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Valtioneuvosto antoi 1.7.2015 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että
siitä poistetaan ministeriön ylintä
virkamiesjohtoa koskevat kelpoisuus6.7.2015/76

vaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015
voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus
tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295
530 116)
Valtioneuvoston asetus Energiavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen
3 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston ylijohtajan kelpoisuusvaatimuksia koskeva 2 momentin viittaussäännös. Muutos liittyy
1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion
virkamieslain muutokseen, jonka
mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä.
Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM
neuvotteleva virkamies Riitta Bäck
0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus Geologian
tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että
säännöksen soveltamisala täsmennetään koskemaan välittömästi pääjohtajan alaisia johtajia. Muutos liittyy
1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion
virkamieslain muutokseen, jonka
mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä.

Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM
neuvotteleva virkamies Riitta Bäck
0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus Kilpailu- ja
kuluttajavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan siten, että siitä
poistetaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos
liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen
valtion virkamieslain muutokseen,
jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista
säädetään valtion virkamieslain
8 §:ssä. Asetus tulee voimaan
1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viraston pääjohtajaa koskevat
kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy
1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion
virkamieslain muutokseen, jonka
mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä.
Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM
neuvotteleva virkamies Riitta Bäck
0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus Turvallisuusja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muutta13

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

misesta. Asetusta muutetaan siten,
että siitä poistetaan viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion
virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee
voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva
virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan siten, että siitä
poistetaan ministeriön ylintä virkamiesjohtoa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015
voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan
valtion ylimmän virkamiesjohdon
kelpoisuusvaatimuksista säädetään
valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus
tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295
530 116)
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston
asetuksen 16 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan aluehallintoviraston ylijohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset.
Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva
virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus tilastokeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetusta
muutetaan siten, että siitä poistetaan
viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy
1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion
virkamieslain muutokseen, jonka
mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä.
Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM
neuvotteleva virkamies Riitta Bäck
0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus Tullin hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetusta
muutetaan siten, että siitä poistetaan
viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy
1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion
virkamieslain muutokseen, jonka
mukaan valtion ylimmän virkamies-
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johdonkelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä.
Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM
neuvotteleva virkamies Riitta Bäck
0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n
kumoamisesta. Säännös sisältää viraston ylijohtajan kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan
tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva
virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetusta
muutetaan siten, että siitä poistetaan
viraston pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Muutos liittyy
1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion
virkamieslain muutokseen, jonka
mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä.
Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM
neuvotteleva virkamies Riitta Bäck
0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus rekisterihallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta. Asetusta
muutetaan siten, että siitä poistetaan
Väestörekisterikeskuksen ylijohtajaa
koskevat
kelpoisuusvaatimukset.
Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva
virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus Valtion talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Asetusta
muutetaan siten, että viraston toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimukset muutetaan valtion virkamieslain mukaisiksi. Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus
tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295
530 116)

Valtioneuvoston asetus Suomen
ympäristökeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että
siitä poistetaan viraston pääjohtajaa
koskevat
kelpoisuusvaatimukset.
Muutos liittyy 1.5.2015 voimaan tulleeseen valtion virkamieslain muutokseen, jonka mukaan valtion ylimmän virkamiesjohdon kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtion virkamieslain 8 §:ssä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva
virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
5 §:n muuttamisesta. Asetusta 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. Asetus
tulee voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295
530 116)
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan siten, että siitä
poistetaan ministeriön ylintä virkamiesjohtoa 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 6 §:ssä hallitusneuvokselle
ja hallitussihteerille sekä lainsäädäntöjohtajalle ja lainsäädäntöneuvokselle
kelpoisuusvaatimukseksi säädetty
oikeustieteen kandidaatin tutkinto
muutetaan valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n mukaiseksi. Asetus tulee
voimaan 1.8.2015. (VM neuvotteleva
virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus opetus- ja
kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviä koskeva 1 § muutetaan, jotta se
vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä 1.8.2015 lukien. Lisäksi pykälän
tehtäväluetteloon tehdään eräitä muita
muutoksia, joiden tarkoituksena on
kuvata ministeriön tehtäviä nykyistä
pykälää nykyaikaisemmin. Asetuksen
3 § muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteilla olevan organisaatiouudistuksen johdosta. Kelpoi-
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suusvaatimuksia koskeva asetuksen
6 § muutetaan valtion virkamieslain
muutoksen johdosta. Lisäksi pykälästä poistetaan eräitä virkoja koskevia kelpoisuusvaatimuksia, joista säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.
Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (OKM
ylijohtaja Esko Ranto 0295 330 115)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja
10 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että tukiyksikkökerroin
maidon tuotantotuelle on 0,90 1.8.–
31.12.2015. Asetuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia verrattuna asetuksella 44/2015 päätettyyn rahojen
käyttöön. Asetus tulee voimaan
8.7.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 § muutetaan niin,
että maininta maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetusta laista
lisätään asetuksen soveltamis-alaksi
estämään sekaantumismahdollisuudet aiemman lainsäädännön aikana
voimassa olleeseen oikeustilaan. Asetus tulee voimaan 8.7.2015. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 1.7.2015 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä entisen kansanedustajan, varatuomari Johannes Koskisen
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan jäsenyys päättymään 31.8.2018. (VM finanssineuvos
Kristina Sarjo 0295 530 055)
Päätös Suomen valtion omistuksessa
ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa
olevan kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta ja myynnistä. Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Turun
kaupungissa sijaitsevat kiinteistöt
853-8-35-1, 853-8-36-1, 853-8-38-1
ja 853-8-39-1 niillä olevine rakennuksineen Verkaranta Kiinteistöt Oy:lle
perustettavien yhtiöiden lukuun 6,375
miljoonan euron kauppahinnasta ja
muutoin määräämillään ehdoilla. Kohteet sijaitsevat Turun kaupungissa,
Mihailowinkadun ja Graniittilinnankadun varrella. Yhteensä kiinteistöillä
on pääosin suojeltua rakennuskantaa
noin 27 000 kerrosneliömetriä ja
uudisrakennusoikeutta yhteensä noin
15 000 kerrosneliömetriä. Myyntiprosessissa on noudatettu valtion
kiinteistöstrategian mukaisia avoimia
ja syrjimättömiä myyntimenettelyjä.
(VM neuvotteleva virkamies Pauliina
Pekonen 0295 530 081)

Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Liikenneturvallisuusasiain
neuvottelukunta lakkautetaan kumoamalla liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston asetus. Neuvottelukunnan tilalle
muodostetaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla toimiva uusi poikkihallinnollinen liikenneturvallisuuden
ohjausjärjestelmä. Asetus tulee voimaan 1.8.2015. (LVM lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen 0295 342 570)

Päätös oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö merkitsemään valtion puolesta Terrafame Oy:n osakkeita ja
korottamaan Terrafame Oy:n omaa
pääomaa 112 000 000 eurolla. Terrafame Oy:n oman pääoman korotus
maksetaan vuoden 2015 toisessa lisätalousarviossa momentille 32.01.89
(Osakehankinnat) myönnettävällä
112 000 000 euron määrärahalla. Lisätalousarvio tulee voimaan 6.7.2015.
Oman pääoman korottaminen liittyy
Talvivaaran kaivosta koskeviin järjestelyihin varautumiseen. (TEM teollisuusneuvos Janne Känkänen 0295 064
200)

Valtioneuvoston asetus työsopimuslaissa säädetyn seuraamusmaksun
euromäärien tarkistamisesta. Työsopimuslain (55/2001) 11 a luvun 3 §:n
1 momentissa säädetyn seuraamusmaksun euromäärät tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti siten, että
seuraamusmaksu on vähintään 1 020
euroa ja enintään 30 700 euroa. Asetus
tulee voimaan 1.8.2015. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 0295 048 937)

Päätös hyväksyä Manner-Suomen
ESR-ohjelman (2007–2013) rahoitusmuutos ja lähettää esitys Euroopan
komissiolle. Päätöksellä muutetaan
Manner-Suomen ESR-ohjelman rahoituskehystä siten, että EU-osarahoitus
muutetaan 44 prosentista 46 prosenttiin. EU-säädösten mukaan EU-osarahoitussuhde voi Suomen kaltaisessa
maassa olla korkeintaan 50 prosenttia.
Eduskunta leikkasi valtion vastinrahoi-
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tusta vuosina 2012–2013 yhteensä
24,7 miljoonaa euroa. Leikkaus arveltiin voitavan kompensoida kuntarahoituksella. Kuntien tiukan rahatilanteen vuoksi kuntarahoitusta ei ole
kertynyt edes alun perin suunniteltua
määrää. Tämän johdosta ESR-ohjelman rahoituskehys ei tule toteutumaan täysimääräisesti ja Suomi saisi
EU-rahoitusta ennakoitua vähemmän.
Ainoa mahdollisuus tilanteen korjaamiseksi on esittää komissiolle osarahoitussuhteen muuttamista. (TEM
neuvotteleva virkamies Sirpa Liljeström 0295 047 981)
Päätös nimittää Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi
Ritva Laakso-Mannisen tilalle toimitusjohtaja Tauno Kekäle 1.8.2015
lukien rahaston 31.1.2.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
1.7.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2015 vp)
eduskunnalle Suomen liittymisestä
yhteiseen kieliaineistojen ja -teknologian eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CLARIN
ERIC -konsortioon liittyminen). Suomen on tarkoitus liittyä yhteiseen kieliaineistojen- ja teknologian eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon, joka on perustettu komission
päätöksellä. CLARIN ERIC edistää
humanistista ja yhteiskuntatieteellistä
tutkimusta tarjoamalla tutkijoille tutkimusinfrastruktuurin, joka mahdollistaa pääsyn Euroopan tason kieliaineistoihin ja työkaluihin. (OKM
opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295
330 147)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 1.7.2015 seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainneuvos Pasi Tuominen
ulkoasiainministeriön kansalaispalvelupäällikön tehtävään 1.1.2016–
31.8.2019. (UM lähetystöneuvos Mika
Koskinen 0295 351 434)
Valtioneuvosto myönsi virkavapautta
neuvotteleva virkamies Tiina Maisalalle neuvottelevan virkamiehen
virasta 1.9.2015–14.8.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Asta Niskanen 0295
530 301)
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Valtioneuvosto myönsi virkavapautta
neuvotteleva virkamies Jukka Kekkoselle neuvottelevan virkamiehen
virasta 1.9.2015–14.8.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Asta Niskanen 0295
530 301)
Valtioneuvosto myönsi virkavapautta
neuvotteleva virkamies Tarja Kotkavuolle neuvottelevan virkamiehen
virasta 1.9.2015–31.8.2018 (VM lainsäädäntöneuvos Asta Niskanen 0295
530 301)
Valtioneuvosto myönsi virkavapautta
Pasi Toivo Rantahalvarille neuvottelevan virkamiehen virasta 15.8.2015–
14.8.2017. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
1.7.2015

EU-ministerivaliokunnan kokous
1.7.2015
EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 1. heinäkuuta turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319,
erityisavustaja Jari Haapiainen (EUasiat), p. 0295 160 406 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm,
p. 040 537 0733, valtioneuvoston
kanslia

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 1.7.2015 seuraavia asioita:
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävien avustusvarojen,
korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä valtiontakausten myöntämisvaltuuden osoittaminen maatalouden
rakennetukien toimeenpanoa varten
vuonna 2015. Vuoden 2015 talousarvion momentilla 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) on vuonna 2015 määrärahaa 22 000 000 euroa ja myöntämisvaltuutta 66 000 000 euroa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille osoitetaan 88 000 000 euroa käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten. Momentilla 30.10.41
(Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen
myöntämisvaltuutta
250 000 000 euroa, josta nyt jaetaan
247 000 000 euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2015
käyttösuunnitelman mukaisia avustusvaroja on käytettävissä 20 000 000
euroa, joka jaetaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskusten käytettäväksi.
Makeran vuoden 2015 käyttösuunnitelmassa 10 000 000 euroon rajattu
valtiontakausten myöntämisvaltuus
osoitetaan Maaseutuvirastolle edelleen jaettavaksi elinkeino-, liikenneja ympäristökeskusten käytettäväksi
ilmoitusten mukaan. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki
0295 162 437)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELU 1.7.2015

Ministerit kertovat ajoissa aikeensa
siirtyä uusiin tehtäviin
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen
ministerit päättivät keskiviikkona
1. heinäkuuta pidetyssä neuvottelussaan sitoutua vapaaehtoisesti ilmoittamaan hyvissä ajoin aikeensa mahdollisesta siirtymisestään muihin tehtäviin kesken ministerikauden tai tietyn ajan kuluttua ministerin tehtävän
päättymisen jälkeen. Ilmoitus perustuu valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan viime syyskuussa antamaan suositukseen. Se annetaan tarvittaessa pääministerille ja neuvottelukunnalle, joka antaa neuvoa-antavan
lausunnon.
Sitoumukseen sisältyvät edellytykset
muiden tehtävien vastaanottamiselle,
jos ministerin siirtyminen toisiin tehtäviin aiheuttaa eturistiriidan aikaisempaan vastuualueeseen, tehtäviin
tai toimialaan nähden tai jos siirtyminen on muutoin omiaan heikentämään luottamusta julkisen hallinnon
toimintaan. Virkamieseettinen neuvottelukunta voi suosittaa ministerille
enintään kuuden kuukauden karenssiaikaa ennen uuden tehtävän vastaanottamista.
Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on pysyvä etiikkatoimielin,
joka on tällä hetkellä asetettu toimikaudelle 1.6.2014–31.12.2017.
Virkamieseettisen neuvottelukunnan
jäsenet ovat:
Professori emeritus Ilkka Niiniluoto,
Helsingin yliopisto

Professori Ari Salminen, Vaasan yliopisto
Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen,
KT Kuntatyönantajat
Johtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän keskusliitto
Pääjohtaja Rauni Hagman, Patenttija rekisterihallitus
Kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö
Toimittaja Ulla Järvi, Julkisen sanan
neuvosto
Hallituksen jäsen Klaus Krokfors,
Transparency International Suomi ry
Sihteeri:
Työmarkkina-asiantuntija Kati Orkola,
valtiovarainministeriö
Ministereiden sitoutuminen ilmoitusmenettelyyn:
– Ministerit sitoutuvat ilmoittamaan
hyvissä ajoin etukäteen aikomuksestaan mahdollisesti siirtyä valtioneuvoston jäsenen tehtävästä toisiin
tehtäviin. Ilmoitus ja tarvittava selvitys annetaan pääministerille ja valtion virkamieseettiselle neuvottelukunnalle, joka arvioi asiaa ja antaa
asiasta neuvoa-antavan lausunnon.
– Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta voi suosittaa ministerille
enintään kuuden kuukauden karenssiaikaa ennen uuden tehtävän vastaanottamista, jos ministerin siirtyminen
toisiin tehtäviin aiheuttaisi eturistiriidan suhteessa ministerin tehtävän
vastuualueeseen, tehtäviin tai toimialaan nähden, tai jos siirtyminen
muutoin olisi omiaan heikentämään
luottamusta julkisen hallinnon toimintaan. Karenssisuosituksen tarkempi sisältö tarkennetaan neuvottelukunnan lausunnossa. Mahdollinen
karenssi alkaisi siitä, kun tasavallan
presidentti on vapauttanut ministerin
valtioneuvoston jäsenyydestä.
– Ministeriä koskevaa ilmoitusmenettelyä sovelletaan ministeriaikana.
Ministerin ei kuitenkaan ole tarpeen
tehdä ilmoitusta, jos on ilmeistä, ettei
eturistiriitaa voida katsoa syntyvän.
Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo
Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia
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Rahapeliyhtiöiden
etenee

yhdistyminen

Talouspoliittinen ministerivaliokunta
puolsi tänään 30. kesäkuuta kaikkien
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kolmen rahapeliyhteisön, Fintoton,
Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen, yhdistämistä.
Yhdistymistä valmistelemaan perustettaisiin väliaikainen integrointiyhtiö.
Rahapeliyhtiöt ja valtio valmistelevat elokuun aikana yhteisymmärryspöytäkirjan integrointiyhtiön työstä
ja yhdistymisen valmistelun periaatteista. Tässä yhteydessä kiinnitetään
huomiota rahapeliyhteisöjen henkilöstöön sekä tuottojen saajiin liittyviin kysymyksiin.
Peliyhteisöt antavat kukin oman lausuntonsa yhteisymmärryspöytäkirjasta.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
käsittelee lausunnot saatuaan rahapeliyhtiöiden yhdistämistä uudelleen.
Sisäministeriö käynnistää tarvittavat
lainsäädäntöhankkeet sen jälkeen
välittömästi. Lakiehdotukset arpajaislain muuttamisesta ja uudesta tuotonjakolaista valmisteltaisiin siten, että
hallituksen esitykset voitaisiin antaa
eduskunnalle viimeistään kevät-istuntokaudella 2017.
Integrointiyhtiön hallitukseen kuuluisivat rahapeliyhteisöjen edustajat ja
kolme valtion edustajaa. Puheenjohtajana toimisi valtion edustaja.
Rahapeliyhtiöiden yhdistyminen perustuu viime hallituskaudella tehtyyn
yksimieliseen parlamentaariseen selvitykseen. Tavoitteena on, että kotimaisten rahapeliyhtiöiden yksinoikeuteen
perustuva rahapelijärjestelmä säilyy
Suomessa jatkossakin. Yksin-oikeusjärjestelmä on paras tapa estää rahapeleihin liittyvät väärinkäytökset ja
vähentää rahapelaamisen sosiaalisia
ja terveydellisiä haittoja. Samalla
säilyy rahapelien tuottojen käyttö
yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tuot-

tojen jaosta säädettäisiin uudella tuotonjakolailla.
Lisätietoja: kansliapäällikkö Päivi
Nerg, p. 0295 418 803, sisäministeriö ja osastopäällikkö, ylijohtaja Eero
Heliövaara, p. 0295 160 150, valtioneuvoston kanslia
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
29.6.2015

EU-ministerivaliokunnan kokous
29.6.2015
EU-ministerivaliokunta käsitteli Kreikan tilannetta. EU-ministerivaliokunta
seuraa tilannetta tarkoin ja kokoontuu tarvittaessa.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 315
ja EU-asioiden viestintäpäällikkö
Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä luovutti 1.7.2015 raporttinsa
ehdotuksista ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen määrällisiksi tavoitteiksi 2020-luvulle.
Ehdotusten lähtökohtina ovat Suomen
saattaminen kasvu-uralle ja osaavan
työvoiman turvaaminen kansakunnan
hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta keskeisillä aloilla. Työryhmän
mukaan tutkintotarve kasvaa eniten
tekniikan ja liikenteen koulutuksessa.
Myös sosiaali-, terveys- ja liikunta-

alalle ja luonnonvara- ja ympäristöalalle tarvitaan pieni lisäys tutkintotuotokseen. Viime vuosia vähemmän
tutkintoja tarvitaan kulttuurialan,
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon alan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksesta.
Raportti on luettavissa osoitteessa
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/
2015/osaaminen.html. Lisätietoja antavat korkeakouluneuvos Ari Saarinen,
p. 0295 330 278, opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusneuvos Samuli
Leveälahti, p. 0295 331 302, opetushallitus, opetusneuvos Ilpo Hanhijoki
(koulutustarve-ennakointitulokset), p.
0295 331 057, opetushallitus ja yksikönjohtaja Juha Honkatukia (VATTskenaariot), p. 0295 519 413, VATT.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotuen uudistamista selvittänyt työryhmä luovutti loppuraporttinsa 26.6.2015 perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle. Työryhmä
esittää, että toimeentulotukilaki uudistettaisiin kokonaisuudessaan. Uudistuksen yhteydessä on työryhmän
mukaan välttämätöntä muuttaa myös
eri hallinnonalojen käytäntöjä. Näin
turvattaisiin se, ettei toimeentulotukeen tarpeettomasti valu kustannuksia, joita sinne ei kuulu. Toimeentulotuen hakemista työryhmä selkiyttäisi siten, että vain perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Täydentävää
ja ehkäisevää tukea haettaisiin edelleen aina kunnalta. Raportti on osoitteessa http://www.julkari.fi/handle/
10024/126357. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Elina Palola,
p. 0295 163 595, sosiaali- ja terveysministeriö.

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