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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 A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 27.8.2015 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta.
Asetuksella säädetään turvallisuusverkkolakia (10/2015) tarkentavasti
turvallisuusverkon palveluista, palvelutuottajien tehtävistä, laitetilojen
käytöstä, turvallisuusverkon palvelujen korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimuksista, vaatimusten
täyttymisen toteamisesta sekä palvelujen hyväksymisestä käyttöön otettavaksi. Lisäksi asetuksella säädetään käyttäjän tietojärjestelmän tai
tieto- ja viestintäteknisen järjestel31.8.2015/100

män liittämisen vaatimuksista, liittämisen hyväksymisestä sekä turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunnan tehtävistä. Asetus tulee voimaan 15.9.2015. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto 0295 530 515)
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 13 §:n kumoamisesta. Metsästysasetuksen 13 §:ssä säädetään
karhun metsästykseen liittyvistä rajoituksista. Asetuksen 13 §:n sisältö on
siirretty metsästyslain 33 §:n 2 momenttiin lailla 583/2015. Metsästyslain
muutos on tullut voimaan 1.8.2015.
Turhana päällekkäisenä sääntelynä
metsästysasetuksen 13 § kumotaan.
Asetus tulee voimaan 1.9.2015.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Marja-Leena Härkönen 0295 162 328)
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden
velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella tehdään muutoksia, joilla yksinkertaistetaan säännöksiä ja joustavoitetaan varastointivelvoitteen toteuttamista. Varastointivelvoite on mahdollista toteuttaa toisella saman potilasryhmän hoitoon
tarkoitetulla lääkevalmisteella taikka
muilla kuin Suomessa myynnissä olevilla lääkevalmistepakkauksilla. Terveydenhuollon toimintayksiköille
annetaan mahdollisuus hakea vapautusta varastointivelvoitteesta silloin
kun varastointivelvoite on vähäinen

tai muutoin tarpeeton eikä huoltovarmuus vaarannu. Asetus tulee voimaan 1.9.2015. (STM hallitusneuvos
Anne Koskela 0295 163 384)
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista.
Asetuksella säädetään tuulivoimaloiden melutason ohjearvot ulkona vallitsevalle melulle. Lisäksi säädetään ne
alueet, joilla ohjearvoja sovelletaan.
Ohjearvot säädetään tuulivoimaloiden melusta aiheutuvien terveyshaittojen sekä tuulivoimaloiden melusta
aiheutuvan merkittävän muun ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.
Ohjearvoja sovelletaan maankäyttöja rakennuslain (132/1999) mukaisessa maankäytön ja rakentamisen
suunnittelussa, lupamenettelyissä ja
valvonnassa, sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisessa lupamenettelyssä ja valvonnassa. Pysyvälle
asutukselle ja loma-asutukselle, hoitolaitoksille sekä leirintäalueille säädetään päivä- ja yöajalle erilaiset ohjearvot (45 dB/40 dB). Oppilaitoksille
sekä asetuksen määritelmän mukaisille virkistysalueille säädetään vain
päiväajan ohjearvo (45 dB). Kansallispuistoille säädetään päivä- ja yöajalle
sama ohjearvo (40 dB/40 dB). Asetus
annetaan ääniympäristön laatua koskevaan ympäristönsuojelulain 142 §:ään
sisältyvän valtuussäännöksen nojalla.
Asetuksessa säädettävät ohjearvot
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ovat valtuussäännöksen tarkoittamia
ympäristönlaatutavoitteita. Asetus
tulee voimaan 1.9.2015. (YM ylijohtaja Helena Säteri 0295 250 281)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 27.8.2015 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa ministeri Rehnin
vuosilomaan rinnastettava vapaa
28.8.2015. (VNK hallitusneuvos
Arno Liukko 0295 160 175)
Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA)
59. yleiskokoukseen 14.–18.9.2015
Wienissä. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Anu Laamanen
Wienin suurlähetystöstä ja jäsenet
ovat teollisuusneuvos Herkko Plitt
työ- ja elinkeinoministeriöstä, erityisasiantuntija Pia Nordberg työ- ja
elinkeinoministeriöstä, erityisasiantuntija Mauri Riihonen Wienin suurlähetystöstä, lähetystöneuvos Lauri
Hirvonen ulkoasiainministeriöstä, lähetystöneuvos Anu Konttinen Wienin
suurlähetystöstä, pääjohtaja Petteri
Tiippana Säteilyturvakeskuksesta, johtaja Kirsi Alm-Lytz Säteilyturvakeskuksesta, toimistopäällikkö Jukka
Heinonen Säteilyturvakeskuksesta ja
korkeakouluharjoittelija Emilia Kärkkäinen Wienin suurlähetystöstä. (UM
apulaisosastopäällikkö Timo Kantola
0295 351 477)
Päätös määrätä oikeuspäällikkö Päivi
Kaukoranta Pysyvän välitystuomioistuimen jäseneksi kuuden vuoden
toimikaudeksi 2.10.2015 lukien. (UM
lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven 0295 351 241)
Päätös asettaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta toimikaudeksi, joka alkaa 27.8.2015 ja jatkuu siihen saakka, kunnes seuraavien
eduskuntavaalien jälkeen asetettavan
uuden neuvottelukunnan toimikausi
alkaa. Kokoonpano (suluissa varajäsenet): puheenjohtaja: kansanedustaja
Mikko Savola Suomen Keskusta;
varapuheenjohtaja: kansanedustaja
Jukka Kopra Kansallinen Kokoomus;
jäsenet: kansanedustaja Marisanna
Jarva (teollisuuspolitiikan johtaja
Sanna Rauhansalo) Suomen Keskusta,
apulaisosastonhoitaja Kaarina Suhonen (everstiluutnantti evp Mauri Ikonen) Suomen Keskusta, oikeustradenomi Antti Pakkanen (rakennusmestari, yrittäjä Eero Reijonen) Suomen
Keskusta, projektijohtaja Ossi Sandvik (puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo)
Perussuomalaiset, yrittäjä Marja-Liisa
Riihimäki (talouspäällikkö Auli Kan12

gasmäki) Perussuomalaiset, Anne
Holmlund
(apulaisosastonhoitaja
Aulikki Sihvonen) Kansallinen
Kokoomus, everstiluutnantti evp
Niilo Kärki (ministerin erityisavustaja Juha Martelius) Perussuomalaiset, kansanedustaja Antti Häkkänen
(tutkija Jukka Mattila) Kansallinen
Kokoomus, opinto-ohjaaja Minna
Tuukkanen (strategia- ja suunnittelupäällikkö Ismo Kainulainen) Suomen
Sosialidemokraattinen Puolue, insinööri Heta Ravolainen-Rinne (advisor Matti Niemi) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, kansanedustaja
Mika Kari (kansanedustaja Satu Taavitsainen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, toimialajohtaja
Matti Kuronen (valtiotieteen kandidaatti Alviina Alametsä) Vihreä liitto,
erikoislääkäri Sari Mäkimattila (teologian maisteri Remo Ronkainen)
Suomen Kristillisdemokraatit (KD),
kehitysjohtaja Markus Lassheikki
(politiskt sakkunnig Silja Borgarsdóttir-Sandelin) Suomen ruotsalainen kansanpuolue ja kansanedustaja
Markus Mustajärvi (teurastaja, varapääluottamusmies Janne Nieminen)
Vasemmistoliitto. (PLM vanhempi
osastoesiupseeri Sami Nurmi 0295
140 336)
Päätös asettaa valtion liikuntaneuvosto 8.9.2015 alkavaksi toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: rehtori Tapio
Korjus (liikuntatieteiden tohtori
Anneli Pönkkö); varapuheenjohtajat:
kansanedustaja Timo Heinonen (kansanedustaja Saara-Sofia Siren) ja
kansanedustaja Ritva Elomaa (kansanedustaja Veera Ruoho); jäsenet:
kansanedustaja Hanna Kosonen (toimittaja Jari Porttila), suunnittelija Suvi
Helanen (erityisavustaja Anne Kettunen), koordinaattori Timo Virolainen
(liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Petteri Salmijärvi), kansanedustaja Sari
Multala (kansanedustaja Arto Satonen), kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kansanedustaja Kalle Jokinen), urheiluvalmentaja Ismo Läntinen (varatuomari Taisto Miettinen),
kansanedustaja Ville Skinnari (projektipäällikkö Tuija Pohjola), tutkijatohtori Elina Sillanpää (erityispedagogiikan ja liikuntatieteiden opiskelija Anna Kylmänen) ja kansanedustaja Kari Uotila (Jussi Saramo); pääsihteeri Christel Raunio (kansanedustaja Joakim Strand). (OKM hallitussihteeri Janina Lindqvist 0295
330 362)
Päätös myöntää Caruna Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa

omaisuuden lunastamiseksi Merikarvian kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV
sähkönsiirtojohtoa varten (PuukoskiKöörtilä). (TEM ylitarkastaja Johanna
Juvonen 0295 064 220)
Päätös antaa Suomen talousvyöhykkeen osalta suostumus C-Lion 1 Oy
-nimisen yhtiön tietoliikennemerikaapeliyhteyden rakentamishankkeelle.
Suostumus on voimassa päätöksen
antamisesta lukien 30 vuotta, jonka
jälkeen se on hakemuksesta uudistettavissa. Valtioneuvoston suostumus
on pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Valtioneuvosto antaa suostumuksensa sillä
edellytyksellä, että hakija, hankkeen
omistaja tai näiden sijaan tuleva seuraaja täyttää tietyt ehdot. Hankkeen
toteuttajan on muun muassa noudatettava toimissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi, aikaprioriteettiperiaatetta jo olemassa olevien
hankkeiden osalta sekä vesilain
mukaisen rakentamisluvan ehtoja.
(TEM ylitarkastaja Johanna Ylitepsa
0295 064 207)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
27.8.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2015
vp) eduskunnalle Eurojustin ja Ukrainan välisestä yhteistyösopimuksesta.
Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on
edistää yhteistyötä Ukrainan viranomaisten ja Eurojustin välillä vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Sopimus sisältää määräyksiä yhteistyötavoista ja erityisesti osapuolten välisestä tietojenvaihdosta ja
sen edellytyksistä. (OM neuvotteleva
virkamies Miia Ljungqvist 0295 150
171)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 27.8.2015 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti Teemu
Penttilä puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston osastopäällikön virkaan 1.10.2015–30.9.2020.
(PLM neuvotteleva virkamies Antti
Korkala 0295 140 435)
Yleisesikuntaupseeri Esa Pulkkinen
puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön virkaan
1.1.2016–31.12.2020. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 0295
140 435)
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Valtioneuvosto asetti valtioneuvoston
controllerin virkaan nimitetyn Tuomas Pöystin valtioneuvoston käytettäväksi alivaltiosihteerin nimikkeellä
sijoituspaikkanaan sosiaali- ja terveysministeriö hoitamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja aluehallinnon
uudistamista koskevaa projektinjohtajan tehtävää 1.10.2015–30.9.2017.
Samalla valtioneuvosto myönsi hänelle vastaavaksi ajaksi virkavapautta
valtioneuvoston controllerin virasta.
(VM valtiosihteeri Martti Hetemäki
0295 530 292)
Valtioneuvosto myönsi teollisuusneuvos Sirkka Vilkamolle eron Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajan sijaisen tehtävästä 1.9.2015
lukien. (TEM neuvotteleva virkamies Pia Nordberg 0295 048 274)
Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius Valtion ydinjätehuoltorahaston
toimitusjohtajan sijaisen tehtävään
1.9.2015 lukien. (TEM neuvotteleva
virkamies Pia Nordberg 0295 048 274)
Valtiotieteiden maisteri Tuomas Leppo
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen
virkasuhteeseen 14.9.2015–31.7.2017,
kuitenkin enintään viran vakinaisen
haltijan virkavapauden ajaksi. (STM
vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

jaaminen vaatii neljän miljardin
euron säästöjä sekä noin neljän miljardin euron suuruisia rakenneuudistuksia. Loput vajeesta pyritään kattamaan kilpailukyvyn parantamisella,
joka taas vaatii työelämän uudistamista, palkkamalttia ja toimenpiteitä
tuottavuuden kasvattamiseksi.

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, p. 050 491 3842 sekä pääministerin poliittinen erityisavustaja
Riina Nevamäki p. 040 705 2593,
valtioneuvoston kanslia

HALLITUKSEN NEUVOTTELU
(TIEDOTE 24.8.2015)

Hallitus jatkaa valmistelua kilpailukyvyn parantamiseksi
Pääministeri Juha Sipilä esitteli maanantaina 24. elokuuta hallituksensa
suunnitelmia siitä, miten 10 miljardin suuruiseksi arvioitua kestävyysvajetta korjataan tulevina vuosina.
Suunnitelmiin palattiin viikonloppuna,
koska yhteiskuntasopimusneuvottelut kaatuivat viime torstaina 20. elokuuta.
Pääministeri Sipilän mukaan 10 miljardin suuruisen kestävyysvajeen kor-

Sipilän mukaan yhteiskuntasopimus
olisi ollut hyvin tarpeellinen talouskasvun hakemisessa. Kun sopimusta
nyt ei saatu aikaan, on edettävä muilla
keinoilla.
”Talouskasvun käynnistyminen on
ensiarvoisen tärkeää. Mitä paremmin
työelämän uudistamisessa, palkkamaltissa ja tehokkuuden lisäämisessä
onnistutaan, sitä vähemmän joudumme tekemään lisäleikkauksia
valtion menoihin ja toteuttamaan
veronkorotuksia”, Sipilä sanoo.
Pääministeri Sipilä tuo hallituksen
suunnitelman kilpailukyvyn parantamiseksi eduskuntaan valtioneuvoston tiedonantona syyskuun 2015 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että
lait on hyväksytty viimeistään kesäkuussa 2016.
”Taloutemme tila on niin vakava, ettei
aikaa jahkailuun ole. Toisaalta Suomella on edelleen kaikki mahdollisuudet selvittää haasteensa. Onnistuminen on omissa käsissämme, kunhan vain uskallamme uudistua rohkeasti”, Sipilä korostaa.

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
25.8.2015 Metsäalan strategisen
ohjelman loppuraportin. Metsäalan
strateginen ohjelma oli yksi viime
hallituskauden kärkihankkeista. Loppuraportissa todetaan, että ohjelma
saavutti hyvin tavoitteitaan ja tarjoaa
myös eväitä uudelle hallitukselle.
Raportin mukaan kotimaisen ainesja energiapuun käyttö on noussut
tavoitellulle ennätystasolle 65 mil-

joonaan kuutiometriin vuodessa.
Metsäteollisuuden viennin arvo
nousi 11,2 miljardiin euroon, vaikka
matkaa
tavoitteeksi
asetettuun
13 miljardiin euroon vielä onkin.
Loppuraportti on osoitteessa http://
www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/
metsasta_kohti_biotalouden_edellakavijyytta.98033.xhtml. Lisätietoja
antaa strateginen johtaja Sixten Sunabacka, p. 040 036 6148, työ- ja elinkeinoministeriö.
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvityshenkilö Kari Nieminen
luovutti 27.8.2015 raporttinsa synnytyssairaaloiden asiakastyytyväisyydestä. Raportin mukaan pieni
synnytyssairaala ei johda vastasyntyneen tai synnyttäjän näkökulmasta
parempiin laadullisiin tuloksiin tai
tyytyväisyyteen kuin iso toimintayksikkö. Raportissa todetaan, ettei pienten synnytyssairaaloiden lopettaminen lisäisi merkittävästi matkalla sairaalaan synnyttävien määrää. Selvityshenkilön mukaan riittävää ja osaavaa henkilökuntaa ei ole koko maassa
saatavilla niin, että nykyinen synnytyssairaalaverkosto voitaisiin säilyttää.
Raportti on osoitteessa http://www.
julkari.fi/handle/10024/126814. Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Timo
Keistinen, p. 0295 163 385, sosiaalija terveysministeriö ja selvityshenkilö
Kari Nieminen, p. 03 3116 4481 tai
050 407 5102.
Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä luovutti 26.8.2015
raporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle. Ryhmä
pohti raportissaan Suomen ikäystävällisyyttä. Raportin mukaan
ikäsyrjintä on uhka hyvälle vanhuudelle. Työryhmän mielestä ikäsyrjinnän karsiminen hyödyttäisi kaikenikäisiä, koska se lisäisi ikäryhmien
yhteistoimintaa ja parantaisi ikäihmisten aktiivisuutta ja toimintakykyä.
Raportti on osoitteessa https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/140
8010/Kokeneet+ja+viisaat+-raportti.pdf/110cc96d-7312-424f-b39c-02
9da6f8d6c0. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Satu Karppanen,
p. 0295 163 549, 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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