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

Valtioneuvosto antoi 4.2.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 1/2016 vp)
eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a ja
9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n
muuttamisesta. Päiväsakkojen rahamäärät korotettaisiin noin kaksinkertaisiksi, pienin rahamäärä kuitenkin
puolitoistakertaiseksi. Ulkomailla verotettavien tulojen asemaa selvennettäisiin. Tarkoituksena on korottaa rike-
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sakkoja erikseen esiteltävällä valtioneuvoston asetuksella noin 25 prosenttia, minkä vuoksi rikesakon lakisääteinen suurin rahamäärä korotettaisiin 200 eurosta 400 euroon. Yhteisösakon asteikko korotettaisiin noin
kolminkertaiseksi, pienin rahamäärä
2 500 euroon ja enimmäismäärä
2 500 000 euroon. Rikesakkoja koskevien muutosten johdosta pysäköinninvalvonnasta annetusta laista poistettaisiin säännös joutokäyntirikkomuksesta määrättävän pysäköintivirhemaksun enimmäismäärästä. (OM
lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen
0295 150 165)
Hallituksen esitys (HE 2/2016 vp)
eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain
kansainvälisen suojelun antamista koskevia säännöksiä. Lakia muutettaisiin siten, että humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevat säännökset kumottaisiin. Oleskelulupaa ei olisi enää
mahdollista myöntää tällä perusteella.
Lainmuutoksella tehostettaisiin myös
kansainvälistä suojelua koskevan
päätöksen tiedoksiantoa. (SM erityisasiantuntija Elina Immonen 0295
488 593)

Hallituksen esitys (HE 3/2016 vp)
eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja Finanssivalvonnasta annetun
lain muuttamisesta. Sijoitusrahastolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta ja muutettavaksi säilytysyhteisöä ja säilytystoimintaa
koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi sijoitusrahastolain ja Finanssivalvonnasta annetun
lain säännöksiä hallinnollisista seuraamuksista. Hallinnollisen seuraamusmaksun käyttöalaa laajennettaisiin
nykyistä useampaan sijoitusrahastolain vastaiseen tekoon ja Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädettäisiin nykyistä huomattavasti korkeammasta seuraamusmaksun enimmäismäärästä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.3.2016. (VM neuvotteleva virkamies Irmeli Vuori
0295 530 054)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 4.2.2016 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Kansainvälistä valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Kansainvälistä valuuttarahastoa (IMF) koskevan sopimuksen seit-
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semäs muutos. IMF:n hallintoneuvosto on hyväksynyt 15.12.2010
päätöslauselman nro 66-2, joka koskee sekä neljättätoista jäsenosuustarkistusta että IMF:n seitsemättä artiklojen muutosta. Seitsemäs artiklamuutos koskee IMF:n johtokuntauudistusta. Muutoksen kansainvälinen
voimaantulo edellytti sitä, että kolme
viidesosaa jäsenvaltioista, joilla on
85 prosentin määräenemmistö rahaston koko äänimäärästä, ilmoittaa rahastolle hyväksyvänsä sopimusmuutoksen. Muutos tuli kansainvälisesti
voimaan 26.1.2016. Asetus tulee voimaan 8.2.2016. (VM finanssineuvos
Kristina Sarjo 0295 530 055)
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetuksen 2 §:n määritelmiä, 5 §, 5 a § ja liitettä muutetaan.
Tarkoituksena on lähinnä muuttaa
siipikarjatalouden laskentaa paremmin alan luonteen huomioon ottavaksi ja lisäksi tehdään tarkennus
luonnonmukaisen tuotannon eläinlaskentaperusteisiin sekä eräitä muita
tarpeelliseksi osoittautuneita tarkennuksia määritelmiin ja liitetaulukkoon. Asetus tulee voimaan 10.2.2016.
Sitä sovelletaan kuitenkin maatalouden tukiin tukivuodesta 2016. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016
maksettavista lypsylehmä-, nauta-,
lammas- ja vuohipalkkioista sekä
peltokasvipalkkiosta. Asetuksella säädetään tarkemmin lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioiden sekä
peltokasvipalkkion ehdoista, palkkioiden määrästä ja maksamisesta.
Palkkioiden maksaminen perustuu
yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä
suoria tukia koskevista säännöistä ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/
2008 ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 73/2009 kumoamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1307/2013 52
artiklaan. Asetus tulee voimaan
9.2.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta.
Asetuksen 12 §:ään tehdään MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 tehtyä muutosta
vastaava muutos, jolla luonnonhaittakorvausta kohdennetaan maatalous-
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tuotannossa olevalle peltoalalle.
Asetuksen 12 §:ssä tarkoitettuun 25
prosentin enimmäisalaan maatilan
korvauskelpoisesta peltoalasta, josta
luonnonhaittakorvausta maksetaan,
luetaan mukaan myös suojavyöhykkeet. Asetus tulee voimaan 9.2.2016.
(MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi
Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus täydentävien
ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetukseen lisätään mahdollisuus
poikkeuksellisten sääolosuhteiden
vuoksi poiketa viimeisestä kylvöpäivästä. Hoidetun viljelemättömän pellon kasvipeitteisyyttä koskevaa säännöstä täsmennetään. Lisäksi ensimmäistä kertaa viljelykäyttöön otettavan lohkon pientareelle on kylvettävä nurmikasvillisuus, jos pientareella
ei ole aikaisempaa kasvillisuutta.
Asetuksen 12 §:ään lisätään vaatimus riittävän siemenmäärän käytöstä
kylvössä ja rikkakasvien leviämisen
estämisestä. Kasveihin, joilta ei vaadita esikasvia, lisätään kyssäkaali ja
nauris. Asetus tulee voimaan 9.2.2016.
(MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi
Ruuska 0295 162 248)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 4.2.2016 seuraavat päätökset:
Päätös antaa eduskunnalle selonteko
Suomen kehityspolitiikasta. Suomen
kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä ohjaa YK:ssa yhteisesti hyväksytty kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Sen pohjalta
kehityspolitiikassa panostetaan erityisesti hallitusohjelmaan valittuihin
painopistealueisiin, joita ovat tyttöjen ja naisten oikeuksien ja aseman
vahvistuminen, kehitysmaiden talouksien kehittyminen työpaikkojen,
elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi; yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyvyn vahvistuminen sekä ruokaturvan, veden ja energian saatavuuden parantuminen sekä
luonnonvarojen kestävyys. Suomi
toimii kehityspolitiikassaan johdonmukaisesti siten, että hallitusohjelman eri politiikkatavoitteet tukevat
kestävän kehityksen saavuttamista.
Selonteko on osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804a8c85. (UM
alivaltiosihteeri Elina Kalkku 0295
350 556)

Periaatepäätös säädösvalmistelun kuulemisohjeesta. Ohjeen tavoitteena on
luoda raamit kuulemiseen säädösvalmistelussa. Ohjetta sovelletaan sidosryhmien ja kansalaisten kuulemiseen
lakien, asetusten ja oikeussääntöjä
sisältävien määräysten valmistelussa.
Päätös sisältää ohjeet kuulemisen
suunnitteluun, ajoitukseen, menetelmiin, kirjallisiin lausuntoihin, monijäsenisiin valmisteluelimiin ja palautteen käsittelyyn. Ohjeella korvataan
vuonna 2010 valtioneuvoston periaatepäätöksenä annettu ohje kuulemisesta säädösvalmistelussa. Periaatepäätös on osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804a9259. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150
248)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2014 johdosta pöytäkirjaan.
Eduskunta on hyväksynyt pankkivaltuuston kertomuksen sekä talousvaliokunnan asiasta antaman mietinnön
ja lähettänyt sen kirjelmällään valtioneuvostolle tiedoksi. (VM finanssineuvos Pauli Kariniemi 0295 530
210)
Päätös asettaa yksityisen kopioinnin
tutkimuksen neuvottelukunta toimikaudeksi 4.2.2016–4.2.2020. Kokoonpano: puheenjohtaja: johtaja Jorma
Waldén opetus- ja kulttuuriministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies
Kati Jussila valtiovarainministeriö,
lakimies Hertta Hartikainen Kilpailu- ja kuluttajavirasto, innovaatiotoiminnan ja ennakoinnin vanhempi
asiantuntija Turo Pekari Teosto ry, tilitys- ja tutkimuspäällikkö Rainer Vallius Kopiosto ry, hallintopäällikkö
Sanna Lahovaara Tuotos ry, asiantuntija Riikka Tähtivuori Elinkeinoelämän Keskusliitto, lakimies Jussi
Mäkinen Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry, tilastotieteen professori Seppo Laaksonen
ja erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen. (OKM hallitusneuvos Anna
Vuopala 0295 330 331)
Päätös maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jaosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
2014–2020 toimeenpanoa varten.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jaetaan 127 800 000 euroa
myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalous-
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rahaston (maaseuturahasto) ja valtion rahoitusosuutena käytettäväksi
vuonna 2016. Myöntämisvaltuudesta
30 800 000 euroa on Leader-ryhmien
rahoituskiintiöitä varten. Maaseuturahaston rahoitusosuus on 42 prosenttia julkisesta rahoituksesta, joka
sisältää valtion rahoitusosuuden lisäksi muuta kansallista julkista rahoitusta (pääosin kuntien rahoitusta).
Maaseutuvirasto oikeutetaan tarvittaessa siirtämään myöntämisvaltuutta
alueiden yhteisiin hankkeisiin sekä
tekemään myöntämisvaltuuksiin vähäisiä muutoksia raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvostossa käsitellyn päätöksen puitteissa. (MMM
maaseutuekonomisti Leena Summanen 0295 162 272)
Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Eeva Ovaska
valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM
kansliapäällikkö Harri Pursiainen
0295 342 389)
Päätös myöntää kansliapäällikkö
Jukka Juustille sekä filosofian tohtori
Juhani Damskille ero Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen jäsenyydestä
ja nimittää ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi sekä liikenneneuvos Sabina Lindström Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen jäseniksi 30.6.2017 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM hallitusneuvos Eeva Vahtera 0295 049 009)
Päätös myöntää kenraaliluutnantti evp
Arto Rädylle sekä ylijohtaja Raimo
Jyväsjärvelle ero Huoltovarmuusneuvoston jäsenyydestä ja nimittää
kansliapäällikkö Jukka Juusti sekä
sotatalouspäällikkö Kyösti Halonen
Huoltovarmuusneuvoston jäseniksi
30.6.2018 päättyväksi toimikaudeksi.
(TEM hallitusneuvos Eeva Vahtera
0295 049 009)
Päätös myöntää lääketieteen tohtori,
terveydenhuollon, työterveyshuollon
ja työlääketieteen erikoislääkäri Kristiina Mukalalle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen
tilalleen lääketieteen tohtori, kirurgian
ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Mickael Parviainen 4.2.2015
lukien lautakunnan 13.1.2021 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 0295
163 185)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
4.2.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
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Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2016
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön
muutos). Ehdotuksen mukaan vapaan
liikkuvuuden piiriin kuuluvien henkilöiden maahantulon ja maastalähdön yhteydessä tehtäviin rajatarkastuksiin kuuluisi pakollisena henkilöiden ja heidän matkustusasiakirjojensa
tarkastaminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS), Interpolin varastettujen ja kadonneiden passien rekisteristä ja vastaavista kansallisista rekistereistä. Maa- ja merirajoilla voitaisiin tietyin edellytyksin tehdä riskianalyysin perusteella kohdistettuja
tarkastuksia, jos systemaattiset tarkastukset aiheuttaisivat suhteettoman suuren vaikutuksen rajanylitysliikenteen sujuvuuteen. Lisäksi ehdotuksen mukaan kolmansien maiden
kansalaisten maastalähtötarkastuksiin sisällytettäisiin pakolliset rekisteritarkastukset. (SM yksikön päällikkö Mika Rytkönen 0295 421 131)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2016
vp) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (Euroopan raja- ja merivartiojärjestelmä). Asetuksilla perustettaisiin Euroopan raja- ja merivartiojärjestelmä, määritettäisiin Euroopan
yhdennetty rajaturvallisuus, vahvennettaisiin ja nimettäisiin uudelleen
EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex
ja tiivistettäisiin rannikkovartiostoyhteistyötä. (SM yksikön päällikkö
Mika Rytkönen 0295 421 131)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2016
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (siirrettävyysasetus). Ehdotus
liittyy komission toimintasuunnitelmaan maarajoitusten (ns. geoblokkauksen) kieltämiseksi sekä kuluttajien ja palveluiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi. Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että kuluttajat, jotka ovat tilanneet tai hankkineet sisältöä asuinmaassaan, voivat
käyttää sitä oleskellessaan tilapäisesti
toisessa jäsenvaltiossa. (OKM tekijänoikeusneuvos Viveca Still 0295
330 297)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 4.2.2016 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto asetti edelleen valtiovarainministeriön ICT-johtajan virkaan nimitetyn Timo Vallin valtioneuvoston käytettäväksi suorittamaan valtiovarainministeriön määräämiä tehtäviä 14.3.–30.6.2016. Samalla valtioneuvosto myönsi hänelle vastaavaksi ajaksi palkallista virkavapautta
virastaan. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)
Diplomi-insinööri Anna-Maija Karjalainen edelleen valtiovarainministeriön ICT-johtajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen 14.3.–30.6.2016, kuitenkin enintään viran haltijan virkavapauden ajaksi. Samalla Karjalaiselle myönnettiin vastaavaksi ajaksi
virkavapautta valtiovarainministeriön johtajan virasta. (VM hallintoja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295
530 141)
Hallintotieteiden maisteri Jukka Nummikoski maa- ja metsätalousministeriön talousjohtajan virkaan 1.3.2016
lukien. (MMM hallitusneuvos Riitta
Itkonen 0295 162 383)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 4.2.2016
seuraavia asioita:
Puolustusvoimien erikoisampumatarvikkeiden hankintapäätös. Puolustusvoimien logistiikkalaitos saa tehdä
raskaiden raketinheittimien ohjautuvien GMLRS (Guided Multiple
Launch Rocket System) ampumatarvikkeiden suorahankintaa koskevat
Foreign Military Sales -sopimukset
Yhdysvaltain hallituksen kanssa.
Hankinnan kohteina ovat sekä pistemaaliin vaikuttavat että aluevaikutteiset raketit. Sopimukset kattavat
ampumatarvikkeiden lisäksi käyttöönottoon liittyvää koulutusta, dokumentaatiota, ohjelmistoja ja hallinnollisia kustannuksia, teknistä tukea
sekä ampumatarvikkeiden kunnonvalvontaa. Hankinnan arvioitu kiinteä kokonaishinta (4.1.2016 valuuttakurssilla 1 EUR=USD 1,0898) on
63 583 155 Yhdysvaltain dollaria.
Euromääräinen arvioitu arvonlisäveroton kokonaishinta on 58 343 875
euroa. Arvonlisäveron osuus on
14 002 530 euroa (alv 24 %). Alvverollinen
kokonaishinta
on
72 354 000 euroa. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 0295 140 412)
Vuoden 2015 talousarvion momentin
28.20.02 (Keskitettyjen valuuttatilien
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kurssierot) arviomäärärahan ylittäminen 8 000 eurolla. Ylitystarve johtuu Valtiokonttorin hallinnoimien muiden kuin valtionvelan hallintaan käytettävien valuuttatilien tilinpäätökseen kirjattavasta realisoitumattomasta kurssierosta kurssitappioiden
osalta. (VM talouspäällikkö Jan Holmberg 0295 530 156)
Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä
tulostavoite
ajanjaksolle
1.1.–
31.3.2016. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen
liiketoiminnan palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 20 miljoonan
euron tulostavoitteesta, josta on alustavasti tarkoitus tulouttaa valtiolle 10
miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päättää lopullisesti voiton tuloutuksesta
ajanjaksoa 1.1.–31.3.2016 koskevan
tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. (MMM neuvotteleva virkamies Ville Schildt 0295 162 190)
CEF-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen
osoitetusta määrärahasta (monivuotinen tukiohjelma). Suomalaiset toimijat hakevat CEF-tukea vuoden 2015
monivuotisesta ohjelmasta yhteensä
53,68 miljoonaa euroa. (LVM liikenneneuvos Lassi Hilska 0295 342
497)
Yhteensä 36 065 000 euron yleisavustuksen myöntäminen Finpro
Oy:lle. Avustus myönnetään Finpron
ja sen vientikeskusten toimintaan,
kansainvälistymispalvelujen tuottamiseen, matkailumaakuvan edistämiseen ja sitä tukevaan yritysten
kanssa yhdessä toteutettavaan tuotemarkkinointiin, tuotekehityksen koordinointiin ja markkinatiedon hankintaan sekä Suomeen suuntautuvien
investointien ja pääomasijoitusten
hankkimisessa ulkomaisille yrityksille tarkoitettujen ilmaisten palvelujen tuottamiseen. Lisäksi avustusta
saa käyttää Finpron harjoittamaan
tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaan ja niiden hallinnointiin sekä
eräisiin muihin kansainvälistymistä
edistäviin palveluihin valtioneuvoston asetuksessa, tulossopimuksessa
ja yleisavustusta koskevassa päätöksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.
(TEM neuvotteleva virkamies Mikko
Härkönen 0295 060 055)
Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamisesta. Työ- ja elin-

16

keinoministeriö myöntää St1 Deep
Heat Oy:lle geotermisen energian
demonstraatiohankkeeseen vuonna
2016 käytettävissä olevasta momentin 32.60.45 määrärahasta 9,6 miljoonaa euroa. Tuki on kuitenkin enintään 30,1 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Tuki maksetaan hankkeen edistymisen mukaan vuosina 2016–2018.
(TEM ylitarkastaja Pekka Grönlund
0295 064 815)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
5.2.2016

Muuttoliike, Britannian EU-suhde
ja talletussuoja EU-ministerivaliokunnan aiheina
EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 5. helmikuuta muuttoliikettä, Britannian EU-suhteen uudistamista sekä ehdotusta EU:n yhteisestä talletussuojasta.
EU-ministerivaliokunta keskusteli
neuvotteluista liittyen Britannian
EU-kansanäänestykseen. Eurooppaneuvoston puheenjohtaja Donald
Tusk esitti 2. helmikuuta kompromissiehdotuksensa vastauksena Britannian esittämiin neuvottelutavoitteisiin. Ehdotetut muutokset koskevat
pitkälti kaikkia jäsenvaltioita yhteisesti eikä kyseessä olisi ainoastaan
Britannialle annettavista erivapauksista. Suomi toivoo Britannian pysyvän EU-jäsenenä ja pitää ehdotusta
hyvänä pohjana neuvottelujen saattamiseksi päätökseen. Tavoitteena on
saavuttaa yhteisymmärrys kaikkien
jäsenmaiden kesken helmikuun Eurooppa-neuvostossa.
Lisäksi EU-ministerivaliokunta käsitteli Euroopan komission marraskuussa antamaa ehdotusta yhteisen
talletussuojajärjestelmän perustamiseksi. Suomi katsoo, että ehdotusta
tulee tarkastella osana toimenpiteiden kokonaisuutta, joilla lisätään
pankkiunionin tehokkuutta ja vähennetään pankkisektorin toiminnasta julkiselle taloudelle aiheutuvia riskejä.
Yhteiseen talletussuojaan siirtyminen ei nykyiseltä pohjalta ole perusteltua.

Lisätietoja: EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen, p. 0295 160 320,
erityisavustaja (EU-asiat) Jari Haapiainen, p. 0295 160 406 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 5370733, valtioneuvoston kanslia

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä luovutti 4.2.2016
selvityksensä Maahanmuuttajien
koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide-esitykset
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni
Grahn-Laaksoselle. Ohjausryhmä on
kartoittanut turvapaikanhakija- ja
maahanmuuttotilanteesta aiheutuvia
välittömästi käynnistettäviä toimenpiteitä koulutuksessa, kulttuurissa,
liikunnassa ja nuorisotyössä. Ohjausryhmä esittää, että maahanmuuttajille
suunnattua ammatillisen peruskoulutuksen valmentavaa koulutusta ja tutkintotavoitteista koulutusta lisätään.
Joustavaksi tavaksi suorittaa ammatillinen tutkinto, tutkinnon osia tai vahvistaa työelämävalmiuksia luodaan
uusi koulutussopimusmalli. Kevään
2016 aikana käynnistetään pilottihankkeita, joissa koulutussopimusmallia kehitetään soveltumaan erityisesti maahanmuuttajien tarpeisiin.
Selvitys on osoitteessa: http://www.
minedu.fi/export/sites/default/OPM/
Julkaisut/2016/liitteet/okm1.pdf? lang
=fi. Lisätietoja antavat ohjausryhmän
puheenjohtaja, johtaja Kirsi Kangaspunta, p. 0295 330 136 ja ministerin
erityisavustaja Matias Marttinen, p.
044 269 3113, opetus- ja kulttuuriministeriö.
Selvityshenkilöt luovuttivat 1.2.2016
sosiaali- ja terveysministeriölle raporttinsa Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttava ja tehokas ohjaus. Selvityshenkilöiden tehtävänä oli pohtia keinoja sosiaali- ja
terveydenhuollon ohjauksen uudistamiseksi nykyistä vaikuttavammaksi.
Selvityksessä ehdotetaan, että sosiaali- ja terveysministeriöön perustettaisiin kansallinen strateginen soteyksikkö. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yksikkö määrittäisi
riittävät ja yhdenvertaiset sosiaali- ja
terveyspalvelut ja edistäisi kustannusvaikuttavia toimintatapoja. Yksikkö vastaisi voimavarojen jakoperusteista ja suuntaamisesta hyvinvointia
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parhaiten edistävällä tavalla. Lisäksi
yksikkö vastaisi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesta arvioinnista.
Selvityshenkilöiden raporttia hyödynnetään valmisteltaessa sosiaalija terveydenhuollon järjestämislakia
ja maakuntia koskevaa lainsäädäntöä. Raportti on osoitteessa http://
www.julkari.fi/bitstream/handle/100
24/129810/RAP-2016-05-sos-tervhuollon-kustannusvaikuttava-ja-tehokas-ohjaus.pdf?sequence=3. Lisätietoja antavat projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 0295 163
012, johtaja Tarja Kauppila, p. 044
754 3333, professori Anja Tuulonen,
p. 040 779 6278 sekä johtaja Päivi
Voutilainen, p. 0295 163 403.

Selvityksen valmistuminen käynnistää ympäristöministeriön lainsäädäntöhankkeen asumisoikeusasunnoista
annetun lain uudistamiseksi. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan
itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin
osalta. Selvitys on osoitteessa https:/
/helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10
138/159994/YMra_1_2016.pdf?sequence=1. Lisätietoja antavat hallitussihteeri Anu Gentz, p. 0295 250
067, ympäristöministeriö sekä tutkija, ekonomisti Valtteri Härmälä, p.
040 641 5732 ja vt. tutkimusjohtaja
Signe Jauhiainen, p. 040 164 8139,
Pellervon taloustutkimus PTT ry.

Ympäristöministeriö julkaisi 3.2.2016
Asumisoikeusjärjestelmän riskienhallinta- selvityksen. Työssä selvitettiin asukkaiden ja yhtiöiden näkemyksiä toimijoiden rooleista ja riskeistä sekä riskien jakautumisesta eri
osapuolille. Selvitystä varten haastateltiin asukkaita ja yhtiöiden edustajia sekä toteutettiin asukaskysely.

Ympäristöministeriön asuntotarjontatyöryhmä luovutti 29.1.2016 ehdotuksensa välivuokrauksella lisää
vuokra-asuntotarjontaa maatalousja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Työn taustalla on turvapaikanhakijoiden määrän viimeaikainen
kasvu ja sen vaikutukset tilanteessa,
jossa valtion tukemiin kohtuuhintai-

siin vuokra-asuntoihin on jo ennalta
pitkät jonot etenkin pääkaupunkiseudulla. Ehdotuksen mukaan välivuokrauksella voitaisiin saada vuokraasuntoja nopeasti tarjolle, sillä siinä
hyödynnettäisiin olemassa olevaa
asuntokantaa. Kaikki osapuolet hyötyisivät: asunnontarvitsija löytäisi
kohtuuhintaisen kodin, Y-Säätiö ja
kaupungit takaisivat vuokranmaksun
vuokranantajalle, ja kunnat saisivat
helpotusta asuntopulaan. Maahantulijat asuisivat tavallisissa asunnoissa
eri asuinalueilla ja kiinteänä osana
muuta yhteiskuntaa, mikä on keskeistä kotoutumisen onnistumiselle.
Välivuokraus voisi käynnistyä jo
1.5.2016. Ehdotus on osoitteessa http:/
/www.ym.fi/download/noname/%7B
21A25008-A049-4EA4-922F-32FD
3C18A6CA%7D/115971. Lisätietoja
antavat erityisasiantuntija Peter Fredriksson, p. 0295 250 066 ja ministerin erityisavustaja Tea Usvasuo, p.
046 922 8946, ympäristöministeriö.

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 2016
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