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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
29.1.2016 seuraavat lait:

1.2.2016/12

vahvisti

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 §:n muuttamisesta (HE 18/2015 vp). Lain
40 §:n muutoksella korjataan tietojen
käsittelyä koskeva pykälä siten, että
lainkohta koskee Prümin sopimuksen lisäksi rajat ylittävän yhteistyön
tehostamisesta erityisesti terrorismin
ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen,
eli niin sanotun Prüm-päätöksen,
mukaista tietojen käsittelyä. Laki tulee
voimaan 15.2.2016. (SM ylitarkastaja
Tiina Nuutinen 0295 488 563)

supalvelulakiin lisätään informatiivinen säännös mahdollisuudesta saattaa asetuksen soveltamiseen perustuva
maksunsaajan ja maksupalveluntarjoajan välinen riita tuomioistuimen
ulkopuolisen riidanratkaisuelimen
ratkaistavaksi. Lisäksi lakiin lisätään
säännökset tuomioistuinten ulkopuolisista valitus- ja muutoksenhakumenettelyistä asetusta sovellettaessa
esiintyvien riitojen ratkaisemiseksi.
Lait tulevat voimaan 1.2.2016. (VM
osastopäällikkö Pentti Pikkarainen
0295 530 269)

Laki maksulaitoslain muuttamisesta,
laki maksupalvelulain muuttamisesta
ja laki Finanssivalvonnasta annetun
lain muuttamisesta (HE 115/2015
vp). Laeilla pannaan täytäntöön korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus. Maksulaitoslakiin ja maksupalvelulakiin lisätään selventävät
viittaussäännökset asetuksen soveltamisesta korttipohjaisiin maksutapahtumiin. Finanssivalvonnasta annettuun lakiin lisätään säännökset asetuksen rikkomiseen sovellettavista hallinnollisista seuraamuksista. Finanssivalvonta nimetään asetuksessa tarkoitetuksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi, jonka tehtävänä on valvoa asetuksen noudattamista. Mak-

Laki Kevasta, laki valtion eläketurvan rahoituksesta ja laki evankelisluterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta (HE 21/2015 vp). Lakiin
Kevasta kootaan Kevan hallintoa,
rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Lakiin lisätään säännökset
hallituksen ja sen jäsenten sekä eläkelaitoksen johdon kelpoisuusvaatimuksista. Lakiin otetaan myös riskien
hallintaa, sisäistä tarkastusta ja sisäistä valvontaa koskevat säännökset. Laki valtion eläketurvan rahoituksesta korvaa valtion eläkelain
rahoitusta koskevat säännökset. Muut
voimassa olevan valtion eläkelain
säännökset sisältyvät jatkossa julkisten alojen eläkelakiin. Evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta annettu laki korvaa evankelis-
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luterilaisen kirkon eläkelain rahoitusta koskevat säännökset. Muut
evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain säännökset sisältyvät julkisten
alojen eläkelakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki 0295 530 414)
Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta ja laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain
muuttamisesta (HE 80/2015 vp).
Subjektiivista
varhaiskasvatusoikeutta muutetaan siten, että jokaisella
lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsella ei
ole oikeutta esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osaaikaiseen varhaiskasvatukseen. Lapsella on kuitenkin oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, mikäli
lapsen vanhemmat tai muut huoltajat
työskentelevät kokoaikaisesti taikka
päätoimisesti opiskelevat, toimivat
yrittäjänä tai ovat omassa työssä.
Lapsella on lisäksi oikeus tarpeen
mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman osaaikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai
muun vastaavan syyn vuoksi. Varhaiskasvatus on kuitenkin aina järjestettävä nykyisen laajuisena, jos se
on tarpeen lapsen kehityksen, tuen
tarpeen tai perheen olosuhteiden takia
taikka se on muutoin lapsen edun
mukaista. Lapsella, jonka oikeus varhaiskasvatukseen on laajempi kuin
20 tuntia, on myös ennen oppivelvollisuusikää oikeus esiopetuksen ja
perusopetuksen lisäksi järjestettävään
osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen.
Vastaavat muutokset tehdään myös
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen
hoidon tukea koskevaan sääntelyyn.
Lait tulevat voimaan 1.8.2016. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii kokonaisarvioinnin eri uudistusten aiheuttamista vaikutuksista sekä lapsiin että
perheen ja sukupuolten väliseen tasaarvoon ja että tämä arviointi huomioidaan varhaiskasvatuslain uudistuksessa. 2) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto osana varhaiskasvatuslain uudistusta tekee varhaiskasvatuslain asetuksenantovaltuuksia koskevan kokonaistarkastelun, jonka
yhteydessä harkitaan myös päiväkodissa ja perhepäiväkodissa hoito- ja
kasvatustehtävissä olevan henkilöstön sekä lasten välisen henkilöstömitoituksen kirjaamista lakiin. (OKM
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hallitussihteeri Matti Sillanmäki 0295
330 193)
Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 27/2015 vp). Metsätietojärjestelmän julkisia tietoja voidaan teknisen käyttöyhteyden avulla
luovuttaa metsätalouteen liittyvää
kaupallista tai muuta hyväksyttävää
tarkoitusta varten, jos maanomistaja
on siihen antanut suostumuksen. Lakia
muutetaan siten, ettei suostumusta
edellytetä, jos tiedot luovutetaan luoton myöntämistä tai valvontaa varten. Lisäksi lakiin lisätään säännös
luovutettujen tietojen käytöstä. Laki
tulee voimaan 15.2.2016. (MMM
lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale 0295
162 451)
Laki ilmailulain muuttamisesta (HE
69/2015 vp). Poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta
siviili-ilmailun alalla sekä tasapainoisen lähestymistavan mukaisten
meluun liittyvien toimintarajoitusten
asettamisesta annettujen Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusten
mukaiset viranomaisvelvoitteet ja
kansallista sääntelyä edellyttävät järjestelyt pannaan kansallisesti täytäntöön. Liikenteen turvallisuusvirasto
on molempien EU-asetusten mukainen toimivaltainen viranomainen.
Asetusten johdosta voimassa olevan
ilmailulain täytäntöönpanosäännöksiä karsitaan. Laki tulee voimaan
1.2.2016. Lain 129 § tulee voimaan
kuitenkin 13.6.2016. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki
yrittäjän eläkelain voimaanpanosta
annetun lain muuttamisesta, yrittäjän
eläkelain muuttamisesta annetun lain
voimaanpanolaki, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki
maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, maatalousyrittäjän eläkelain
muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun
lain muuttamisesta, merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki, julkisten alojen eläkelaki, julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki, laki valtion varoista
suoritettavasta eläkkeen korvaami-

sesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain
muuttamisesta, laki kansaneläkelain
muuttamisesta, laki takuueläkkeestä
annetun lain muuttamisesta, laki
eläkkeensaajan asumistuesta annetun
lain 8 §:n muuttamisesta, laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain
muuttamisesta, laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 33 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n ja 4 luvun 7 §:n muuttamisesta, laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki
sairausvakuutuslain muuttamisesta,
laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 34 ja 38 §:n muuttamisesta, laki työtapaturma- ja ammattitautilain 2 ja 74 §:n muuttamisesta,
laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 4 ja 62 §:n
muuttamisesta, laki potilasvahinkolain 8 ja 9 a §:n muuttamisesta, laki
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
lain muuttamisesta, laki vakuutuskassalain muuttamisesta, laki eläkesäätiölain 10 §:n muuttamisesta, laki
eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain muuttamisesta, laki
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen eräiden säännösten kumoamisesta, laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja
14 §:n muuttamisesta, laki työsopimuslain 6 luvun 1 a §:n muuttamisesta,
laki merityösopimuslain 7 luvun
2 §:n muuttamisesta, laki työaikalain
15 §:n muuttamisesta, laki merityöaikalain 5 a §:n muuttamisesta ja laki
työajasta kotimaanliikenteen aluksissa
annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
(HE 16/2015 vp). Laeilla toteutetaan
työeläkeuudistusta koskevat muutokset. Työeläkejärjestelmässä noudatettavaa alinta vanhuuseläkeikää
nostetaan asteittain vuonna 1955
syntyneistä alkaen. Vuonna 1965 ja
sen jälkeen syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteen
muutokseen siten, että eläkeajan ja
työssäoloajan välinen suhde pysyy
samalla tasolla kuin se on vuonna
2025. Eläkettä karttuu koko työuran
ajan 1,5 prosenttia vuodessa työntekijän kunakin vuonna saamien
työansioiden perusteella. Eläkkeen
karttuma lasketaan nykyistä suuremmista ansioista, koska työntekijän työeläkevakuutusmaksua ei enää vähennetä työansioista eläkettä laskettaessa.
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Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (STM
johtaja Heli Backman 0295 163 179)

töneuvos
351 343)

Tasavallan presidentti hyväksyi kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan
unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä
Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen ja vahvisti lain kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta
(HE 61/2015 vp). Mongolian kanssa
tehty puitesopimus on laaja-alainen
kumppanuus- ja yhteistyösopimus,
joka sisältää määrittelyt poliittisen,
taloudellisen ja sektorikohtaisen yhteistyön sekä vuoropuhelun muodoista. Sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä muun muassa ympäristön ja
ilmastonmuutoksen, energian, tieteen
ja teknologian sekä liikenteen aloilla,
mutta se sisältää myös Euroopan unionin ulkopolitiikan kannalta keskeisiä
velvoitteita, kuten yleisiä sitoumuksia ihmisoikeuksista, demokratiaperiaatteista ja oikeusvaltioperiaatteen
kunnioittamisesta, joukkotuhoaseiden leviämisen estämisestä ja terrorismin torjunnasta. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.
(UM lähetystöneuvos Petri Kruuti
0295 350 114)

Valtiosihteeri
kansliapäällikkönä
Martti Hetemäen tai hänen estyneenä
ollessa osastopäällikkö Terhi Järvikareen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Saksan
liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi ja veron kiertämisen
estämiseksi tehty sopimus. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi
0295 530 105)

TA S AVA L L A N P R E S I D E N T I N
ASETUKSET

Tasavallan
presidentti
antoi
29.1.2016 seuraavat asetukset:
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen
2 §:n muuttamisesta. Suomen Brysselissä sijaitsevan erityisedustuston
Pohjois-Atlantin liitossa lisätään
2 §:ään 1.2.2016 lukien. Asetus tulee
voimaan 1.2.2016. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
29.1.2016 seuraavat kansainväliset
asiat:
Kroatian tasavallan osallistumisesta
Euroopan talousalueeseen koskevan
sopimuksen ratifiointi. (UM lähetys-
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Tuomas

Tapio

0295

N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
29.1.2016 seuraavat nimitysasiat:
New Yorkin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen edustuston päällikön tehtävän
päättyminen 31.8.2016, Pariisissa
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD) olevan pysyvän edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Okko Pekka Salmimiehen
edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016 ja Vilnan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos
Harri Mäki-Reinikan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Ulkoasiainneuvos Petri Puhakan
määrääminen Kuala Lumpurissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.5.2016 lukien, ulkoasiainneuvos Manu Virtamon määrääminen
New Yorkissa olevan pääkonsulaatin
päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien,
ulkoasiainneuvos Pekka Puustisen
määrääminen Pariisissa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien sekä
ulkoasiainneuvos Christer Michelssonin määrääminen Vilnassa olevan
suurlähetystön päällikön tehtävään
1.9.2016 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
Nairobin suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Tarja Fernándezin sivuakkreditointi Ugandaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295
351 439)
Laamanni Antti Sakari Savela Oulun
käräjäoikeuden laamannin virkaan
1.3.2016 lukien. (OM hallitusneuvos
Heikki Liljeroos 0295 150 428)
Käräjätuomari Tiina Päivikki Isokääntä Päijät-Hämeen käräjäoikeu-

den käräjätuomarin virkaan 1.2.2016
lukien, käräjätuomari Anna Katriina
Rapo Pohjois-Savon käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.4.2016 lukien, määräaikainen käräjätuomari
Ritva Helena Eerola Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien ja
määräaikainen käräjätuomari IdaSofia Katriina Mäki Pirkanmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien.
Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Hannele Päivikki Pyy-Ahonen
Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien. (OM
hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295
150 428)
Käräjätuomari Juha Martti Fredriksson Helsingin käräjäoikeuden ensiksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.2.2016 lukien, käräjätuomari Timo
Markus Niemi Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien ja
käräjätuomari Gisela McPherson
Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin
virkaan 1.2.2016 lukien. Käräjätuomari Petra Johanna Spring-Reiman
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien,
käräjätuomari Erja Johanna KalskeHaikonen Espoon käräjäoikeuden
ensiksi täytettävään käräjätuomarin
virkaan 1.3.2016 lukien ja määräaikainen käräjätuomari Suvi-Marja
Kaarina Lahtinen Espoon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.3.2016 lukien.
Määräaikainen käräjätuomari, viskaali Juuso Matias Lehtinen LänsiUudenmaan käräjäoikeuden ensiksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan
1.2.2016 lukien ja määräaikainen
käräjätuomari, viskaali Jarmo Petteri
Hannikainen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2016 lukien.
Määräaikainen markkinaoikeustuomari, markkinaoikeussihteeri Hannamaria Nurminen markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan 1.3.2016 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150
458)
Prikaatikenraali Heikki Välivehmas
puolustusministeriön vanhemman
osastoesiupseerin virkaan 1.2.2016–
31.1.2019 väliseksi ajaksi. (PLM
neuvotteleva virkamies Antti Korkala
0295 140 435)
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Komentajakapteeni Jarmo Säkkinen
puolustusministeriön vanhemman
osastoesiupseerin virkaan 1.3.2016 –
28.2.2019 väliseksi ajaksi. (PLM
neuvotteleva virkamies Antti Korkala
0295 140 435)

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

Valtioneuvosto antoi 28.1.2016
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 153/2015 vp)
eduskunnalle tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ehdotettu tullilaki vastaisi sisällöllisesti pääosin
nykyistä tullilakia, mutta siinä otettaisiin huomioon 1.5.2016 sovellettavaksi tulevan unionin tullikoodeksin 2013/952/EU sekä sen täytäntöönpano- ja delegoidun asetuksen
uudistetut säännökset. Lisäksi Tullin
hallinnollisia toimivaltuuksia koskevia säännöksiä täsmennettäisiin sekä
yhdenmukaistettaisiin tietyiltä osin
rajavartiolain ja poliisilain vastaavien
säännösten kanssa. Lakiin lisättäisiin
uusia, veronkantolain säännöksiä
vastaavia säännöksiä tullivelan kantamisesta ja perinnästä. Eräitä säännöksiä yhdenmukaistettaisiin muiden kansallisten verolakien, kuten
valmisteverotus- ja autoverolain säännösten kanssa. Lisäksi ehdotetaan
muutettavaksi eräitä muita lakeja,
joilla on liittymiä tullilakiin tai uudistettuun unionin tullilainsäädäntöön.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.5.2016. (VM hallitusneuvos Ismo
Mäenpää 0295 530 231)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 28.1.2016 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus sisäasioiden
rahastoista annetun valtioneuvoston
asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Sisäasioiden rahastoista annetussa laissa
säädetään turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ja
sisäisen turvallisuuden rahaston kansalliselle ohjelmalle asetettavien seurantakomiteoiden kokoonpanosta.
Asetuksen 6 § sisältää tarkempia säännöksiä seurantakomiteoiden kokoonpanosta. Suojelupoliisi siirtyi suoraan sisäministeriön alaiseksi poliisiyksiköksi 1.1.2016. Poliisihallitus ei
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muutoksen jälkeen huolehdi suojelupoliisin osalta ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvistä asioista. Sen vuoksi
asetuksella lisätään suojelupoliisi
niihin 6 §:ssä mainittuihin tahoihin,
jotka ovat edustettuina seurantakomiteoissa. Asetus tulee voimaan
1.2.2016. (SM erityisasiantuntija
Tapio Puurunen 0295 488 254)
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 1 kohtaa muutetaan sen johdosta, että työ- ja elinkeinoministeriöstä
on
siirretty
1.1.2016 lukien eräitä maaseudun
kehittämiseen liittyviä tehtäviä maaja metsätalousministeriöön. Samassa
yhteydessä siirrettiin työ- ja elinkeinoministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja saaristoasiain neuvottelukunta. Asetus tulee voimaan
1.2.2016. (MMM hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia,
joilla asetus saatetaan vastaamaan lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia. Asetuksen 1 ja 2 § kumotaan tarpeettomina. Asetuksen 3 §:n
1 momenttiin, koskien tutkittavan
suostumusasiakirjan sisältöä, lisätään uusi 7 kohta, joka johtuu lääketieteellisestä tutkimuksesta annettuun lakiin 1.3.2015 tulleesta muutoksesta. Lain mukaan tutkittavan
henkilötietoja saa tutkittavan suostumuksen peruuttamisen jälkeen käsitellä tietyissä välttämättömissä tilanteissa, jos tutkittava tiesi suostumusta
antaessaan, että suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja
käsitellään osana tutkimusaineistoa.
Siksi suostumusasiakirjan tulee sisältää maininta siitä, että suostumuksen
peruuttamiseen mennessä kerättyjä
tietoja käsitellään laissa säädetyn
mukaisesti. Lisäksi asetuksen 3 ja
4 §:ään tehdään joitakin muita teknisiä muutoksia. Asetus tulee voimaan
1.2.2016. (STM hallitusneuvos Anne
Koskela 0295 163 384)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 26.1.2016 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää valtionavustukset
puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden

tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan
ja tiedotustoiminnan tukemiseen
Ahvenanmaan maakunnassa ajalle
1.1.–31.12.2016 seuraavasti: Suomen
Keskusta r.p. (49 edustajaa) 7 260 575
euroa, Perussuomalaiset r.p. (38
edustajaa) 5 630 650 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (37 edustajaa)
5 482 475 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (34 edustajaa) 5 037 950 euroa, Vihreä Liitto
r.p. (15 edustajaa) 2 222 625 euroa,
Vasemmistoliitto r.p. (12 edustajaa)
1 778 100 euroa, Svenska Folkpartiet i
Finland r.p. (9 edustajaa) 1 333 575
euroa, Suomen Kristillisdemokraatit
r.p. (5 edustajaa) 740 875 euroa ja
Ahvenanmaan
maakuntahallitus
148 175 euroa eli yhteensä 29 635 000
euroa. Viisi prosenttia on tarkoitettu
puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin viisi prosenttia
puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan. (VNK alivaltiosihteeri Timo
Lankinen 0295 160 300)
Valtioneuvosto teki 28.1.2016 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2014 pöytäkirjaan ja saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM osastopäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnastaan vuonna 2014 antaman
kertomuksen johdosta pöytäkirjaan
ja saattaa perustuslakivaliokunnan
mietintö valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM osastopäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)
Päätös jakaa elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille vuoden 2016
talousarvion momentin 30.40.62
(Elinkeinokalatalouden edistäminen)
määrärahan mukaisia alueellisia
käyttöoikeuksia 9 872 000 euroa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston
rahoitusosuutena ja 8 900 000 euroa
valtion rahoitusosuutena käytettäväksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman
2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin. Varojen tarkoituksenmukaisen
käytön mahdollistamiseksi maa- ja
metsätalousministeriö oikeutetaan
vähäisiltä osin omalla päätöksellään
siirtämään ELY-keskukselle myönnettyä alueellista käyttöoikeutta toisille ELY-keskuksille ilman valtio-
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neuvoston ja valtioneuvoston rahaasiainvaliokunnan käsittelyä. (MMM
neuvotteleva virkamies Harri Kukka
0295 162 377)
Päätös jakaa valtion vuoden 2016
talousarvion momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut)
määrärahaa elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksille 502 650 000
euroa ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 82 745 000
euron käytöstä. Päätöksellä jaetaan
lisäksi työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuutta
ELY-keskuksille
87 100 000 euroa ja valtuutetaan työja elinkeinoministeriö päättämään
53 330 000 euron käytöstä. Työ- ja
elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin määrärahoihin ja myöntämisvaltuuksiin. Valtioneuvoston lausuma; Hyväksyessään päätöksen valtioneuvosto edellyttää, että vuoden
aikana seurataan määrärahojen riittävyyttä eri ELY-keskuksissa. Työ- ja
elinkeinoministeriön myöhemmin
päätettäväksi jätettävien määrärahojen kohdentamisessa tulee huomioida määrärahojen tasossa tapahtuneet
ELY-keskuskohtaiset muutokset vuoteen 2015 verrattuna. (TEM osastopäällikkö Tuija Oivo 0295 049 040)
Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Mikko Paloneva
valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM
ylitarkastaja Johanna Ylitepsa 0295
064 207)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
28.1.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2015
vp) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (digitaaliset sopimukset).
Direktiiviehdotukset koskevat tavaran verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä sekä digitaalisen sisällön
toimittamista. Tavaran verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskevat
säännökset vastaavat sisällöltään
pääosin kulutustavaroiden kauppaa
ja takuuta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin säännöksiä. Merkittävä ero aikaisempaan
on kuitenkin, että uuden direktiivin
ehdotetaan olevan täysharmonisoiva
siten, että jäsenvaltiolla ei olisi
oikeutta pitää voimassa tai säätää
säännöksiä, jotka poikkeavat direktiivin säännöksistä. Säännökset digitaalisesta sisällöstä ovat EU-tasolla
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uusia eikä kansallisestikaan erityissäännöksiä tällaisista hyödykkeistä
Suomessa ole. (OM apulaisosastopäällikkö Antti Leinonen 0295 150
264)

kaan 1.2.2016 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario
0295 163 522)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2015
vp) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta matkustusasiakirjasta
laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (eurooppalainen matkustusasiakirja). Komission ehdottaman
asetuksen tarkoituksena on yhtenäistää eurooppalaisen matkustusasiakirjan muoto ja tekniset vaatimukset.
(SM erityisasiantuntija Tero Mikkola
0295 488 617)

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.1.2016
seuraavia asioita:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2015
vp) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (jätedirektiivien muuttaminen). Ehdotusten tavoitteena on edistää kiertotaloutta, parantaa jätehuoltoa, varmistaa luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö ja edistää ympäristön ja terveyden suojelua. Ehdotuksessa esitetään yhdyskuntajätteen
ja pakkausjätteen uudelleenkäytön
valmistelua ja kierrätystä sekä jätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämistä koskevien tavoitteiden tiukentamista. Lisäksi ehdotetaan tavoitteiden toteutumisen seurantaan liittyvien
määritelmien ja menetelmien täsmentämistä, sivutuotteen ja jätteeksi
luokittelun päättymistä koskevien
menettelyjen selventämistä, yleisvaatimuksia kansallisille tuottajavastuujärjestelmille sekä raportoinnin ja
seurannan kehittämistä. (YM ympäristöneuvos Riitta Levinen 0295 250
162)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 28.1.2016 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvos Petri Puhakka ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.5.2016
lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa
Lehtonen 0295 351 439)
Oikeustieteen maisteri, valtiotieteiden maisteri Virpi Vuorinen valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.8.2016 lukien.
(VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi
0295 530 422)
Kasvatustieteiden maisteri Merja
Heikkonen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen vir-

R A H A - A S I AT

Vuoden 2015 talousarvion momentin
26.40.63 (Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet) määrärahan
ylittäminen 6 410 000 eurolla. Summa
sisältää 17.12.2015 myönnetyn ylitysluvan 6 238 000 euroa. Ylityslupa
on ollut raha-asianvaliokunnan käsittelyssä 17.12.2015, jolloin ylitystarpeen on ennakoitu olevan 6 238 000
euroa. Ylitystarve on osoittautunut
arvioitua suuremmaksi johtuen kirjanpidossa selvittelytilille joulukuun
alussa jääneestä, määrärahankäytöksi
kirjautumattomasta erästä (120 000
euroa). Erittäin suuresta turvapaikkahakijamäärästä johtuen vuoden 2015
talousarviossa ja lisätalousarviossa
varatut määrärahat eivät riitä kattamaan vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden vastaanoton lakisääteisiä menoja. Johtuen hakijoiden suuresta määrästä vastaanottokeskusten perustamista on syksyn aikana nopeutettu,
jotta kaikille hakijoille saadaan
majoitustilat ja tarvittava perusylläpito. Vastaanotto- ja käyttörahamaksuja ehtii realisoitua ennakoitua enemmän vuodelle 2015 johtuen vastaanottokeskusten ennakoitua nopeammasta perustamisesta. Arvio momentille tarvittavasta kokonaismäärärahasta on 28 100 000 euroa, josta
talousarvioissa ja lisätalousarvioissa
rahoitusta on myönnetty 21 690 000
euroa. (SM osastopäällikkö Jukka
Aalto 0295 488 510)
Vuoden 2015 talousarvion momentin
26.10.20 (Maasta poistamis- ja noutokuljetukset) osoitetun määrärahan
ylittäminen 4 000 000 eurolla. Erittäin suuresta turvapaikkahakijamäärästä johtuen vuoden 2015 talousarviossa ja lisätalousarviossa varatut
määrärahat eivät riitä kattamaan vuodelle 2015 varattuja menoja. Momentilta maksetaan turvapaikkatutkinnan
prosessin tulkkaus- ja käännöskuluja
liittyen hakijoiden rekisteröintiin,
turvapaikkapuhutteluihin ja päätösten tiedoksi antoon sekä turvapaikanhakijoiden identiteetin ja kansalaisuuden varmistumisesta ja iänmäärityksestä aiheutuvia menoja. Momentilta maksettavaa turvapaikkatutkinnan valmiusryhmää on käytetty en-
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simmäistä kertaa Tornion järjestelykeskuksen käynnistämisessä ja toiminnan ylläpitämisessä ja momentilta
on maksettu ryhmän matka- ja majoituskuluja. Momentti on kokonaisuudessaan Poliisihallituksen käytössä.
Arvio momentille tarvittavasta kokonaismäärärahasta on 7 800 000 euroa,
josta talousarviossa myönnettyä rahoitusta on 3 800 000 euroa. (SM
talouspäällikkö Kati Korpi 0295 488
513)
Vuoden 2015 talousarvion momentin
26.01.29 (Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 20 751 000 eurolla.
Summa sisältää 17.12.2015 myönnetyn ylitysluvan 14 500 000 euroa.
Ylityslupa on ollut raha-asianvaliokunnan käsittelyssä 17.12.2015, jolloin ylitystarpeen on ennakoitu olevan 14 500 000 euroa. Ylitystarve on
osoittautunut arvioitua suuremmaksi.
Lisämäärärahatarve aiheutuu momentin liian alhaisesta määrärahatasosta
suhteessa maksettujen toimintamenojen määrään sekä kasvaneesta toimintamenojen käytöstä johtuen turvapaikkahakijamäärän kasvusta, ICThankkeista ja painatuspalvelujen
lisääntymisestä passien volyymien
kasvun myötä. Momentin käyttö on
joulukuussa ollut arvioitua suurempi
johtuen rajavartiolaitoksen joulukuulle ajoittuneiden helikopterihankintojen yhteisöarvonlisäveron kirjauksista ja Hallinnon tietotekniikkakeskuksen ennakoitua suuremmista
investointimenoista. (SM talouspäällikkö Kati Korpi 0295 488 513)
Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta
315 300 000 euron jakaminen avustuksina. Vuoden 2015 tuotosta jätetään
jakamatta noin 28 200 000 euroa.
Avustukset myönnetään raha-automaattiyhdistyksen 17.12.2015 antaman avustusehdotuksen mukaisesti.
Avustukset jaetaan julkisia sosiaalija terveydenhuollon palveluja täydentävien yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä investointeihin. Avustuksilla muun muassa rohkaistaan
järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien
parantamiseen.
(STM osastopäällikkö Raimo Ikonen
0295 163 517)
Yhteensä 28 714 235 euron valtionavustuksen myöntäminen FinnHEMS
Oy:n lääkärihelikopteritoimintaan
vuonna 2016. Määrärahaa saa käyttää lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan lentotoiminnan, maayksiköi-
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den, tukikohtien ja hallinnon kustannuksiin Suomessa. (STM osastopäällikkö Raimo Ikonen 0295 163 517)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
27.1.2016

EU-ministerivaliokunnan aiheena
muuttoliike, EU:n avunantolauseke ja hybridiuhat
EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 27. tammikuuta muuttoliikettä, EU:n avunantolausekkeen
soveltamista, hybridiuhkiin vastaamista, Ukrainan viisumivapauden
edellytyksiä sekä ehdotusta EU:n
yhteisestä talletussuojasta.
EU-ministerivaliokunta sai tilannekatsauksen muuttoliikekysymyksistä
osana helmikuun Eurooppa-neuvostoon valmistautumista. Muuttovirtojen hallinta on monitahoinen ja laaja
kokonaisuus, johon on vastattava
eurooppalaisilla ratkaisuilla ja samalla
varmistettava, että kukin jäsenvaltio
kantaa oman vastuunsa ja toteuttaa
tehdyt päätökset. EU-ministerivaliokunta keskusteli ennakkovaikuttamisesta komission tuleviin muuttoliikettä koskeviin lainsäädäntöehdotuksiin.
Ministerivaliokunta sai selvityksen
EU:n keskinäisen avunantolausekkeen soveltamisesta liittyen Ranskan
jäsenmaille esittämään pyyntöön
Pariisin marraskuisten terrori-iskujen
johdosta. Ranska on käynyt kahdenvälisiä keskustelua jäsenmaiden
kanssa tuen sisällöstä. Avunantolausekkeeseen vetoamisen voidaan
arvioida vahvistaneen jäsenmaiden
solidaarisuutta ja EU:ta turvallisuusyhteisönä. Suomessa on kiirehditty
kansainvälisen avun antamista ja
vastaanottamista koskevan lainsäädännön uudistusta.
EU-ministerivaliokunta linjasi, että
tehdään selvitys Euroopan unionia
tukevan hybridiuhkia ja vastatoimia
käsittelevän keskuksen perustamisesta. Hybridikeinojen käyttö on
lisääntynyt erityisesti EU:n lähialueilla sekä valtiollisten että ei-valtiollisten toimijoiden toimesta. Hybridiuhat ovat tarkoituksellisia tapoja

aiheuttaa epävarmuutta, epävakautta
ja vahinkoa kohteena olevaan maahan tai kansainväliseen toimijaan.
Kokouksessa linjattiin Suomen kanta
EU:n ja Ukrainan käynnissä oleviin
viisumivapausneuvotteluihin. Suomi
katsoo, että itäisten kumppanimaiden
viisumivapauteen tulee pyrkiä, kunhan maat täyttävät viisumivapauteen
vaadittavat edellytykset. Suomi
korostaa, että uudistusten toimeenpanosta ja korruptionvastaisista toimista on pidettävä kiinni.
Lisäksi EU-ministerivaliokunta keskusteli Euroopan komission ehdotuksesta yhteisen talletussuojajärjestelmän perustamiseksi.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 315
ja erityisavustaja (EU-asiat) Jari Haapiainen, p. 0295 160 406, valtioneuvoston kanslia
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
22.1.2016

EU-ministerivaliokunnan kokouksen pääaiheena muuttoliike
EU-ministerivaliokunta linjasi 22.
tammikuuta Suomen kannan useisiin
muuttoliikekysymyksiin.
Suomi pitää perusteltuna, että neuvosto päättäisi lykätä vuodella Ruotsin velvoitetta ottaa vastaan turvapaikanhakijoita Italiasta ja Kreikasta
EU:n syyskuisten, sisäisiä siirtoja koskevien päätösten mukaisesti. Ruotsin
tilanne on vaikea, sillä maahan tuli
vuonna 2015 väkimäärään suhteutettuna ylivoimaisesti eniten turvapaikanhakijoita EU:ssa.
Suomen tulisi osaltaan punnita hätätilamenettelyn myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia varautuen tilanteeseen, jossa Suomellakin olisi tarve
pyytää lykkäystä sisäisesti siirrettävien vastaanottamiseen.
Suomi katsoo, että kansainvälistä
suojelua tarvitsevien siirtäminen
Turkista heitä vapaaehtoisesti vastaanottaviin EU-maihin olisi luonteva osa Turkin kanssa sovittua yhteistyötä. Edellytyksenä on, että Turkki
pysäyttää Eurooppaan suuntautuvat
laittoman maahanmuuton.
EU-ministerivaliokunta tukee ehdotettua jäsenvaltioiden rajaturvallisuusyhteistyön tiivistämistä ja syventämistä sekä EU:n rajaturvallisuus-
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viraston roolin ja toimivaltuuksien
vahvistamista antaen virastolle myös
valtuudet arvioida jäsenvaltioiden
kykyä vastata ulkorajavalvonnastaan. Schengen-järjestelmän toimivuuden ollessa vaarassa Suomi olisi
valmis neuvoston päätöksellä velvoittamaan jäsenmaan ottamaa vastaan apua.
EU-ministerivaliokunta tukee komission esitystä tehostaa EU:n ulkorajoilla kolmansien maiden kansalaisten systemaattisia rekisteritarkastuksia sekä EU-kansalaisten kohdennettuja tarkastuksia riskianalyysin ja
matkustajatietojen arvion pohjalta,
jotta terrorismia ja muita turvallisuusuhkia voidaan vähentää.
EU-ministerivaliokunta käsitteli myös
kiertotalouspakettia, johon sisältyy
kuuden jätteitä koskevan direktiivin
muutosehdotukset sekä EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma. Ehdotuksella on tarkoitus edistää kiertotaloutta, helpottaa ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä
luoda uutta talouskasvua ja työllisyyttä.
Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi
Suomen kantoja seuraaviin kokouksiin:
– Epävirallinen oikeus- ja sisäministerikokous (25.–26.1.)
– Epävirallinen kilpailukykyneuvosto
(28.–29.1.)
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 315,
erityisavustaja Jari Haapiainen (EUasiat), p. 0295 160 406 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston kanslia julkisti
28.1.2016 Niukat resurssit viisaasti
käyttöön - sääntelystä biotalouden
edistäjä -selvityksen. Selvityksen

mukaan kestävän biotalouden kasvua voidaan tukea merkittävästi kansallisilla lainsäädäntömuutoksilla.
Monia biotalouden sektoreita voidaan vahvistaa myös pelkästään hallinnollisia käytänteitä muuttamalla.
Selvityksessä ehdotetaan yhteensä
20 toimenpidettä, joilla biotaloutta
voidaan edistää. Ratkaisuehdotukset
keskittyvät viiteen teemaan, jotka
koskevat jäännösmateriaalien hyötykäytön edistämistä, lannoitelainsäädännön menettelyjä sekä tuhkan hyödyntämistä metsälannoitteena, naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta ympäristöluvan perusteena, viranomaistoimintojen koordinaatiota ja ns. yhden luukun periaatetta sekä luontoperustaisia terveys- ja hyvinvointipalveluja. Selvityksen on laatinut ympäristölainsäädäntöön erikoistunut Linnunmaa
Oy:n johtama laaja-alainen tutkijakonsortio. Selvitys on osoitteessa
http://valtioneuvosto.fi/documents/
10 616/2009122/6_S%C3%A4%C%
A4ntelyst%C3%A4+biotalouden+
edist%C3%A4j%C3%A4.pdf/b364
90df-c643-4b8c-a2b2-cdc9b6c 425ef.
Lisätietoja antavat lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255 ja
neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, p. 0295 250 259, etunimi. sukunimi@ymparisto.fi, ympäristöministeriö sekä projektin johtaja Eeva
Punta, Linnunmaa Oy, p. 0400 298
465, etunimi.sukunimi@linnunmaa.fi.
Valtioneuvoston kanslia julkisti
26.1.2016 Tuloverotuksen vaikutus
työn tarjontaan -raportin. Raportissa
todetaan, että tuloveropolitiikalla on
vain maltillinen vaikutus ihmisten
työntekoon liittyviin päätöksiin kuten
tehdyn työn määrään. Koti- ja ulkomaisen tutkimuskirjallisuuden perusteella tuloverojen vaikutus työntekoon ja ansaittuihin tuloihin on pieni
erityisesti tavanomaisessa palkkatyössä oleville. Viimeisten vuosikymmenten aikana toteutetut tuloveron kevennykset eivät siis tutkimustulosten mukaan ole saaneet aikaan
kuin pientä kasvua työllisyydessä tai
veropohjan koossa verrattuna siihen
tilanteeseen, jossa kevennyksiä ei

olisi tehty. Raportti on osoitteessa
http://vnk.fi/julkaisu?pubid=8702.
Lisätietoja antaa erikoistutkija Tuomas Matikka, p. 0295 519 416, tuomas.matikka@vatt.fi.
Valtioneuvoston kanslia julkisti
26.1.2016 Strateginen eheyttäminen kaupunkiseuduilla - Näkökulmia kestävän maankäytön ja julkisen talouden kysymyksiin -tutkimusraportin. Raportissa korostetaan
entistä määrätietoisemman strategisen suunnittelun ja johtamisen tarvetta julkishallinnossa. Tutkimuksen
johtavana teemana oli kaupunkien
kasvuproblematiikan tarkastelu. Tutkijat kehittivät strategisen eheyttämisen työkalun, jota kuntien ja kaupunkiseudun hallinnossa ja päätöksenteossa työskentelevät voivat hyödyntää. Raportti on osoitteessa http://
vnk.fi/julkaisu?pubid=8701. Lisätietoja antaa hankkeen projektipäällikkö
Sari Puustinen, p. 050 522 4182, sari.
puustinen@aalto.fi.
Selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarasti
luovutti 26.1.2016 Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen –selvityksen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle. Tarastin tehtävänä oli selvittää maakuntien
liittojen ja elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten (ELY-keskukset)
tehtävien siirto sekä pelastustoiminnan ja ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tulevassa aluehallintouudistuksessa. Selvitys ei koske sosiaalija terveyspalveluja eikä rahoitusjärjestelyjä. Selvitys on osoitteessa:
http://valtioneuvosto.fi/documents/
10623/306884/Valtion+aluehallinnon+ja+maakuntahallinnon+uudistaminen+-raportti/c18886c3-256f4733-b0cb-1fb0b1f76db3
Lisätietoja antavat selvityshenkilö
Lauri Tarasti, p. 050 5687 300 ja
ministeri Vehviläisen erityisavustaja
Sami Miettinen p. 046 923 4695.

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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