,
hallitusneuvos Eero Koskenniemi
(erityisasiantuntija Tero Mikkola)
sisäministeriö/maahanmuutto-osasto,
valmiusjohtaja Janne Koivukoski
(pelastusylitarkastaja Ilpo Helasmaa)
sisäministeriö/pelastusosasto, osastopäällikkö Kauko Aaltomaa (poliisijohtaja Sanna Heikinheimo) sisäministeriö/poliisiosasto, rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri
Ilkka Laitinen (suunnittelu- ja talousyksikön päällikkö, everstiluutnantti
Jaakko Hamunen) sisäministeriö/rajavartio-osasto, johtaja Hanna Helinko
(ylitarkastaja Pekka Martin) Maahanmuuttovirasto, poliisijohtaja Seppo
Kolehmainen (resurssijohtaja Jyrki
Wasastjerna) poliisihallitus, teknillisen osaston osastopäällikkö, eversti
Jarmo Vainikka (apulaisosastopäällikkö, kommodori Risto Jääskeläinen)
rajavartiolaitoksen esikunta, tulliylitarkastaja Jukka Knaapi (tulliylitarkastaja Markku Hietanen) Tulli, pelastusjohtaja Esa Pulkkinen Kanta-Hämeen

pelastuslaitos (pelastusjohtaja Jaakko
Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos), toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg
(kehitysjohtaja Jaana Koivukangas)
Rikosuhripäivystys, pääsihteeri Anne
Palm (hallituksen jäsen Pertti Räisänen) Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ry ja suunnittelija Taina Hanhikoski (varautumisjohtaja Karim Peltonen) Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestä (SPEK);
sihteerit ja asiantuntijat: ylitarkastaja
Ville Similä, sisäministeriö/kansainvälisten asioiden yksikkö ja ylitarkastaja Sanna Virtanen, sisäministeriö/kansainvälisten asioiden yksikkö.
(SM neuvotteleva virkamies Kalle
Kekomäki 0295 488 252)
Päätös asettaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen kansallisen ohjelman 2014–2020
seurantakomitea ohjelman sulkemiseen saakka. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri sisäministeriö/
kansainvälisten asioiden yksikkö;
varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Liisa Sahanen sisäministeriö/
kansainvälisten asioiden yksikkö;
jäsenet: pysyvät jäsenet: kotouttamiskoordinaattori Kathi Salokoski (johtava lakimies Sören Silverström)
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Ahvenanmaan maakunnan hallitus,
kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen (ei varajäsentä) opetus- ja kulttuuriministeriö, neuvotteleva virkamies Lars Kolttola (sosiaalineuvos
Viveca Arrhenius) sosiaali- ja terveysministeriö, maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman (neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola/ylitarkastaja
Juha-Pekka Suomi) työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainneuvos Päivi
Blinnikka
(VIS-projektipäällikkö
Tarja Nylander) ulkoasiainministeriö, hallitusneuvos Annikki VanamoAlho (ylitarkastaja Elina Johansson)
sisäministeriö/maahanmuutto-osasto,
osastopäällikkö Kauko Aaltomaa
(poliisijohtaja Sanna Heikinheimo)
sisäministeriö/poliisiosasto, johtaja
Hanna Helinko (ylitarkastaja Pekka
Martin) Maahanmuuttovirasto, poliisijohtaja Seppo Kolehmainen (resurssijohtaja Jyrki Wasastjerna) poliisihallitus, Nafisa Yeasmin Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Lapin ETNO
(Elli Heikkilä Länsi-Suomen ETNO),
EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen (erityisasiantuntija Anu WikmanImmonen) Suomen Kuntaliitto ry;
vaihtuvat jäsenet (kausi 31.12.2016
saakka): johtaja Leena Markkanen
(apulaisjohtaja Mari Saari) Helsingin
vastaanottokeskus, maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio (erikoissuunnittelija Minna Kuivalainen)
Uudenmaan ELY-keskus, toiminnanjohtaja Elina Castren (tiedottaja
Sanna Rummakko) Pakolaisneuvonta ry, toiminnanjohtaja Stanislav
Marinets (ei varajäsentä) Suomen
Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto
ry, maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjä (työllisyysasioiden
päällikkö Pirjo Väänänen) SAK ry;
tahot, joista nimetään myöhemmin
vaihtuvat jäsenet ja varajäsenet: kausi
1.1.2017–31.12.2018: Joutsenon vastaanottokeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry, Suomen Punainen Risti, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, kausi 1.1.2019–31.12.2020:
Oulun vastaanottokeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lastensuojelun Keskusliitto, Monika Naiset liitto ry, myöhemmin nimettävä työntekijäjärjestöjen edustaja, kausi 1.1.2021–31.12.2022:
Vaasan vastaanottokeskus, VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen Pakolaisapu ry,
Kanava nuoriso ry, KT Kuntatyönantajat; sihteerit ja asiantuntijat: yli-
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tarkastaja Kristiina Mauriala sisäministeriö/kansainvälisten asioiden
yksikkö ja ylitarkastaja Iikka Saunamäki sisäministeriö/kansainvälisten
asioiden yksikkö. (SM neuvotteleva
virkamies Kalle Kekomäki 0295 488
252)
Päätös asettaa valtuuskunta YK:n
elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n
39. yleiskokoukseen 6.–13.6.2015
Roomassa ja oikeuttaa maa- ja metsätalousministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kansainvälisten asioiden johtaja Aulikki
Hulmi maa- ja metsätalousministeriöstä, varapuheenjohtaja Suomen
pysyvä edustaja FAO:ssa Merja
Sundberg Suomen Rooman suurlähetystöstä ja jäsenet ovat neuvotteleva
virkamies Anna Santala maa- ja metsätalousministeriöstä, lähetystöneuvos
Eeva-Liisa Myllymäki ulkoasiainministeriöstä ja ohjelma-avustaja Tanja
Rajamäki Suomen Rooman suurlähetystöstä. (MMM neuvotteleva virkamies Kimmo Närhinen 0295 162 257)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 4.6.2015 seuraavat nimitysasiat:
Filosofian maisteri Samuli Virtanen
ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 4.6.2015
lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ulkoasiainministeri Timo Soinin
toimikauden ajaksi. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Oikeustieteen maisteri Jari Partanen
ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 10.6.2015
lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään liikenne- ja viestintäministeri
Anne Bernerin toimikauden ajaksi.
(VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 3 . 6 . 2 0 1 5

Ukrainan tilanne sekä Suomen
mahdollinen osallistuminen EU:n
sotilaalliseen kriisinhallintaoperaa-

tioon Välimerellä esillä tasavallan
presidentin ja valtioneuvoston ulkoja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat keskiviikkona 3. kesäkuuta 2015
Ukrainan tilanteesta. Uusi hallitus
arvioi Venäjän toimintaa Ukrainassa
ja EU:n asettamia sanktioita samoista
lähtökohdista kuin edellinenkin hallitus. Suomen selkeä linja siis jatkuu.
Suomi ilmaisee huolensa Itä-Ukrainassa jatkuvista taisteluista. Tulitaukoa rikotaan ja kuolonuhreja tulee
lähes päivittäin. Jo yli kaksi miljoonaa siviiliä on paennut konfliktia.
Suomi korostaa Minskin sopimusten
toimeenpanon välttämättömyyttä ja
toivoo edistystä sopimusta toimeenpanevilta työryhmiltä. Tulitauko tulee
saada voimaan ja osapuolten on vedettävä raskas aseistus rintamalinjalta
helmikuun sopimuksen mukaisesti.
Minskin sopimusten täysimääräinen
toimeenpano, jonka on määrä tapahtua vuoden loppuun mennessä, on
keskeistä myös Euroopan unionin
Ukrainan kriisin johdosta käyttöön
ottamien, Venäjään kohdistettujen
rajoittavien toimien voimassaolon
kannalta. Suomi on tukenut Ukrainaa
kriisin aikana yli 14,3 miljoonalla
eurolla hankkeiden, humanitaarisen
avun ja lähetettyjen asiantuntijoiden
kautta.
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
myös Suomen mahdollista osallistumista EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Välimerellä (EUNAVFOR MED). Valmisteilla olevan
operaation tarkoituksena on ihmissalakuljetuksen torjuminen kansainvälisen oikeuden mukaisella tavalla.
Suomi suhtautuu periaatteessa myönteisesti operaatioon osallistumiseen
ja selvittää mahdollisia osallistumismuotoja ja yhteistyömahdollisuuksia.
Selvitysten jälkeen asiaa käsitellään
uudelleen ministerivaliokunnassa.
Lisätietoja: osastopäällikkö Kirsti
Kauppi, p. 0295 351 561, ulkoasiainministeriö; apulaisosastopäällikkö
Vesa Vasara, p. 0295 351 723, ulkoasiainministeriö (Ukrainan tilanne);
ylijohtaja Esa Pulkkinen, p. 0295 140
300, puolustusministeriö (EUNAVFOR MED)
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT

Ulkoministeriö julkaisi 4.6.2015 taloustieteen tohtorin ja Maailmanpankin
pitkäaikaisen johtajan Ritva Reinikan riippumattoman selvityksen, jossa
tarkastellaan kehitysavun tuloksellisuutta ja esitetään kymmenen suositusta sen parantamiseksi. Ulkoministeriö tilasi raportin eduskunnan
pyynnöstä viime syksynä. Arviointi
tuo esiin sekä vahvuuksia että kehittämisen kohteita. Siinä kiitetään Suomen kehitysyhteistyön tuloksellisuutta.
Esimerkkinä mainitaan Suomen pitkäaikaiset yhteistyömaat Namibia ja
Vietnam, jotka ovat luopumassa kokonaan kehitysavusta. Vuosituhattavoitteiden saavuttamista on vauhditettu
esimerkiksi Etiopiassa, jossa Suomen
apu on tuonut puhtaan veden kolmelle
miljoonalle ihmiselle. Suomen kehitysyhteistyö on kansainvälisesti kohtuullisen laadukasta ja tietyillä osaalueilla jopa maailman huippua.
Vahvuuksia ovat muun muassa vesi-,
koulutus- ja metsäsektorit sekä naisten ja tyttöjen aseman parantaminen.

Suomi on pystynyt myös hyvin tukemaan kehitysmaiden omia instituutioita, hallinnon läpinäkyvyyttä ja
kehittämistä. Nykyisellään voimavarat ovat kuitenkin liian hajautetut.
Arviointi suositteleekin tarkempaa
keskittymistä tiettyihin strategisesti
valittuihin sektoreihin ja maihin.
Byrokratiaa tulisi vähentää ja kehittää tulosten mittaamista, jotta tietoa
saadaan päätöksenteon tueksi. Lopullinen arviointi valmistuu kesäkuun
aikana. Englanninkielinen raportti ja
suomenkielinen tiivistelmä ovat
osoitteessa http://formin.finland.fi/
public/default.aspx?contentid=3280
39&nodeid=15146&contentlan=1&
culture=fi-FI. Lisätietoja antavat Ritva
Reinikka, p. 040 555 9160 ja ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö Pekka Puustinen,
p. 0295 350 560.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi
4.6.2015 Samanpalkkaisuusohjelman 2010–2014 kokonaisarvioinnin. Arvioinnin teki oikeustieteen
kandidaatti Esa Lonka. Naisten ja
miesten palkkaeroa ei saatu kurottua
umpeen vuosina 2006–2015 käynnissä olleen samapalkkaisuusohjel-

man tavoitteen mukaisesti. Tavoitteena oli enintään 15 prosenttiyksikön palkkaero koko työmarkkinoilla.
Se, että päätavoitetta ei saavutettu,
johtuu arvioinnin mukaan pääasiassa
siitä, että taloustaantumassa palkankorotusvara on ollut pieni. On myös
osoittautunut hankalaksi kuroa eri
toimialojen välisiä palkkaeroja.
Palkka- ja sopimuspolitiikassa ei ole
käytettävissä sellaista keinoa, jolla
eri alojen palkkakehitystä tai -jakautumaa voitaisiin oikaista, vaan työehtosopimukset tehdään toimialakohtaisesti. Samapalkkaisuus on kuitenkin edennyt, vaikka ei tavoitellussa
tahdissa. Vaikuttavimmat toimet liittyvät segregaation purkuun, palkkaan
ja palkanmuodostukseen ja palkkakartoituksiin sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen. Arviointi
on osoitteessa http://stm.fi/julkaisu?pubid=10024/126253. Lisätietoja
antavat oikeustieteen kandidaatti Esa
Lonka, p. 050 396 0032 sekä projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen,
p. 0295 163 230 ja projektikoordinaattori Mari-Elina McAteer, p. 0295
163 424, 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.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2015
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