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

Valtioneuvosto antoi 24.9.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 25/2015 vp)
eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntarakennelakia. Kuntarakennelaista kumottaisiin kuntien
velvollisuus selvittää yhdistymistä,
28.9.2015/112

selvitysvelvollisuuden edellytykset
ja määräajat sekä muut kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen liittyvät säännökset. Yhdistymisavustusten maksamiseksi ja valtionosuusmenetysten korvaamiseksi ei enää
edellytettäisi selvitysvelvollisuuteen
liittyvien edellytysten täyttymistä,
vaan kaikille vuonna 2017 yhdistyville uusille kunnille maksettaisiin
yhdistymisavustusta ja valtionosuusmenetysten korvausta. Selvitysvelvollisuuteen liittyvät säännökset
avustuksesta kuntien yhdistymisselvityksiin kumottaisiin. Selvitysavustusta maksettaisiin käynnissä oleviin
selvityksiin vielä vuosina 2015 ja
2016. Lisäksi kumottaisiin säännös
kuntaliitostilanteissa sovellettavasta
henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta. Irtisanomissuojasäännöstä sovellettaisiin kuitenkin vielä
ennen vuotta 2016 voimaan tulleissa
kuntien yhdistymissä. Vuonna 2016
ja sen jälkeen voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä henkilöstöllä ei
olisi lakisääteistä viiden vuoden irtisanomissuojaa. Lisäksi kumottaisiin
kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen momentti,
joka koskee tässä esityksessä kumottavaksi ehdotettuja kuntarakennelain
säännöksiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2015 mahdol-

lisimman pian. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 0295 530 266)
Hallituksen esitys (HE 26/2015 vp)
eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korotettaisiin siten, että se voi olla enintään
1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten
veroprosentin enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta. Voimalaitosrakennuksen
ja -rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärä korotettaisiin
2,85 prosentista 3,10 prosenttiin.
Rakentamattoman rakennuspaikan
veroprosentin enimmäismäärä korotettaisiin 3,00 prosentista 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistettaisiin muun muassa rakennuspaikkaa
koskevien rakennuskieltojen osalta.
Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli korotettaisiin 0,80–1,55 prosentista 0,86-1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37–0,80 prosentista 0,39–
0,90 prosenttiin. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan mahdollisimman
pian. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa, kuitenkin siten, että yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentin vaihteluvälin
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muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530
239)
Hallituksen esitys (HE 27/2015 vp)
eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä
annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettua lakia. Lain
mukaan tietojärjestelmän julkisia tietoja voidaan teknisen käyttöyhteyden
avulla luovuttaa metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten, jos maanomistaja on siihen antanut suostumuksen. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei suostumusta edellytettäisi, jos tiedot luovutettaisiin luoton myöntämistä tai valvontaa varten. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös luovutettujen tietojen
käytöstä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale 0295
162 451)
Hallituksen esitys (HE 28/2015 vp)
eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun
lain muuttamisesta. Lakiin (29/2000)
tehtäisiin muutokset, jotka ovat tarpeen ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin muutosten
täytäntöön panemiseksi. Hakemusten liiteasiakirjoja koskevat muutokset hieman keventäisivät eläinlääkäreiden laillistamismenettelyä. Lakiin
lisättäisiin säännökset hälytysmekanismista, jonka avulla jäsenvaltiot
vaihtavat keskenään tietoja eläinlääkäreiden ammattitoimintaa koskevista
kielloista ja rajoituksista. Lakiin lisättäisiin myös säännökset eläinlääkärinammatin harjoittajia koskevien kantelujen käsittelystä. Tavoitteena olisi
selkeyttää ja nopeuttaa kanteluprosesseja sekä turvata niiden henkilöiden oikeudet, joita asia koskee. Uhkasakon käyttöalaa Elintarviketurvallisuusviraston antamien määräysten
tehosteena lisättäisiin, minkä lisäksi
laista kumottaisiin painetun eläinlääkäriluettelon julkaisemista koskevat
säännökset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295
162 244)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 24.9.2015 seuraavat asetukset:
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Valtioneuvoston asetus tuomareiden
nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 18 §:n muuttamisesta,
valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta ja valtioneuvoston
asetus työtuomioistuimesta annetun
asetuksen muuttamisesta. Lokakuun
2015 alusta voimaan tulevan uudistuksen (lait 565-575/2015) johdosta
myös muissa kaksikielisissä tuomioistuimissa kuin käräjäoikeuksissa voi
olla kielituomarin virkoja. Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä,
kuinka monta kielituomarin virkaa
kussakin kaksikielisessä tuomioistuimessa on. Tuomareiden nimittämisestä
annettuun valtioneuvoston asetukseen
otetaan asiaa koskeva säännös. Lokakuun 2015 alusta voimaan tulevalla
lainsäädännöllä muutetaan tuomareiden ja tuomioistuinten esittelijöiden
sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevaa sääntelyä. Lisäksi hovioikeuden ja
vakuutusoikeuden välijohdon tehtävät muutetaan määräaikaisiksi ja työtuomioistuimen päätösvalta keskitetään hallinto- ja talousasioissa työtuomioistuimen presidentille. Muutokset edellyttävät tarkistuksia asianomaisia tuomioistuimia koskeviin
asetuksiin, tuomareiden nimittämisestä annettuun asetukseen sekä valtion virkamiesasetukseen. Asetukset
tulevat voimaan 1.10.2015. (OM erityisasiantuntija Samuli Sillanpää
0295 150 185)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015
maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta.
Etelä-Suomen kansallisen tuen kasvihuonetuotannon yksikkötuen tasoja
korotetaan. Kasvihuonetuotannon
lopullinen laajuus vuonna 2015 on
osoittautunut alkuperäistä asetusta
annettaessa arvioitua viljelyalaa pienemmäksi. Tästä syystä tukitasoja
korotetaan tukijärjestelmää koskevassa Euroopan komission päätöksessä asetetun enimmäistukimäärän
täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Yli
seitsemän kuukauden viljelyn korotettu tuki on 9,9 euroa/m2 ja lyhyen
(2–7 kk) viljelyn tukitaso 3,8 euroa/
m2. Tuen korotus on molemmissa
viljelymuodoissa noin kaksi prosenttia. Asetus tulee voimaan 29.9.2015.
(MMM neuvotteleva virkamies
Martti Patjas 0295 162 474)

Valtioneuvoston asetus vaarallisista
ja haitallisista aineista aiheutuvien
pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden 2000
pöytäkirjan voimaansaattamisesta
sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Pöytäkirja, laki (98/2015) ja asetus
tulevat voimaan 26.9.2015. (YM
kansainvälisten asiain neuvos Ismo
Tiainen 040 504 7494)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 24.9.2015 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä toimitusjohtaja Jari
Koskinen Suomen Kuntaliitosta
talousneuvoston jäseneksi 1.10.2015
lukien hallituskaudeksi. (VNK neuvotteleva virkamies Jukka Nummikoski 0295 160 892)
Päätös hyväksyä valtion virkaehtosopimus työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun toteuttamisesta ja päättää alistaa
se eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä
edustavat pääsopijajärjestöt ovat
1.9.2015 tehneet virka- ja työehtosopimuksen työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun toteuttamisesta. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska
tehdystä sopimuksesta aiheutuu lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, se on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi siltä osin
kuin se on virkaehtosopimus. Valtiovarainministeriö alistaa sopimuksen
ilman valtioneuvoston päätöstä siltä
osin kuin se on työehtosopimus.
(VM osastopäällikkö Juha Sarkio
0295 530 031)
Päätös nimetä kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Jari
Koskinen Suomen Kuntaliitosta
1.10.2015 lukien. (VM neuvotteleva
virkamies Katja Palonen 0295 530
322)
Päätös hyväksyä Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2007–
2013 muutosehdotus lähetettäväksi
Euroopan komission hyväksyttäväksi.
Toimintaohjelman rahoitussuunnitelmassa ohjelmalle hyväksyttyä EU:n
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rahoitusosuutta vähennetään 957 480
euroa ja valtion rahoitusosuutta vähennetään 1 271 823 euroa. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295
162 377)
Päätös myöntää Caruna Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa
omaisuuden lunastamiseksi Riihimäen kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV
sähkönsiirtojohtoa varten (Karoliina–
Herajoki). (TEM ylitarkastaja Johanna
Juvonen 0295 064 220)
Päätös myöntää Järvi-Suomen Energia Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Mäntyharjun kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa
varten (Survaanniemi–Särkemäki).
(TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen
0295 064 220)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
24.9.2015 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2015
vp) eduskunnalle Eurojustin ja Montenegron välisestä yhteistyösopimuksesta. Yhteissopimuksen tarkoituksena on edistää yhteistyötä Montenegron viranomaisten ja Eurojustin
välillä vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa. Sopimus sisältää määräyksiä yhteistyötavoista ja
erityisesti osapuolten välisestä tietojenvaihdosta ja sen edellytyksistä.
(OM hallitusneuvos Leena Kuusama
0295 150 508)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2015
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi (energiatehokkuusmerkintäasetus). Ehdotus pyrkii
parantamaan energiamerkinnän olemassa olevia puitteita ja sen tavoitteena on uudistaa energiamerkintää
siten, että se entistä tehokkaammin
kannustaisi kuluttajia valitsemaan
energiatehokkaampia tuotteita. Tavoitteena on myös tehostaa markkinavalvontaa ja luoda tietokanta energiamerkinnän alaisille tuotteiden tiedoille.
Lisäksi tavoitteena on varmistaa
energiamerkinnän puitteiden yhtenäisyys kaikissa EU:n jäsenmaissa ja
selkeyttää eri toimijoiden välisiä velvoitteita. (TEM teollisuusneuvos Timo
Ritonummi 0295 064 798)
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N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 24.9.2015 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti Sini Korpela valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan
26.10.2015 lukien. (VNK hallitussihteeri Kaisa-Juulia Raita 0295
160 911)
Ulkoasiainsihteerit Christian Heikkinen, Hanna Lepistö ja Outi Saarikoski
lähetystöneuvoksen
virkoihin
1.10.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Oikeustieteen kandidaatti Mika Appelsin oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2015–31.12.2016,
kuitenkin enintään viran vakinaisen
haltijan virkavapauden ajaksi. (OM
hallitusneuvos Leena Kuusama 0295
150 508)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.9.2015
seuraavia asioita:
Yhteensä 18 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen
Mosambikin opetussektorin sektoriohjelman jatkorahoitukselle vuosille
2016–2017. Tuki opetussektorille on
Suomen ihmisoikeusperustaisen kehityspoliittisen ohjelman mukaista.
Suomi on sitoutunut YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen, joista
tällä rahoituksella tuetaan erityisesti
tavoitetta numero kaksi; peruskoulutuksen ulottamista kaikille, korostaen
lasten perusoikeuksien toteutumista.
Opetussektori määriteltiin lokakuussa
2012 käydyissä yhteistyöneuvotteluissa Suomen ja Mosambikin kahdenvälisen kehitysyhteistyön yhdeksi
kolmesta sektorista. Suomen rahoitus
Mosambikin opetussektorille kanavoidaan sektorin yhteisrahasto FASEn
kautta. (UM lähetystöneuvos Jouko
Leinonen 0295 351 344)
Vuoden 2015 talousarvion momentin
25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset)
45 020 000 euron arviomäärärahan
ylittäminen 23 100 000 eurolla. Kuluvan vuoden menojen kasvuun on vaikuttanut erityisesti turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen. Turvapaikanhakijoista yli puolet on hakenut julkista oikeusapua turvapaikkaasiaansa. (OM talousjohtaja Tapio
Laamanen 0295 150 290)

Vuoden 2015 talousarvion momentin
33.20.51 (Valtion osuus peruspäivärahasta) 220 000 000 euron määrärahan ylittäminen 14 065 000 eurolla,
jolloin momentin määrärahan tarve
on 234 065 000 euroa. Kansaneläkelaitokselta saadun selvityksen mukaan
työttömyys on lisääntynyt ennakoitua enemmän ja myönnetty arviomääräraha ei riitä. (STM ylitarkastaja
Jarmo Kukkonen 0295 163 178)

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 1 8 . 9 . 2 0 1 5

Muuttoliike sekä Syyrian, Irakin ja
ISILin tilanne esillä TP-UTVA:ssa
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 18. syyskuuta ajankohtaisesta Välimeren ja KaakkoisEuroopan muuttoliikekriisistä sekä
Euroopan yleisestä maahanmuuttotilanteesta ja sen vaikutuksista Suomeen.
Kiihtyvän muuttoliikekriisin ratkaisemiseksi ja pitkäjänteisten tulosten
aikaansaamiseksi on puututtava pakotetun muuttoliikkeen taustasyihin.
Tämä edellyttää yhteistyön ja vuoropuhelun tiivistämistä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. EU:n ja keskeisten Afrikan lähtö- ja kauttakulkumaiden välinen huippukokous Maltan
Vallettassa marraskuussa sekä mahdollisesti jo lokakuussa pidettävä
korkean tason konferenssi LänsiBalkanin maahantuloreitin haasteista
ovat tässä keskeisessä asemassa.
Kokouksessa keskusteltiin myös
Syyrian ja Irakin tilanteesta sekä äärijärjestö ISILin muodostamasta alueellisesta uhasta. Maiden epävakaa turvallisuustilanne sekä alueen humanitaarinen kriisi ovat merkittäviä taustasyitä kasvaneeseen muuttoliikkeeseen.
Valiokunta käsitteli lisäksi ulko- ja
turvallisuuspoliittisen selonteon ja
puolustusselonteon valmistelun käynnistämistä hallitusohjelman mukaisesti.
Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka
Salovaara, p. 0295 350 636, johtava
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asiantuntija Pekka Hyvönen, p. 0295
351 341 (muuttoliike), ulkoasiainministeriö; kansliapäällikkö Päivi Nerg,
p. 0295 418 803, sisäministeriö
(muuttoliike); johtava asiantuntija
Hannu Kyröläinen, p. 0295 351 027,
ulkoasiainministeriö (ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko); ylijohtaja
Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö (puolustusselonteko)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Yhteiskunnan syrjällä -hanke julkisti
21.9.2015 loppuraporttinsa koskien
keinoja tukea koulutuksen ja työn
ulkopuolella olevia nuoria. Hanke
tuotti politiikkasuositukset muun
muassa siitä, millä tavalla nuorten
auttamisen esteitä ja palveluiden
päällekkäisyyksiä voitaisiin purkaa.
Esimerkiksi nuorten matalan kynnyksen palvelu tarvitaan jokaiseen kun-

taan ja nuorelle tulee saada luottotyöntekijä ja yksi suunnitelma. Kasautuneista ongelmista kärsivillä nuorilla
on usein vaikeuksia saada tarvitsemaansa apua ja tukea. Nuori saattaa
myös olla useiden viranomaisten ja
ammattilaisten tuen piirissä ilman,
että kokonaisuus on kenenkään tiedossa. Parempia ratkaisuja koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien
nuorten tukemiseen -julkaisu toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden
2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvitys on luettavissa osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/
selvitys-etsi-keinoja-nuorten-syrjaytymisen-estamiseksi?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=
10616. Lisätietoja antavat tutkija
Mirja Määttä, p. 0295 024 996, ELYkeskus ja tutkija Anne Määttä, p. 0400
979 932, Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Puolustusministeriön työryhmä luovutti 23.9.2015 esityksensä puolus-

tusministeri Jussi Niinistölle. Työryhmä ehdottaa Puolustushallinnon
rakennuslaitokselle koko valtionhallintoa palvelevaa asiantuntijaroolia rakenteellisen turvallisuuden
ja tilaturvallisuuden tuottamisessa.
Roolin myötä laitoksen osaamista
voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin koko julkishallinnon tukena.
Tarkoituksena olisi saada keskitetysti
kattavaa asiantuntijatukea erilaisissa
tilanteissa. Tavoitteena tarjota apua
ensisijaisesti niille hallinnonaloille,
joilla on turvallisuutta koskevia erityistarpeita ja siten tarvetta rakenteellisen- ja tilaturvallisuuden asiantuntemukselle. Raportti on luettavissa
osoitteessa http://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tyoryhma_laajentaisi_puolustushallinnon_rakennuslaitoksen_tilaturvallisuusroolia.6388.news. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Matias Warsta,
p. 0295 140 454, puolustusministeriö.

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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