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

Valtioneuvosto antoi 21.1.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 152/2015 vp)
eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain
sekä sairausvakuutuslain mukaisen
omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annetun lain 4 §:n
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettua lakia.
Urheilijan vanhuuseläkkeen alaikäraja seuraisi jatkossa henkilön työeläkelakien mukaista vanhuuseläkkeen alaikärajaa. Ennen vuotta 1965
syntyneillä urheilijoilla vanhuuseläkkeen alaikäraja säilyisi kuitenkin
nykyisessä 65 ikävuodessa. Vakuutta25.1.2016/9

misyläikäraja muutettaisiin 43 vuodesta 65 vuoteen. Vakuutusturvan
toteutumisen turvaamiseksi vakuutusta tarjoavalle vakuutusyhtiölle
säädettäisiin velvollisuus määräaikaan mennessä ilmoittaa sosiaali- ja
terveysministeriölle, jos se ei aikoisi
enää jatkossa tarjota laissa tarkoitettua vakuutusta. Lakiin lisättäisiin
säännös urheilijalain mukaisten korvausten ensisijaisuudesta sekä korvausten suhteesta muihin lakisääteisiin etuuksiin. Lisäksi lakia täsmennettäisiin muun muassa vakuuttamisvelvollisuutta ja tapaturmaeläkkeen
maksamista koskien sekä tehtäisiin
joukko teknisiä muutoksia. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi sairausvakuutuslain mukaisen
omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annettua lakia. Esityksen mukaan maatalousyrittäjällä ei
olisi oikeutta mainitun lain mukaiseen päivärahaan, jos hänellä olisi
oikeus samalta ajalta ja saman työkyvyttömyyden perusteella saada
maatalousyrittäjän työtapaturma- ja
ammattitautilain mukaista ansionmenetyskorvausta työtapaturman tai
ammattitaudin perusteella. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.5.2016. Vanhuuseläkkeen alaikärajaa koskeva muutos tulisi voimaan
kuitenkin vasta 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295
163 185)

VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 21.1.2016 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen
pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Pöytäkirja, laki (1295/2015) ja asetus
tulevat voimaan 12.2.2016. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 0295
351 171)
Valtioneuvoston asetus yhdenvertaisuusasioiden
neuvottelukunnasta.
Asetuksella säädetään neuvottelukunnasta, sen tehtävistä ja toiminnasta. Asetus tulee voimaan
1.2.2016. (OM ylitarkastaja Heini
Huotarinen 0295 150 127)
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta. Asetuksen 10 §:n 3 ja
4 momentteja täsmennetään ja muutetaan eräiden ministeriöiden ja virastojen työnantajavirkojen määritelmien osalta. Asetus tulee voimaan
1.2.2016. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 0295 530 116)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016
maksettavasta pohjoisesta tuesta.
Asetuksella päätetään vuodelta 2016
maksettavan pohjoisen tuen jako11
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perusteista ja tukitasoista. Tukea
maksetaan kasvintuotannon tukena,
kotieläintalouden tuotantosidonnaisena tukena, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena ja
kasvihuonetuotannon tukena ja varastointitukena. Tukeen arvioidaan tarvittavan 285,7 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 27.1.2016. (MMM
neuvotteleva virkamies Martti Patjas
0295 162 474)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2016 maksettavasta Etelä-Suomen
kansallisesta tuesta. Asetuksella päätetään vuodelta 2016 maksettavan
Etelä-Suomen kansallisen tuen jakoperusteista ja tukitasoista. Tukea
maksetaan sika- ja siipikarjataloudelle tuotannosta irrotettuna tukena.
Puutarhataloudelle tukea maksetaan
kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden
varastointitukena.
Tukeen arvioidaan tarvittavan 27,04
miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan
27.1.2016. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2016 maksettavasta sokerijuurikkaan
kansallisesta tuesta. Asetuksella määrätään vuodelta 2016 maksettavan
sokerijuurikkaan kansallisen tuen
jakoperusteista ja tukitasoista. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan enintään 350 euroa hehtaarilta.
Tukeen arvioidaan tarvittavan 4,38
miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan
27.1.2016. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295 162 474)
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Yksi nykyisistä
perusteista, jolla tukioikeuksia voidaan
myöntää kansallisesta varannosta,
kumotaan, koska kyseinen peruste
tulee sovellettavaksi suoraan Euroopan unionin lainsäädännön perusteella. Jos perusteettomasti myönnettyjä tukioikeuksia siirretään valvonnan seurauksena kansalliseen varantoon, virheellisesti vahvistetun pintaalan selvittämisessä käytetään tukioikeuksien vuoden 2006 pinta-alan
sijasta vuoden 2015 pinta-alaa.
Lisäksi asetukseen tehdään teknisluonteisia täsmennyksiä. Asetus tulee
voimaan 26.1.2016. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162
248)
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta. Asetuksen 8 §:ää tarkennetaan siipikarjan eläinmäärän laske-
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misen osalta. Jos viljelijä on valinnut
broilereiden ja kalkkunoiden pitoolosuhteiden parantamista koskevan
toimenpiteen, viljelijän on ilmoitettava teurastamoon viedyn siipikarjan
teuraserät. Edellä mainitussa toimenpiteessä eläinmäärää laskettaessa
otetaan huomioon vain sitoumuskauden loppuun mennessä tulleiden saapumiserien eläimet, jotka on teurastettu sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä ja jotka
viljelijä on ilmoittanut viimeistään
Maaseutuviraston määräämänä ajankohtana. Jos osa tai kaikki sitoumusvuoden aikana tulleen saapumiserän
eläimistä teurastetaan myöhemmin
kuin sitoumusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä, saapumiserän eläimet otetaan huomioon seuraavan sitoumusvuoden eläinmäärää
laskettaessa. Eläinmäärän ilmoittamisen määräajasta säädetään Maaseutuviraston määräyksellä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 15 §:n 2 momentin
perusteella. Lisäksi asetuksen 2 §:n
1 momentin 9 kohtaan tehdään teknisluonteinen muutos. Asetus tulee
voimaan 26.1.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
0295 162 248)

tintäministeriö, kansliapäällikkö Jari
Gustafsson (neuvotteleva virkamies
Tiina Heiskanen) työ- ja elinkeinoministeriö, kansliapäällikkö Päivi
Sillanaukee (kansainvälisten asiain
johtaja Pasi Korhonen) sosiaali- ja
terveysministeriö, kansliapäällikkö
Hannele Pokka (kansainvälisten asiain
neuvos Liisi Klobut) ympäristöministeriö, kansliapäällikkö Kimmo
Hakonen (neuvotteleva virkamies
Johanna Koivisto) oikeuskanslerinvirasto, kansliapäällikkö Teemu
Tanner (oikeudellinen neuvonantaja
Minna Hulkkonen) tasavallan presidentin kanslia, hallinto- ja kehityspäällikkö Dan E Eriksson (eurooppaoikeuden päällikkö Michaela Slotte)
Ahvenanmaan maakuntahallitus ja
johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti
Hakkarainen (vanhempi ekonomisti
Camilla Harismaa) Suomen Pankki.
(VNK neuvotteleva virkamies Satu
Keskinen 0295 160 302)

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

Päätös myöntää Tatu Koivistolle ero
Opetushallituksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä jäseneksi
puheenjohtaja Elli Luukkainen
21.1.2016
lukien
johtokunnan
31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM johtaja Kirsi Kangaspunta 0295 330 136)
Päätös asettaa Suomen ilmastopaneeli
toimikaudelle 21.1.2016–31.12.2019.
Kokoonpano: puheenjohtaja professori (ympäristö- ja luonnonvaratalous)
Markku Ollikainen Helsingin yliopisto; jäsenet: tutkimusprofessori
Miimu Airaksinen VTT Oy (ekotehokas rakennettu ympäristö), professori Antti Asikainen Luonnonvarakeskus (metsäteknologia), emeritaprofessori Marja Järvelä Jyväskylän
yliopisto
(yhteiskuntapolitiikka),
professori Markku Kanninen Helsingin yliopisto (metsätieteet), tutkimusprofessori Maria KopsakangasSavolainen Oulun yliopisto (energiatalous), professori Kati Kulovesi ItäSuomen yliopisto (kansainvälinen
ympäristöoikeus), johtava tutkija
Timo Lanki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ympäristöterveys), johtava
ekonomisti Marita Laukkanen VATT
(ympäristötalous),
tohtoritutkija
Heikki Liimatainen Tampereen tek-

Valtioneuvosto teki 21.1.2016 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa EU-asioiden komitea
toimikaudeksi 24.1.2016–23.1.2019.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
puheenjohtaja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen (EU-asioiden
alivaltiosihteeri Jori Arvonen) valtioneuvoston kanslia; jäsenet: valtiosihteeri Peter Stenlund (osastopäällikkö Liisa Talonpoika) ulkoasiainministeriö, yksikön johtaja Jaana
Jääskeläinen (neuvotteleva virkamies
Eeva Aittoniemi) oikeusministeriö,
kansliapäällikkö Päivi Nerg (neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki)
sisäministeriö, kansliapäällikkö Jukka
Juusti (erityisasiantuntija Rasmus
Hindrén) puolustusministeriö, valtiosihteeri Martti Hetemäki (finanssineuvos Martti Salmi) valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Anita
Lehikoinen (hallitusneuvos Satu
Paasilehto) opetus- ja kulttuuriministeriö, kansliapäällikkö Jaana HusuKallio (neuvotteleva virkamies Ahti
Hirvonen) maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö Harri Pursiainen (neuvotteleva virkamies AriPekka Manninen) liikenne- ja vies-

Päätös määrätä vakuutusoikeuden
ylilääkärin tehtävään lääketieteen ja
kirurgian tohtori, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri, sisätautien ylilääkäri Hannu Kristian Väänänen toimikaudeksi 15.2.2016–
14.2.2019. (OM kehittämispäällikkö
Tuula Kivari 0295 150 546)
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nillinen yliopisto (liikennetutkimus),
professori Lasse Linnanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto (energiajärjestelmät ja ympäristötalous), lehtori Ilkka Ratinen Jyväskylän yliopisto (ympäristökasvatus), professori Kristina Regina Luonnonvarakeskus (maaperä ja luonnonvarat),
johtaja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus (kestävä kulutus ja tuotanto) ja tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen Ilmatieteen laitos (ilmakehätieteet). Suomen ilmastopaneelin pääsihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo ympäristöministeriöstä. Relevantit ministeriöt
(LVM, MMM, TEM, VM ja VNK)
nimeävät asiantuntijat ilmastopaneelin
yhdyshenkilöksi. Paneeli voi nimetä
sihteeristöön tieteellisiä asiantuntijoita. Sihteeristön yksilöidyistä tehtävistä sovitaan työn käynnistyessä.
(YM ympäristöneuvos Merja Turunen
0295 250 301)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
21.1.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 22/2015
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (terrorismin torjuminen).
Terrorismin torjumista ja terrorismin
torjumisesta tehdyn puitepäätöksen
korvaamista koskevan direktiiviehdotuksen tarkoituksena on siirtää direktiiviin vuoden 2002 puitepäätöksessä
oleva sääntely. Samalla Euroopan
unionin jäsenvaltioiden lainsäädäntöä yhdenmukaistettaisiin niin, että
huomioon tulevat otetuiksi Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2178
(2014) ja terrorismin ehkäisemistä
koskevaan Euroopan neuvoston
yleissopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan mukaiset kriminalisointivelvoitteet, joiden mukaan on kriminalisoitava matkustaminen ulkomaille
terrorismitarkoituksessa ja sen rahoittaminen sekä terrorismiin liittyvän
koulutuksen vastaanottaminen. (OM
lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva
0295 150 176)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 23/2015
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (yleisen arvonlisäverokannan vähimmäistaso). Euroopan komissio antoi 14.12.2015 ehdotuksen yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/
12/EY (arvonlisäverodirektiivi) muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan
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velvoitteen soveltamisajan osalta,
COM(2015) 646 final. Arvonlisäverodirektiivin 97 artiklan 1 kohdan
mukaan yleisen verokannan on oltava
1.1.2011–31.12.2015 15 prosenttia.
Ehdotuksen mukaan 15 prosentin
yleistä verokantaa olisi sovellettava
myös 1.1.2016–31.12.2017. (VM
neuvotteleva virkamies Marja Hokkanen 0295 530 692)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/2015
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä (esiteasetus). Komission ehdotus korvaisi
voimassa olevan esitedirektiivin.
Ehdotus on osa komission pääomamarkkinaunionin luomiseen tähtäävää toimenpideohjelmaa. Komission
ehdotus pyrkii poistamaan nykyisen
EU:n esitesääntelyn epäkohtia sekä
erityisesti helpottamaan pk-yritysten
rahoituksen saatavuutta ja alentamaan
listautumiskynnystä. Esitesääntelyä
ja käytäntöjä yhtenäistetään. Eri tiedonantovaatimusten päällekkäisyyksiä poistetaan, poikkeuksia kauppapaikalla jo listattujen yritysten ja pkliikkeeseenlaskijoiden arvopaperitarjouksissa lisätään. (VM erityisasiantuntija Marianna Uotinen 0295
530 204)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.1.2016
seuraavia asioita:
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Kankaanpäässä ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen
allekirjoittaminen. Puolustusvoimien
logistiikkalaitos on vuokralaisena allekirjoittanut 22.1.2015 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Kankaanpäässä sijaitsevan kranaatinheittimien järjestelmähallin laajennus- ja uudisrakennushanketta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen
hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 10.12.2014. Hankkeen on arvioitu
valmistuvan 31.12.2016. Vuokra-aika
alkaa 1.1.2017, jatkuu määräaikaisena
15 vuotta, jonka jälkeen toistaiseksi
voimassaolevana. Hankkeessa rakennetaan Porin Prikaatin vastuulla olevalla Niinisalon varastoalueella
nykyisen järjestelmähallin laajennus
sekä tähän liittyvä uudisrakennus.
Järjestelmähallin laajennukseen teh-

dään lämmintä varasto- ja koulutustilaa sekä työ- ja opetustiloja. Uudisrakennukseen rakennetaan kylmä/
kuivaa varastotilaa sekä maastouttamisjärjestelmien kuivaustilaa. Hankkeessa rakennetaan Porin Prikaatin
vastuulla olevalla Säkylän-Niinisalon
varastoalueella nykyisen järjestelmähallin laajennus sekä tähän liittyvä
uudisrakennus. Järjestelmähallin laajennukseen tehdään lämmintä varastoja koulutustilaa sekä työ- ja opetustiloja. Hankkeen tavoitehinta on
6 625 300 euroa (sis. alv:n osuuden
1 282 300 euroa, hintataso 9/2014).
Hankkeen valmistuttua tilojen pääomavuokrakustannukset ovat 655 110
euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden
92 000 euroa/vuosi), ylläpitokustannukset ovat 191 820 euroa/vuosi (sis.
alv:n osuuden 21 785 euroa/vuosi) ja
kiinteistövero on 12 570 euroa/vuosi
(sis. alv:n osuuden 2 430 euroa/vuosi).
Tulevat toimitilakustannukset ovat
yhteensä noin 859 500 euroa/vuosi
(sis. alv:n osuuden 178 400 euroa/
vuosi). (PLM rakennusneuvos Kai
Heng 0295 140 451)
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen
Kouvolassa ja Senaatti-kiinteistöjen
välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Puolustusvoimien logistiikkalaitos vuokralaisena allekirjoitti
27.2.2015
Senaatti-kiinteistöjen
kanssa Valkealan Vekaranjärvellä
sijaitsevan Karjalan Prikaatin varuskuntaravintola Linnan peruskorjausta
koskevan ehdollisen esivuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen
hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 25.1.2015. Hanke on arvioitu
valmistuvaksi 31.12.2016. Vuokraaika alkaa 1.1.2017, jatkuu määräaikaisena 15 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Varuskuntaravintola Linna peruskorjataan
sekä ruokasalia laajennetaan. Rakennus on valmistunut 1968 ja rakennus
on pääosin alkuperäisessä kunnossa.
Keittiötiloja, teknisiä järjestelmiä ja
varastotiloja on peruskorjattu vuosina
1994–1995. Peruskorjauksessa tekniset järjestelmät korjataan tai uusitaan, salitoimintojen mitoitus ja logistiikka saatetaan toimivalle, varuskunnan kasvaneen ruokailijamäärän
mitoittamalle tasolle. Tuotannon osalta
tuotantoprosessit ja tilojen keskinäiset pinta-alasuhteet sekä logistiikka
mitoitetaan ja tasapainotetaan toiminnan edellyttämällä tavalla ja vastaamaan nykyisen toiminnan vaatimia
tila- ja turvallisuustarpeita. Hankkeen
tavoitehinta on 11 656 000 euroa (sis.
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alv:n osuuden 2 256 000 euroa, hintataso 11/2014). Hankkeen valmistuttua varuskuntaravintola Linnan pääomavuokra on 781 163 euroa/vuosi
(sis. alv:n osuuden 151 193 euroa/
vuosi), ylläpitokustannukset 390 005
euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden
75 485 euroa/vuosi) ja kiinteistövero
20 088 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 3 888 euroa/vuosi). Toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä
1 191 256 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 230 566 euroa/vuosi). (PLM
rakennusneuvos Kai Heng 0295 140
451)

maksamiseen. (STM lääkintöneuvos
Kristiina Mukala 0295 163 325)

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Pirkkalassa ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen.
Puolustusvoimien
logistiikkalaitos vuokralaisena allekirjoitti 16.2.2015 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Pirkkalan maapeitteisen
varastosuojan uudisrakennus- ja huoltorakennuksen laajennushankkeen
sekä näihin liittyvien aluerakenteiden
rakentamisen ehdollisen esivuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen
hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 25.2.2015. Hanke on arvioitu
valmistuvaksi 30.11.2016. Vuokraaika alkaa 1.12.2016, jatkuu määräaikaisena 40 vuotta ja sen jälkeen
toistaiseksi voimassaolevana. Hankkeen tavoitehinta-arvio on yhteensä
3 808 040 euroa (sis. alv:n osuuden
737 040 euroa, hintataso 10/2014).
Hankkeen tulevat alue- ja tilakustannukset ovat yhteensä 460 975 euroa/
vuosi (sis. alv:n osuuden 89 221 euroa/
vuosi. (PLM rakennusneuvos Kai
Heng 0295 140 451)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT

Työterveyslaitoksen vuoden 2016
talousarvion hyväksyminen. Sosiaalija terveysministeriö hyväksyy Työterveyslaitoksen talousarvion. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaalija terveysministeriön vahvistamiin
menoihin valtionapua 80 prosenttia
kustannuksista. Talousarviossa vahvistetaan valtionapuun oikeuttaviksi
kustannuksiksi 31 600 000 euroa.
Valtionapu on 25 280 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään
350 000 euroa työterveyshuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön
kehittämiseen liittyvien hankkeiden
toteuttamisesta aiheutuvien menojen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2016. Asetuksella
säädetään poronhoitajien sijaisavun
enimmäismääräksi 170 tuntia poronhoitajaa kohden vuonna 2016. Enimmäismäärä nousee 20 tuntia vuoden
2015 tasosta. Asetus tulee voimaan
21.1.2016 ja on voimassa 31.12.2016
saakka. (STM hallitussihteeri Annika
Parsons 0295 163 596)

Valtioneuvoston kanslia julkisti
21.1.2016 Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tekemän Talouspolitiikan
säännöstö ja julkisten investointien
rahoitus -raportin. Tutkimuksen
tavoitteena oli selvittää, miten julkiset investoinnit tulisi rahoittaa julkisen talouden tiukkenevissa rahoitusraameissa ottaen huomioon talouden
eri suhdannevaiheet. Kiristyvä finanssipolitiikan säännöstö ja tiukka taloustilanne luovat haasteita julkisten investointien rahoitukselle. Tutkimuksessa
tarkasteltiin erilaisia investointien
rahoitusratkaisuja ja niiden suhdetta
talouspolitiikan säännöstöihin sekä
valtion- että kuntatalouden näkökulmasta. Raportti toteutettiin osana
valtioneuvoston vuoden 2014 selvitysja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportti on osoitteessa http://
vnk.fi/julkaisu?pubid=8601. Lisätietoja antavat ekonomisti Janne Huovari, p. 040 164 8141 sekä ekonomisti
Henna Busk, p. 040 126 2077, Pellervon taloustutkimus PTT.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi
21.1.2016 maakaasumarkkinalakityöryhmän raportin. Esityksen päätavoitteena on luoda edellytykset
Suomen maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avaamiseksi kilpailulle. Muutoksen tilanteeseen tuovat
2020-luvun alussa Suomen ja Viron
välinen Balticconnector-kaasuputki
sekä valmisteilla olevat investoinnit
Baltian ja Puolan kaasuinfrastruktuuriin. Maakaasumarkkinoiden avaamisen yhteydessä maakaasun siirtoverkko eriytettäisiin maakaasun

myynnistä. Toisena keskeisenä tavoitteena on parantaa maakaasun kilpailukykyä polttoainemarkkinoilla ja
keventää maakaasualan yrityksiä koskevaa sääntelyä. Maakaasun toimitusta koskevaa sääntelyä karsittaisiin
luopumalla hintasääntelystä maakaasun tukkumyynnissä sekä rajaamalla vähittäismyynnissä toimitusvelvollisen myyjän hintasääntely
koskemaan pienille käyttäjille ja suoraan asumiskäyttöön toimitettavaa
maakaasua. Työryhmän lakiesityksen
muotoon tehty raportti on osoitteessa
http://www.tem.fi/files/44600/MMLtyoryhman_raportti_21_12_2015. pdf.
Lisätietoja antavat elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala,
p. 050 345 8490 ja työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Arto Rajala,
p. 0295 064 828, työ- ja elinkeinoministeriö.
Vaikeimmin työllistyvien työvoimaja yrityspalvelujen järjestämisvastuun siirtoa valtiolta kunnille pohtinut
valmisteluryhmä
luovutti
18.1.2016 raporttinsa oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin vetämälle
hankkeen johtoryhmälle. Vaikeimmin
työllistyvien työvoimapalveluita tulee
kehittää ja niiden järjestämisvastuuta
selkeyttää. Palvelujen järjestämisvastuun siirtoa valtiolta kunnille voitaisiin kokeilla muutamilla alueilla.
Valmisteluryhmän mukaan kokeilu
tarjoaisi mahdollisuuden arvioida järjestämisvastuun siirron vaikutuksia.
Kokeilun vaikutusten perusteella
voitaisiin arvioida sitä, tulisiko vaikeimmin työllistyvien työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirtää kunnille koko Suomessa. Kokeilu toteutettaisiin 4–5 alueella, jotka muodostuisivat yhteensä enintään 30 erikokoisesta eri puolilla maata sijaitsevasta kunnasta. Kokeilu ajoittuisi
vuosille 2017–2019. Kokeilualueet
järjestäisivät kaikki vaikeimmin
työllistyvien työvoima- ja yrityspalvelut ja hoitaisivat työttömyysturvaan liittyvät tehtävät. Selvitys on
osoitteessa Raportti 14 1 2015 (pdf)
(824.1 KB) ja siihen sisältyy Kuntaliiton eriävä mielipide Kuntaliiton
eriävä mielipide 14012016 (pdf)
(15.8 KB). Lisätietoja antaa hallitusneuvos Päivi Kerminen p. 050 396
0141, työ- ja elinkeinoministeriö.

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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