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

Valtioneuvosto antoi 11.2.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 4/2016 vp)
eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 luvun
sekä pakkokeinolain 6 ja 7 luvun
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia rikoslain menettämisseuraamuksia koskevaan lukuun.
Muutoksilla pantaisiin täytäntöön
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi rikoksentekovälineiden ja
rikoshyödyn jäädyttämisestä ja mene15.2.2016/18

tetyksi tuomitsemisesta Euroopan
unionissa. Ehdotetut muutokset laajentaisivat mahdollisuutta tuomita
rikoksesta peräisin oleva omaisuus
valtiolle menetetyksi. Pakkokeinolakiin tehtäisiin täsmennyksiä liittyen
datan menetetyksi tuomitsemiseen
sekä vakuustakavarikkoa ja takavarikkoa koskevaan sääntelyyn. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
4.10.2016. (OM lainsäädäntöneuvos
Jaakko Rautio 0295 150 500)
Hallituksen esitys (HE 5/2016 vp)
eduskunnalle tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Espanjan kanssa Helsingissä 15.12.2015 tehty verosopimus
ja pöytäkirja, joilla kumotaan Espanjan kanssa vuonna 1967 tehty verosopimus muutoksineen. Sopimuksen
tarkoituksena on maiden välisen kansainvälisen kaksinkertaisen tuloverotuksen poistaminen. Suomesta Espanjaan maksettavia yksityisen sektorin
eläkkeitä voidaan uuden sopimuksen
perusteella verottaa nykyistä laajemmin sopimuksen soveltamisen alkamisesta laskettavan kolmen vuoden
ajan kuluttua. Suomen verottamis-

oikeus laajenee myös Suomessa sijaitsevien osakehuoneistojen tuottaman
vuokratulon ja luovutusvoiton osalta.
(VM neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 0295 530 289)
Hallituksen esitys (HE 6/2016 vp)
eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan verotusmenettelystä annettua lakia muutettavaksi siten, että suomalaiset finanssilaitokset velvoitettaisiin selvittämään nykyistä laajemmin asiakkaittensa verotuksellinen asuinvaltio
kansainvälisesti hyväksytyllä huolellisuusmenettelyllä ja toimittamaan
näiden verotusta koskevia tulo- ja
varallisuustietoja Verohallinnolle.
Ehdotetulla muutoksella varmistettaisiin, että Suomi voi osallistua
finanssitilitietojen automaattiseen
tietojenvaihtoon OECD:n valmisteleman yhteisen raportointistandardin
mukaisesti. Finanssitilitietojen automaattisen tietojenvaihdon avulla
Suomi saisi Suomessa asuvien henkilöiden verotukseen vaikuttavia tietoja näiden ulkomailla olevista varoista
ja niiden tuotoista. (VM neuvotteleva
virkamies Harri Joiniemi 0295 530
105)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 11.2.2016 seuraavat asetukset:
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Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään eräitä
erityisesti hallituksen vuosikertomuksen sisältöä koskevia muutoksia.
Asetuksessa säädetään vuosikertomuksen sisällöstä kokonaisuutena.
Ministeriöiden toimialan toimintakatsausta ja tuloksellisuuden kuvausta
koskevaa sääntelyä yksinkertaistetaan. Tuloksellisuuden kuvausten
pääpaino on yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle asetettujen tavoitteiden
saavuttamisessa ja vaikuttavuuden
kehityksessä. Vuosikertomukseen
sisällytetään myös eräitä uusia asiakokonaisuuksia kuten katsaus talousarviotalouden, valtion liikelaitosten
ja talousarvion ulkopuolisten valtion
rahastojen muodostaman kokonaisuuden tuottoihin ja kuluihin sekä
varallisuusasemaan ja taseen ulkopuolisiin vastuisiin (ns. valtiontalouden kokonaistuloslaskelma ja kokonaistase sen ulkopuolisine vastuineen). Säännösmuutosten tarkoituksena on tukea eduskuntaa aiempaa
paremmin palvelevan vuosikertomuksen laatimista. Talousarvioasetuksen
säännöstä, jonka mukaan viraston tai
laitoksen on ennen menoon sitoutumista varmistauduttava määrärahan
ja valtuuden riittävyydestä, täsmennetään. Valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan neuvottelukunnan
tehtäviä supistetaan neuvottelukunnan nykyisiä tehtäviä tosiasiallisesti
vastaaviksi. Lisäksi asetukseen tehdään eräitä teknisiä tarkistuksia.
Asetus tulee voimaan 12.2.2016.
(VM budjettineuvos Niko Ijäs 0295
530 170)
Valtioneuvoston asetus maankäyttöja rakennusasetuksen muuttamisesta.
Asetuksen 1 §:ään lisätään elinkeinoelämän toimivan kehittymisen näkökulma. Asetuksen 8 ja 13 §:n muutoksilla tarkennetaan maakunnan liiton ja ministeriöiden välistä yhteistyötä maakuntakaavaa laadittaessa
sekä lausuntojen pyytämistä koskevia
säännöksiä. Asetuksen 11 §:n muutoksella tarkennetaan viranomaisneuvottelua koskevaa sääntelyä täsmentämällä viranomaisneuvottelun
ajankohtaa sekä neuvotteluun osallistuvia viranomaisia. Lisäksi asetuksen 93 ja 95 §:ään tehdään teknisiä
täsmennyksiä ja 94 §:ään lisätään
maakuntakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottamista
koskeva momentti. Asetus tulee voimaan 1.3.2016. (YM erityisasiantuntija Aino Pietarinen 0295 250 229)

12

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

Valtioneuvosto teki 11.2.2016 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntija Anna Leppäkoski valtioneuvoston esittelijäksi.
(VNK hallitusneuvos Kari Peltonen
0295 160 288)
Päätös vahvistaa ministereiden vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Rehula 12.–15.2.2016,
ministeri Tiilikainen 22.–24.2.2016 ja
ministeri Berner 29.2.–2.3. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160
175)
Päätös asettaa valtakunnallinen etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)
toimikaudeksi 11.2.2016–10.2.2020.
Kokoonpano (varajäsenet suluissa):
puheenjohtaja: kansliapäällikkö Asko
Välimaa oikeusministeriö; varapuheenjohtajat: kansliapäällikkö Päivi
Nerg sisäministeriö, työllisyysasioiden päällikkö Said Aden Espoon
kaupunki ja kansanedustaja Päivi
Räsänen
Kristillisdemokraattinen
eduskuntaryhmä; jäsenet: johtaja
Johanna Suurpää (erikoissuunnittelija
Minna Piispa) oikeusministeriö,
maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman (ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi)
työ- ja elinkeinoministeriö, kansliapäällikkö Päivi Nerg (hallitusneuvos
Eero Koskenniemi) sisäministeriö,
erikoissuunnittelija Mikko Cortés
Téllez (ylitarkastaja Tarja Koskimäki)
opetus- ja kulttuuriministeriö, neuvotteleva virkamies Heidi MannsHaatanen (lakimies Susanna Rahkonen) sosiaali- ja terveysministeriö,
vastuuvirkamies Niina Nykänen
(lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen)
ulkoasiainministeriö,
asiantuntija
Mikko Räsänen (asiantuntija Jenni
Ruokonen) Elinkeinoelämän keskusliitto, maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjä SAK ry (ekonomisti Heikki Taulu AKAVA ry),
erityisasiantuntija Anu WikmanImmonen (EU-asiain päällikkö Erja
Horttanainen) Suomen Kuntaliitto,
kansanedustaja Antti Kurvinen (kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö
Viktoria Kulmala) Keskustan eduskuntaryhmä, kansanedustaja Juhana
Vartiainen (kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov) Kokoomuksen eduskuntaryhmä, kansanedustaja
Päivi Räsänen (poliittinen sihteeri
Sonja Falk) Kristillisdemokraattinen
eduskuntaryhmä, kansanedustaja Juho
Eerola (varakansanedustaja, sosionomi Marjaana Mikkonen) Perus-

suomalaisten eduskuntaryhmä, kansanedustaja Joona Räsänen (kansanedustaja Nasima Razmyar) Sosialidemokraattinen
eduskuntaryhmä,
kansanedustaja Eva Biaudet (lainsäädäntösihteeri Otto Andersson)
Svenska riksdagsgruppen, kansanedustaja Li Andersson (yhteiskuntatieteiden maisteri Mohammed Kaiser) Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kansanedustaja Olli-Poika
Parviainen (kasvatustieteen tohtori
Kaarina Ranne) Vihreä eduskuntaryhmä, toiminnanjohtaja Christian
Georg Thibault (hallituksen jäsen
Jennifer Omoh Sonja Eboreime)
Liikkukaa - Sports for all ry, Voimavarakeskus Monikan johtaja Natalie
Gerbert (toiminnanjohtaja Jenni
Tuominen) Monika-Naiset liitto ry,
hallituksen puheenjohtaja Welat
Nehri (toiminnanjohtaja Riitta Salin)
Moniheli ry, asiantuntija, järjestön
perustaja Hamed Shafae (opiskelija,
järjestön jäsen Aziza Hossaini) Suomen Afgaanijärjestö ry, yhteisöaktiivi
Majid Hakki (yhteisöaktiivi Seida
Sohrabi) Suomen kurdiyhdistysten
liitto - Kurdiliitto ry, järjestöjohtaja
Marita Salo (maahanmuutto-ohjelmien kehittämispäällikkö Johanna
Matikainen) Suomen Punainen Risti,
varapuheenjohtaja Abdulrahman Rage
(tiedottaja Erja Säkkinen) Suomen
somalialaisten liitto ry, toiminnanjohtaja Stanislav Marinets (tiedotusja viestintäkoordinaattori Tatiana
Pertseva) Suomen Venäjänkielisten
Yhdistysten Liitto (SVYL/FARO)
ry, koulutus- ja kotoutussuunnittelija
Järvi Lipasti (toiminnanjohtaja Jaana
Vasama) Tuglas-seura ry, toiminnanjohtaja, kauppatieteiden kandidaatti
Anja Toivola-Stambouli (puheenjohtaja, asianajaja, varatuomari Atik
Ali) Uskontojen yhteistyö Suomessa
- USKOT-foorumi ry, hallituksen
jäsen Omer Yahye (kehittämispäällikkö Ulla-Mari Karhu) Etelä-Suomen Etno, palvelualuejohtaja Pekka
Vähäkangas (monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä Ville Elonheimo) Itä-Suomen Etno, maahanmuuttajatyön asiantuntija Raman
Hussain (monikulttuurisuuskeskus
Glorian johtaja Arja Seppälä) Pirkanmaan ja Keski-Suomen Etno, hallituksen puheenjohtaja Hülya Kytö
(Barzan Nassery) Länsi-Suomen
Etno, kouluttaja ja varapuheenjohtaja Ivanka Capova (vastaanottokeskuksen johtaja Pia Pajunurmi) Pohjanmaan Etno, asioimistulkki Shahnaz Mikkonen (hammaslääketieteen
kandidaatti Ramin Akhi) Pohjois-
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Suomen Etno ja projektikoordinaattori Nafisa Yeasmin (Anzhelika Huhtala) Lapin Etno. (OM neuvotteleva
virkamies Camilla Busck-Nielsen
0295 150 278)
Päätös asettaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hallitus
toimikaudeksi 14.3.2016–13.3.2018.
Kokoonpano: puheenjohtaja: pääjohtaja Pekka Ruuhonen Verohallinto;
varapuheenjohtaja: osastopäällikkö,
ylijohtaja Markus Sovala valtiovarainministeriö; jäsenet: valmentaja ja
kouluttaja Hilkka Alatalo-Korpi HAK
Leadership and Coaching, hallintojohtaja Reine Inkeroinen Keskusrikospoliisi, tietohallintojohtaja Arto
Jalkanen Jyväskylän kaupunki ja
henkilöstön edustaja, jonka Valtorin
henkilökunta nimeää keskuudestaan.
(VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena
Tarkka 0295 530 141)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
11.2.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2016
vp) eduskunnalle Euroopan parlamentin päätöslauselmasta EU:n vaalisäädöksen muuttamiseksi. Vaalisäädöksen uudistamisella Euroopan parlamentti pyrkii muun muassa lisäämään europarlamenttivaalien (EPvaalit) demokraattista ja ylikansallista
ulottuvuutta, unionin päätöksenteon
legitimiteettiä sekä yhdenvertaisuutta
ja yhtäläisiä mahdollisuuksia vaaleissa, tehostamaan vaalien toimittamista sekä tuomaan parlamenttia
lähemmäksi äänestäjiä ja sitä kautta
lisäämään EP-vaalien äänestysaktiivisuutta. (OM ylitarkastaja Heini
Huotarinen 0295 150 127)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2016
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi asetuksen
(EU) N:o 806/2014 muuttamisesta
eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän perustamiseksi (eurooppalainen
talletussuojajärjestelmä). Ehdotuksessa esitetään yhteisen talletussuojajärjestelmän perustamista. Yhteistä
talletussuojajärjestelmää hallinnoisi
pankkiunionin kriisinratkaisuviranomainen, EU:n kriisinratkaisuneuvosto. Kriisinratkaisuneuvoston yhteyteen perustettaisiin yhteinen talletussuojarahasto, jota kartutettaisiin luottolaitoksilta kerättävillä kannatusmaksuilla. Talletussuojajärjestelmä
perustettaisiin kolmessa vaiheessa,
joita olisivat jälleenvakuutusvaihe
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(2017–2019), rinnakkaisvakuutusvaihe (2020–2023) ja täysvakuutusvaihe (2024–). Jälleenvakuutusvaiheessa osallistuvat talletussuojajärjestelmät voisivat vaatia yhteisestä
talletussuojarahastosta korvaustilanteessa tai osallistuessaan kriisinratkaisuun enintään 20 prosenttia likviditeettivajeestaan. Rinnakkaisvakuutusvaiheessa osallistuvat talletussuojajärjestelmät voisivat vaatia yhteisestä talletussuojarahastosta korvaustilanteessa tai osallistuessaan kriisinratkaisuun aluksi 20 prosenttia vajeesta
ja osuus nousisi 20 prosenttiyksikköä
vuodessa. Täysvakuutusvaiheessa yhteisestä talletussuojarahastosta katettaisiin osallistuvien talletussuojajärjestelmien likviditeettitarve sekä korvaustilanteesta tai kriisinratkaisun
rahoittamisesta aiheutuneet tappiot
täysimääräisinä. (VM neuvotteleva
virkamies Jaakko Weuro 0295 530
302)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2016
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EASA-asetus). Ehdotuksen
keskeisimpänä tavoitteena on ylläpitää ilmailun korkea turvallisuustaso
uudistamalla unionin lentoturvallisuutta koskeva lainsäädäntökehys vastaamaan liikennemäärien kasvuun
sekä muihin toimintaympäristön
muutoksiin. Asetuksen soveltamisalaan lisättäisiin kaikenpainoiset
miehittämättömät ilma-alukset, maahuolintapalvelujen turvallisuus sekä
ilma-alusten ja ilmailujärjestelmien
suunnittelun turvanäkökohdat, tietoturvallisuus mukaan luettuna. (LVM
neuvotteleva virkamies Jenni Rantio
0295 342 003)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 11.2.2016 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen maisteri Sami Hartikainen ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen
virkasuhteeseen 1.3.2016–30.11.2018,
kuitenkin enintään viran vakinaisen
haltijan virkavapauden ajaksi. (UM
henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen
0295 351 439)
Oikeustieteen kandidaatti Antti Pelttari Suojelupoliisin päällikön virkaan
1.3.2016–28.2.2021. (SM erityisasiantuntija Tuija Saari 0295 488 566)

R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.2.2016
seuraavia asioita:
Yhteensä 10 miljoonan euron myöntäminen Aasian kehitysrahaston 12.
lisärahoitukseen (AsDF 12) vuosina
2017–2020. Aasian kehityspankkiin
(AsDB) kuuluva Aasian kehitysrahasto (AsDF) täydentää pankin toimintaa myöntämällä lahja-apua
alueen köyhimmille ja velkakestävyydeltään heikoimmille jäsenmaille.
Suomi on sekä AsDB:n että AsDF:n
perustajajäsen. AsDF 12-lisärahoituksen volyymiksi on esitetty 3,765
miljardia Yhdysvaltain dollaria, josta
avunantajien osuus olisi 2,547 miljardia. Suurimmat rahoittajat ovat
Japani, Yhdysvallat ja Australia.
(UM kehityspolitiikan neuvonantaja
Laura Torvinen 0295 350 972)
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2016 ennen verotuksen
päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Valtiolle, kunnille ja
seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2016 ennen
verotuksen päättymistä maksettujen
verojen tilityksissä vuoden alusta
noudatettavat jako-osuudet vahvistetaan. Asetuksessa vahvistetaan myös
ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta
2016 suoritettavissa verontilityslain
5 §:n mukaisissa tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät vahvistetaan. Asetus tulee
voimaan 16.2.2016. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530
254)
Määrärahan ja myöntämisvaltuuden
osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen vuonna 2016.
Vuoden 2016 talousarviossa momentille 30.40.44 (Tuki puuntuotannon
kestävyyden turvaamiseen) myönnettyä 55 230 000 euron määrärahaa
saa käyttää kestävän metsätalouden
rahoituksesta annetun lain (1094/
1996) ja kestävän metsätalouden
määräaikaisen rahoituslain (34/2015)
nojalla myönnettävien tukien maksamiseen. Vuonna 2016 saa tehdä kestävän metsätalouden määräaikaisen
rahoituslain mukaisia tukipäätöksiä
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enintään 58 000 000 eurolla. Määrärahalla edistetään metsien kestävää
hoitoa ja käyttöä myöntämällä tukea
yksityismetsissä tehtäviin metsänhoito- ja perusparannustöihin. Lisäksi
momentille 30.40.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) on myönnetty 50 000 euroa,
jonka lisäksi vuosilta 2014 ja 2015
on vuodelle 2016 siirtynyt lainarahaa
käytettäväksi yhteensä 60 000 euroa.
Päätöksellä osoitetaan momentilta
30.40.44 Suomen metsäkeskuksen
julkisen palvelun yksikölle kestävän
metsätalouden määräaikaisen rahoituslain nojalla tehtäviin tukipäätöksiin myöntämisvaltuutta 58 000 000
euroa ja määrärahaa 33 000 000 euroa. Kumotun kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla hyväksytyistä
rahoituspäätöksistä
aiheutuviin
menoihin osoitetaan momentilta
30.40.44 määrärahaa 22 230 000 euroa ja momentilta 30.40.83 20 000 euroa. (MMM metsäneuvos Marja
Hilska-Aaltonen 0295 162 447)
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävien avustusvarojen, korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä valtiontakausten
myöntämisvaltuuden osoittaminen
maatalouden sekä porotalouden ja
luontaiselinkeinojen rakennetukien
toimeenpanoa varten vuonna 2016.
Vuoden 2016 talousarvion momentilla 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) on
vuonna 2016 osoitettavissa olevaa
määrärahaa ja myöntämisvaltuutta
yhteensä 88 000 000 euroa, josta
osoitetaan 41 173 280,03 euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten. Määrärahan ja
myöntämisvaltuuden nojalla tehtyjen
myönnettyjen avustusten maksatus
ajoittuu neljälle vuodelle. Mahdollisesti myöhemmin vuonna 2016 osoitettavaksi jää 46 826 719,97 euroa.
Momentilla 30.10.41 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 250 000 000 euroa, josta
osoitetaan 82 155 556,37 euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten. Mahdollisesti
myöhemmin vuonna 2016 osoitettavaksi jää 167 844 443,63 euroa.
Maatilatalouden kehittämisrahaston
(Makera) vuoden 2016 käyttösuunnitelman mukaisia avustusvaroja on
käytettävissä 20 000 000 euroa, joka
osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten käytettäväksi.
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Makeran vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa 10 000 000 euroon rajattu
valtiontakausten myöntämisvaltuus
osoitetaan Maaseutuvirastolle edelleen jaettavaksi elinkeino-, liikenneja ympäristökeskusten käytettäväksi
ilmoitusten mukaan. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki
0295 162 437)
Vuoden 2015 talousarvion momentin
31.01.29 (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen
12 000 000 eurolla. Arvonlisäverojen
määrä on talousarviovuonna osoittautunut arvioitua suuremmaksi. Hallinnonalalla yli 90 prosenttia arvonlisäveromenoista aiheutuu Liikenneviraston toiminnasta. Momentin ylitys aiheutuu Liikenneviraston väyläinvestointien toteuttamisen ajoituksen muuttumisesta muun muassa
hyvien sääolosuhteiden takia. (LVM
yksikön johtaja Jaana Kuusisto 0295
342 706)
Vuoden 2015 talousarvion momentin
33.60.35 (Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin) määrärahan ylittäminen 11 895 737,53
eurolla. Ylitystarve aiheutuu tarvearvion aiempaa voimakkaammasta
kasvusta ja varsinkin joulukuun 2015
ennakoimattoman suuresta maksuerästä. Kasvun taustalla on varsinkin
pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen ja pitkittyminen. (STM finanssisihteeri Satu Seikkula 0295 163 234)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
11.2.2016

EU-ministerivaliokunnan pääaiheena muuttoliike
EU-ministerivaliokunta keskusteli
kokouksessaan 11. helmikuuta muuttoliikkeestä osana valmistautumista
Eurooppa-neuvostoon (18.–19.2.).
Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:
– Ulkoasiainneuvosto 15.2.
– Yleisten asioiden neuvosto 16.2.
– Maatalous- ja kalastusneuvosto 15.2.
Ulkoasiainneuvostossa esillä on Syyria, Libya, Libanon, Valko-Venäjä ja

Moldova, sekä ilmastodiplomatia.
Yleisten asioiden neuvoston keskeisin asia on helmikuun Eurooppaneuvoston valmistelu. Maatalousneuvosto keskustelee muun muassa
aloitteesta, jolla pyritään parantamaan eläinten hyvinvointia lisäämällä
tiedonvaihtoa sidosryhmien ja viranomaisten kesken.
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
Valtioneuvoston kanslia julkaisi
11.2.2016 työpoliittisten toimenpiteiden toimivuutta, tuloksia ja
tulevaisuutta koskevan tutkimuksen loppuraportin. Tutkimuksen
toteutti Kuntoutussäätiön johtama
tutkimusryhmä. Tutkimuksessa selvitettiin työ- ja elinkeinopalvelujen
kumppanuuksien, palvelumarkkinoiden ja palvelujen hankinnan toimivuutta ja kehittämismahdollisuuksia,
arvioitiin verkkopalvelujen vaikuttavuutta osana julkisten työvoima- ja
yrityspalvelujen kokonaisuutta sekä
eri asiakasryhmien yhdenvertaisia
mahdollisuuksia käyttää verkkopalveluita. Tutkimuksessa tarkasteltiin
myös edellisellä hallituskaudella
toteutetun työvoimapolitiikan vaikuttavuutta. Tutkimuksen mukaan
toteutetulla työvoimapolitiikalla on
ollut myönteisiä työllisyysvaikutuksia, vaikka työttömyys ja siitä johtuneet julkiset menot ovat lisääntyneet
heikon talouskasvun aikana. Raportti
on osoitteessa http://tietokayttoon.fi/
documents/10616/2009122/3_TYVA.pdf/ccff9ee3-4de3-4186-9117-e
b5c800468db?version=1.0. Lisätietoja antavat yhteyspäällikkö Mika
Ala-Kauhaluoma, p. 044 781 3096,
erikoistutkija Sirpa Mertala, p. 040
517 6379 sekä projektipäällikkö Sari
Pitkänen, p. 044 781 3185, Kuntoutussäätiö.
Valtiovarainministeriö
julkaisi
5.2.2016 asiantuntijatyöryhmän tekemän selvityksen järjestelmäriskipuskuri-vaatimuksen käyttöönoton tarpeellisuudesta Suomessa.
Selvityksen tehnyt asiantuntijatyöryhmä ehdottaa, että lainsäädäntöön
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lisättäisiin mahdollisuus käyttää järjestelmäriskipuskuria. Näin Finanssivalvonta saisi yhden uuden työkalun,
jota se voisi harkintansa mukaan
käyttää rahoitusjärjestelmän vakauden edistämiseksi. Jos Finanssivalvonta käyttäisi järjestelmäriskipuskuria, pankkien ydinpääoman vähimmäismäärä nousisi. Suomessa toimivat pankit ylittävät nykyisin viranomaisten asettamat vähimmäisvakavaraisuusvaatimukset selvästi. Työryhmän mukaan uudistusta puoltaa
se, että Suomen pankkijärjestelmä on
huomattavan keskittynyt ja pankeilla
on suuri merkitys kotitalouksien ja
yritysten rahoittajina. Asiantuntijatyöryhmässä oli edustajat valtiovarainministeriöstä, Suomen Pankista ja
Finanssivalvonnasta. Selvitys on
osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/
documents/10623/2033991/Selvitys
+j%C3%A4rjestelm%C3%A4riskipuskurivaatimuksen+k%C3%A
4ytt%C3%B6%C3%B6noton+tarpeellisuudesta+Suomessa/9eb3e30a5b23-4f51-9177-aa419d07c4c8. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies
Miki Kuusinen, p. 0295 530 339,
valtiovarainministeriö.
Kansallista tietoturvallisuusstrategiaa
valmistellut
työryhmä
luovutti
10.2.2016 Maailman luotetuinta
digitaalista liiketoimintaa -strategiaehdotuksen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille. Strategian visiossa Suomi on digitaalisen
liiketoiminnan kannalta kilpailukykyinen ja edistyksellinen maa, jossa on
turvallista tarttua digitalisaation mahdollisuuksiin. Strategia asettaa tavoitteita kotimaisen tietoturvatyön kehittämiseen kiinnittämällä huomiota

tietoturvaosaamisen tutkimiseen, mittaamiseen ja seurantaan. Tulevaisuudessa tietoturvan tulisi olla sisällytetty
erilaisiin digitaalisiin hyödykkeisiin.
Se myös velvoittaa viranomaiset auttamaan yhteisöjä ja kansalaisia havaitsemaan tietoturvapoikkeamia ja auttamaan tietoturvan parantamisessa.
Strategia on osoitteessa http://
www.lvm.fi/documents/20181/8772
03/Julkaisuja+4-2016/795a8541-7ef
5-4690-967d-a1861f1a8a48. Lisätietoja antavat tieto-osaston osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 0295
342 585 ja tieto-osaston turvallisuusyksikön johtaja Timo Kievari, p. 0295
342 620, liikenne- ja viestintäministeriö.
Selvitysryhmä luovutti 9.2.2016
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) alueellistaminen -raportin sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle. Raportissa ehdotetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätoimipaikaksi Helsinkiä, jonne sijoittuisivat pääosa toiminnoista mukaan
lukien laboratorio, hallinto ja johto.
Kuopioon sijoittuisivat pääosin lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuolloin kehittämiseen liittyvät tehtävät.
Jatkossa osaajia voitaisiin palkata
paikkakunnasta riippumatta tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Selvitysryhmä perustelee ehdotustaan sillä,
että pääosa viraston rahoituksesta
tulee maksuperusteisesti kansainvälisiltä asiakkailta ja hyvä palvelujen
saatavuus ja saavutettavuus takaavat
toiminnalle kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta. Selvitysryhmän mukaan se haluaa ehdotuksillaan luoda
edellytykset, joilla voidaan parhaiten

varmistaa ja edistää Fimean kilpailukykyä ja toiminnan hyvää laatua.
Raportti on osoitteessa http://
www.julkari.fi/bitstream/handle/100
24/129902/RAP_2016_07_Fimean
Alueellistaminen.pdf?sequence=1.
Lisätietoja antaa ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163 338, sosiaali- ja terveysministeriö.
Työryhmä luovutti 29.1.2016 selvitysraporttinsa eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakien uudistamisesta
ja kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle (tiedote 8.2.). Työryhmän loppuraportissa ehdotetaan säädettäväksi eläkesäätiö- ja eläkekassalaki, lisäeläkesäätiö- ja lisäeläkekassalaki sekä uusi
vakuutuskassalaki. Raportissa ehdotetaan, että lisäeläkesäätiöiden- ja
kassojen vastuuvelan katteena oleva
omaisuus voidaan hajauttaa erilaisiin
sijoituskohteisiin nykyistä laajemmin. Ehdotetun lain voimaantulon
jälkeen perustettava, lakisääteistä
eläkevakuuttamista tarjoava eläkesäätiö tai -kassa ei voisi harjoittaa
lisäeläkevakuuttamista, vaan tätä
varten voisi perustaa erillisen eläkesäätiön tai -kassan. Sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassojen sääntelyn selkeys paranisi niihin sovellettavan uuden vakuutuskassalain myötä.
Raportti on osoitteessa http://
www.julkari.fi/bitstream/handle/
10024/129824/RAP2016_6.pdf?sequence=1. Lisätietoja antavat johtaja
Hannu Ijäs, p. 0295 163 248 ja neuvotteleva virkamies Riitta KokkoHerrala, p. 0295 163 345, sosiaali- ja
terveysministeriö.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
Edita Publishing Oy, Helsinki 2016
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