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VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 17.6.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 9/2015 vp)
eduskunnalle vuoden 2015 toiseksi
lisätalousarvioksi. Tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti
yhdellä miljoonalla eurolla. Määrä22.6.2015/70

rahoja ehdotetaan lisättäväksi nettomääräisesti 55 miljoonalla eurolla,
josta 172 miljoonaa euroa on kehykseen kuuluvia menoja. Vuoden 2015
lisätalousarvioesitys lisää nettolainanoton tarvetta 56 miljoonalla eurolla.
Valtion nettolainanotoksi vuodelle
2015 arvioidaan 5,2 miljardia euroa.
Hallitusohjelman mukaan lisätalousarvioihin varataan kehysmenoja varten vuosittain 300 miljoonaa euroa.
Vuoden 2015 jakamaton varaus on
128 miljoonaa euroa. (VM apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen 0295
530 247)
Hallituksen esitys (HE 10/2015 vp)
eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta
hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä lentoliikenteestä tehdyn sopimuksen sekä lain
sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on allekirjoitettu
Ho Chi Minhissä 21.11.2014. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen
lentoliikennesopimus, jossa sovitaan
muun muassa siitä, miten ja millä
edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoliikenteen harjoittajia käyttämään sopimuksella myön-

nettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksen mukaisesti Suomen nimeämät
lentoyhtiöt saavat oikeuden liikennöidä Helsinki-Vantaalta ja joltakin
toiselta nimettävältä lentoasemalta
Hanoihin ja Ho Chi Minhiin. Vastaavat liikenneoikeudet mainituilla reiteillä on Vietnamin nimeämillä lentoyhtiöillä. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 17.6.2015 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta. Asetuksella korvataan vuodelta 2011 oleva
asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (298/2011). Asetukseen tehdään teknisluonteisia tarkistuksia
neuvottelukunnan tehtäviin. Asetus
tulee voimaan 1.8.2015. (OM neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen 0295
150 454)
Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ää muutetaan
siten, että siitä poistetaan viraston
pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voi29
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maan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Lisäksi
asetuksen 2 §:ää muutetaan siten, että
siitä poistetaan viraston johtoa koskevat kielitaitovaatimukset, joista
säädetään laissa julkisyhteisöjen
henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6 §:ssä. Asetus tulee voimaan
15.7.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ää muutetaan
siten, että siitä poistetaan viraston
ylijohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Lisäksi
asetuksen 2 §:ää muutetaan siten, että
siitä poistetaan viraston johtoa koskevat kielitaitovaatimukset, joista
säädetään laissa julkisyhteisöjen
henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6 §:ssä. Asetus tulee voimaan
15.7.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten
aineiden kuljetuksesta tiellä annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta, valtioneuvoston asetus
vaarallisten aineiden kuljetuksesta
rautatiellä annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden
maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä
suorittavista tarkastuslaitoksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n
muuttamisesta. Asetuksiin tehdään
muutokset, jotka vastaavat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun
lain muutoksia koskien norminantosiirtoa liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lisäksi tehdään eräitä muita
muutoksia voimassa oleviin asetuksiin. Asetusmuutoksilla laitetaan täytäntöön komission direktiivin 2014/
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103/EU muutokset. Asetukset tulevat voimaan 1.7.2015. (LVM neuvotteleva virkamies Mari Suominen 0295
342 306)
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta.
Asetuksella laajennetaan nikkelin
käyttömahdollisuuksia leluissa tai
lelujen osissa siten, että nikkeliä voidaan käyttää myös sähkövirran johtamiseen tarkoitetuissa lelujen osissa.
Muutos perustuu lelujen turvallisuutta
koskevaan direktiiviin vuonna 2014
tehtyyn muutokseen, joka jäsenvaltioiden on saatettava kansallisesti
voimaan viimeistään 1.7.2015. Asetus
tulee voimaan 1.7.2015. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 0295
048 932)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 17.6.2015 seuraavat päätökset:
Päätös nimetä oikeustieteen lisensiaatti Heikki Kanninen Suomen
ehdokkaaksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 1.9.2016 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle.
(VNK osastopäällikkö Kare Halonen
0295 160 319)
Päätös vahvistaa valtioneuvoston
jäsenten vuosilomaan rinnastettavat
vapaat kesällä 2015 (liite). (VNK
hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160
175)
Päätös
asettaa
talousneuvosto
18.6.2015 lukien hallituskaudeksi.
Kokoonpano: puheenjohtaja: pääministeri Juha Sipilä; varapuheenjohtaja:
valtiovarainministeri Alexander Stubb;
jäsenet: liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner, puheenjohtaja Sture
Fjäder, toimitusjohtaja Jyri Häkämies, toimitusjohtaja Jussi Järventaus,
pääjohtaja Erkki Liikanen, oikeus- ja
työministeri Jari Lindström, puheenjohtaja Lauri Lyly, puheenjohtaja Juha
Marttila, toimitusjohtaja Kari-Pekka
Mäki-Lohiluoma, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä, sisäministeri Petteri Orpo, puheenjohtaja Antti
Palola, toimitusjohtaja Risto E.J.
Penttilä, elinkeinoministeri Olli
Rehn, ulkoasiainministeri Timo Soini,
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Lenita Toivakka ja kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. (VNK
neuvotteleva virkamies Jukka Nummikoski 0295 162 892)
Päätös asettaa yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvolautakunta toimikaudeksi
17.6.2015–16.6.2019. Kokoonpano

(varajäsenet suluissa): puheenjohtaja:
valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopisto;
jäsenet: varapuheenjohtaja: työtuomioistuimen sihteeri Outi Anttila
työtuomioistuin (vankilan johtaja
Samuli Laulumaa Hämeenlinnan vankila), sosiaalityön professori Timo
Harrikari Helsingin yliopisto (opetusneuvos Raija Meriläinen opetus- ja
kulttuuriministeriö), järjestöjohtaja
Merja Heikkonen Näkövammaisten
Keskusliitto ry (lakimies Henrik
Gustafsson Invalidiliitto ry), lakimies Paula Ilveskivi Akava ry (lakimies Anu-Tuija Lehto Suomen
Ammattiliittojen
Keskusjärjestö
SAK), hallitusneuvos Riitta-Maija
Jouttimäki sosiaali- ja terveysministeriö (hallintopäällikkö Laura Niinimaa Helsingin kaupunki, sosiaali- ja
terveysvirasto), julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuro Tampereen yliopisto (kihlakunnansyyttäjä
Pasi Pälsi Salpausselän syyttäjänvirasto), työlainsäädännön ja työehtosopimuspolitiikan asiantuntija Katja
Leppänen Elinkeinoelämän keskusliitto EK (lainopillinen lakimies Atte
Rytkönen Suomen Yrittäjät ry), hovioikeudenneuvos Jukka Lindstedt Helsingin hovioikeus (kansliapäällikkö
Elisa Kumpula markkinaoikeus),
pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry (sosiaalipsykologian
professori Inga Jasinskaja-Lahti Helsingin yliopisto), erityisasiantuntija
Husein Muhammed Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto (ylitarkastaja
Jenny Rintala Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue),
lääkintä- ja bio-oikeuden yliopistolehtori Liisa Nieminen Helsingin yliopisto (toiminnanjohtaja Elina Castrén
Pakolaisneuvonta ry), oikeussihteeri
Jukka Siro korkein oikeus (oikeussihteeri Tiina-Liisa Autio korkein
oikeus) ja lainsäädäntöneuvos Sonya
Walkila oikeusministeriö (julkisoikeuden maisteriohjelman johtaja Niina
Mäntylä Vaasan yliopisto). (OM johtaja Johanna Suurpää 0295 150 534)
Päätös määrätä lainopillinen asiamies Ville Kukkonen vakuutusoikeuden sivutoimisen työoloja tai yritystoimintaa tuntevan jäsenen varajäseneksi käsittelemään ja ratkaisemaan
vakuutusoikeuslain 11 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asioita
(yrittäjien ansioeläkeasiat) 18.6.2015
lukien vakuutusoikeuden 31.12.2019
päättyväksi toimikaudeksi. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150
546)
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Päätös ratkaista Tuovi Helena Rinteen jäämistöstä tehdyt hakemukset
ja ilmoitukset. (VM budjettineuvos
Petri Syrjänen 0295 530 065)

men maksuihin EU:lle vuonna 2016.
(VM lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen 0295 530 005)
N I M I T Y S A S I AT

Päätös ratkaista Hilkka Kyllikki Jalavan jäämistöstä tehdyt hakemukset.
(VM budjettineuvos Petri Syrjänen
0295 530 065)

Valtioneuvosto päätti 17.6.2015 seuraavat nimitysasiat:

Päätös myöntää vuoden 2015 talousarvion momentilta 31.40.42 (Sanomalehdistön tuki) valtioneuvoston sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen
mukaisesti Nyhetsbyrån FNB Ab:lle
440 000 euron avustus ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen, Alma Media Kustannus Oy/
Lapin Kansalle 40 000 euron avustus
saamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen sekä Karjalan kielen seura
ry:lle 20 000 euron avustus karjalankielisen verkkojulkaisun julkaisukustannusten alentamiseen. Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n ja Fontana Media Ab Oy:n hakemukset
hylätään. (LVM ylitarkastaja Emil
Asp 0295 342 498)

Hallintotieteiden maisteri Mikko Helkiö valtioneuvoston kanslian tarkastusneuvoksen virkaan 1.8.2015 lukien.
(VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen
0295 160 300)

Päätös myöntää Vaasan Sähköverkko
Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Vaasan kaupungissa ja Mustasaaren kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennetun 110 kV sähkönsiirtojohdon käyttöoikeutta varten
(Purola-Gerby). (TEM ylitarkastaja
Johanna Juvonen 0295 064 220)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
17.6.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2015
vp) eduskunnalle Euroopan unionin
vuoden 2016 talousarvioesityksen
valmisteluun liittyvästä komission
ennakkoarviosta vuodelle 2016 (budjetti; Euroopan unioni). Komission
esittämä maksumäärärahojen taso
143,5 miljardia euroa on 1,6 prosenttia vuoden 2015 tasoa suurempi.
Sitoumusten määrä on 153,5 miljardia euroa, mikä on 5,2 prosenttia
edellisvuotta pienempi. Komission
esityksen mukaisten maksumäärärahojen taso vastaa 0,98 prosenttia
EU:n yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Edellä mainitut luvut sisältävät myös kaikki rahoituskehyksen
ulkopuoliset erityisrahoitusvälineet.
Suomen maksujen kokonaismäärä
tarkentuu sovitteluprosessin päätyttyä
marras–joulukuussa. Julkisen talouden suunnitelmassa 2.4.2015 on varauduttu 2 214 miljoonalla eurolla Suo-
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Kauppatieteiden maisteri Paula Lehtomäki pääministerin toimikaudeksi
nimitettävän valtiosihteerin virkaan
1.7.2015 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään pääministeri Juha Sipilän
toimikauden ajaksi. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Valtioneuvosto muutti ministerin toimikaudeksi 10.6.2015 lukien valtiosihteerin virkaan nimitetyn oikeustieteen maisteri Jari Partasen nimitysmääräystä 17.6.2015 lukien siten, että
se on voimassa toistaiseksi, kuitenkin
enintään ministerien Vehviläinen,
Rehula, Tiilikainen, Rehn ja Berner
toimikauden ajan. Partanen määrätään toimimaan niissä ministeriöissä,
joihin ministerit Vehviläinen, Rehula,
Tiilikainen, Rehn ja Berner on määrätty käsittelemään ministeriöiden
toimialoihin kuuluvia asioita. (VNK
alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295
160 300)
Valtioneuvosto muutti ministerin toimikaudeksi 4.6.2015 lukien valtiosihteerin virkaan nimitetyn filosofian
maisteri Samuli Virtasen nimitysmääräystä 17.6.2015 lukien siten, että
se on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Soini, Niinistö, Lindström ja Mäntylä toimikauden ajan. Virtanen määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin
ministerit Soini, Niinistö, Lindström
ja Mäntylä on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin
kuuluvia asioita. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Valtioneuvosto muutti ministerin toimikaudeksi 29.5.2015 lukien valtiosihteerin virkaan nimitetyn oikeustieteen kandidaatti Olli-Pekka Heinosen nimitysmääräystä 17.6.2015 lukien siten, että se on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Stubb, Orpo, Toivakka ja GrahnLaasonen toimikauden ajan. Heinonen
määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Stubb, Orpo,
Toivakka ja Grahn-Laasonen on

määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
(VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala
oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden
yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.7.2015 lukien. (OM osastopäällikkö Asko Välimaa 0295 150
248)
Oikeustieteen kandidaatti Annina
Tanhuanpää valtiovarainministeriön
neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.7.2015 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Valtioneuvosto myönsi hallitusneuvos
Anna Sotaniemelle virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virasta 15.8.2015–
14.8.2018. (LVM kansliapäällikkö
Harri Pursiainen 0295 342 389)
Valtioneuvosto myönsi pääjohtaja
Petteri Taalakselle virkavapautta
Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan
virasta 1.1.2016–31.12.2019. (LVM
kansliapäällikkö Harri Pursiainen
0295 342 389)
Oikeustieteen maisteri Sanna Pekkarinen sosiaali- ja terveysministeriön
neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.8.2015 lukien. (STM vanhempi
hallitussihteeri Arita Kaario 0295
163 522)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
17.6.2015

EU-ministerivaliokunnan kokous
17.6.2015
EU-ministerivaliokunta
käsitteli
kokouksessaan 17. kesäkuuta parempaa sääntelyä, Kreikan tilannetta sekä
useiden ministerineuvostojen asioista.
EU-ministerivaliokunta linjasi, että
Suomi tukee Euroopan komission toukokuussa antamaa ehdotusta toimielinten väliseksi sopimukseksi paremmasta sääntelystä. Sopimuksen tarkoituksena on sitouttaa komissio,
parlamentti ja neuvosto sääntelyn
parempaan suunnitteluun ja koordinointiin. Suomi katsoo, että etenkin
EU:n kilpailukykyyn vaikuttavaa
sääntelyä ja sen yksityiskohtaisuutta
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tulee vähentää ja keventää. Kansallisella tasolla EU-sääntelyn mahdollistamaa joustoa tulee hyödyntää täysimääräisesti työllisyyden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi. Suomi on jo
pitkään edistänyt EU:ssa parempaa
sääntelyä.
EU-ministerivaliokunta keskusteli
myös Kreikan tilanteesta ja sopi
Suomen toimintalinjasta Ecofiniin
(19.6.), ulkoasiainneuvostoon (22.6.),
yleisten asioiden neuvostoon (23.6.)
sekä ammatillisen koulutuksen ministerikokoukseen (22.6.).
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319 ja
EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne
Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia
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 1 2 . 6 . 2 0 1 5

Ukraina sekä Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan esillä TP-Utvassa
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 12. kesäkuuta Ukrainan tilanteesta. Tasavallan presidentin on määrä keskustella aiheesta presidentti Putinin kanssa 16. kesäkuuta
Moskovassa.
Suomi pitää Itä-Ukrainan kiristynyttä
tilannetta huolestuttavana. Kiihtyneet taistelut horjuttavat entisestään
heikkoa tulitaukoa. Suomi korostaa
Minskin sopimusten täysimääräisen
toimeenpanon välttämättömyyttä ja
kaikkien osapuolten, Venäjä mukaan
lukien, vastuuta sen toteutumisesta.
Toimeenpanoa edistävän Etyjin kontaktiryhmän ja sen alaisten työryhmien
työn jatkuminen on tärkeää.
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
myös Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan, kansainväliseen harjoitustoimintaan ja nopean
toiminnan joukkoihin. Sotilaallisen
kriisinhallinnan tehtäviin osallistuu
tällä hetkellä noin 500 sotilasta.
Heistä suuri osa toimii UNIFIL-operaatiossa Libanonissa. Suomi harkitsee mahdollisuuksia jatkaa osallistumista UNIFIL-operaatioon myös
nykyisen määräajan eli toukokuu
2016, päättymisen jälkeen. Suomi
jatkaa osallistumistaan YK:n Malissa
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toimivaan MINUSMA-operaatioon.
Suomi päättää osallistumisensa YK:n
UNMIL-operaatiossa Liberiassa vuoden 2015 loppuun mennessä. Kriisinhallintaosallistumiseen,
mukaan
lukien hallitusohjelman linjausten
tarkempaan toimeenpanoon, palataan
alkusyksystä. Suomi jatkaa osallistumista kansainväliseen harjoitustoimintaan ja nopean toiminnan joukkoihin samoista lähtökohdista ja
tavoitteista kuin aiemmin.

LUOVUTETUT
MIETINNÖT

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
16.6.2015 kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän
mietinnön. Lakiesityksen muotoon
valmistellussa työryhmän mietinnössä esitetään säädettäväksi uusi
erillislaki kilpailuoikeudellisista
vahingonkorvauksista. Mietinnössä
ehdotetaan säädettäväksi muun
muassa kartelleja koskevasta vahinkoolettamasta, todistustaakasta, todisteiden esittämisestä, yhteisvastuun
rajauksesta, rikkomuksen toteavan
päätöksen vaikutuksesta vahingonkorvausoikeudenkäynnissä ja vanhentumisesta. Lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, joka tulee saattaa
kansallisesti voimaan viimeistään
27.12.2016. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja mietinnöstä
viimeistään 11.9.2015. Mietintö on
osoitteessa https://www.tem.fi/files/
43351/Kilpailuoikeudellisia_vahingonkorvauksia_koskevan_tyoryhman_mietinto.pdf. Lisätietoja antavat
ylijohtaja Pekka Timonen, p. 0295
060 060 ja neuvotteleva virkamies
Virve Haapajärvi p. 0295 047 027,
työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
16.6.2015 tutkimuksen, jossa todetaan työ- ja elinkeinotoimistoissa
tehdyt kotoutumissuunnitelmien
vaikuttavan merkittävästi maahanmuuttajien lasten opintomenestykseen ja koulutuspolkuihin. Ylisukupolviset vaikutukset näyttäytyvät
parempana opintomenestyksenä maahanmuuttajien lapsilla, joiden vanhemmille oli tehty kotoutumissuunnitelma verrattuna aiemmin tulleiden
maahanmuuttajien lapsiin, joiden
vanhemmille ei ollut tehty kotoutumissuunnitelmaa. Työ- ja elinkeinotoimistojen kotoutumista tukevat toimenpiteet ovat kustannus-hyöty -vaikutuksiltaan tehokkaita paitsi lyhyellä
myös pitkällä tähtäimellä. Maahanmuuttajien asemaa ja kotoutumista
uuteen yhteiskuntaan onkin syytä arvioida pitkäjänteisesti. Tutkimus on
osoitteessa http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/kotoutumissuunnitelmien_vaikutukset_maahanmuut
tajien_lasten_koulutusvalintoihin.
98033.xhtml, Lisätietoja antavat erikoistutkija Matti Sarvimäki, p. 040
3045 515, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja kehittämispäällikkö
Annika Forsander, p. 0295 060 206,
työ- ja elinkeinoministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi
16.6.2015 professori Juha Kinnusen
ja professori Teemu Malmin tekemän selvityksen Fimean alueellistamisen etenemisestä. Fimean alueellistamista selvittäneet professorit
Kinnunen ja Malmi ehdottavat, että
laitoksen alueellistamista jatketaan
nykyisen suunnitelman mukaisessa
aikataulussa. Tavoitteena olisi, että
vuonna 2018 Kuopiossa olisi laitoksen
päätoimipiste ja laitos toimisi monipaikkaisena. Selvitysmiehet toteavat
raportissaan, että Fimean alueellistaminen ei ole edennyt vuonna 2012
päätetyssä aikataulussa. Laboratoriotoimintojen arvioiminen ei kuulunut
selvitysmiesten toimeksiantoon. Vuonna 2012 sosiaali- ja terveysministeriön tekemän linjauksen mukaisesti
laboratorio jää Helsinkiin. Raportti
on osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/0/Raportti+Fimean+alueellistaminen/345736
ed-5576-4667-8493-0a75f 12922fc.
Lisätietoja antavat professori, Juha
Kinnunen, p. 040 567 5415, professori Teemu Malmi, p. 040 510 0827,
kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee,
p. 0295 163 356 ja osastopäällikkö
Kirsi Varhila, p. 0295 163 338.

Valiokunta sai myös katsauksen koskien Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tiivistämistä.
Lisätietoja: yksikön päällikkö Mikko
Kinnunen, p. 0295 351 820 ja osastopäällikkö Terhi Hakala, p. 0295 351
300 (Ukrainan tilanne) ulkoasiainministeriö, vanhempi osastoesiupseeri
Hannu Teittinen, p. 0295 140 317
(kriisinhallinta) ja vanhempi osastoesiupseeri Sami Nurmi, p. 0295 140
336 (puolustusyhteistyö) puolustusministeriö
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Ympäristöministeriö julkaisi 16.6.2015
asiantuntijaryhmän toimenpidesuositukset Korjausrakentamisen strategian
seurannasta. Kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijat esittävät huolensa maamme rakennuskannan
nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Asiantuntijaryhmä on arvioinut kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen
tilaa osana Korjausrakentamisen
strategian seurantaa. Ryhmä esittää
myös joukon toimenpiteitä, joilla
kansallisomaisuus saadaan tehokkaammin kuntoon. Rakennuskannan
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asianmukainen ylläpito ja korjaaminen
palvelevat kansalaisten terveyttä,
kestävää kehitystä, kansantaloutta ja
Suomen kilpailukykyä. Vuonna 2007
valmistunut Korjausrakentamisen strategia on vienyt asioita oikeaan suuntaan. Tästä huolimatta suomalaisia
kiinteistöjä ei vielä ylläpidetä, korjata
ja kehitetä yhteiskunnan nykyisiä ja
tulevia tarpeita vastaavalla tavalla.
Asiantuntijaryhmän toimenpidesuositukset tukevat pääministeri Juha
Sipilän hallitusohjelman tavoitteiden
toteuttamista. Toimenpidesuositukset

ovat luettavissa osoitteessa http://
www.ym.fi/download/noname/%
7BF821CEEB-173B-47CF-90E8-B
BD0C28B031A %7D/109840. Lisätietoja antavat Harri Hakaste, p. 0295
250 074, ympäristöministeriö, Jari
Virta, p. 09 1667 6224, Kiinteistöliitto, Erkki Aalto, p. 040 564 8647,
RAKLI ry, Heikki Kauranen, p. 0400
805 421, Isännöintiliitto, Jani Kemppainen, p. 040 541 8090, Rakennusteollisuus RT ja Arto Pekkala, p. 040
348 7781, Opetushallitus.
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