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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 4.3.2016
seuraavat kansainväliset asiat:
Ylijohtaja Raimo Jyväsjärven tai hänen
estyneenä ollessaan yksikön johtaja
7.3.2015/27

Olli Ruudun valtuuttaminen allekirjoittamaan yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehdyn sopimuksen liitesopimus yhteishankinnoista. (PLM hallitussihteeri
Tuomas Venho 0295 140 414)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 4.3.2016
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti ratkaisi 13 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 4.3.2016
seuraavat nimitysasiat:
Addis Abeban suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Sirpa Mäenpään edustuston päällikön tehtävän
päättyminen 31.8.2016, Ottawan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Kaarlo Murron edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2016
sekä Wienin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Anu Laamasen edustuston päällikön tehtävän
päättyminen 31.8.2016. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295 350 679)
Ulkoasiainneuvos Helena Airaksinen
Addis Abebassa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien,

ulkoasiainneuvos Vesa Lehtonen Ottawassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien sekä
ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläinen
Wienissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2016 lukien.
(UM hallintojohtaja Ari Rouhe 0295
350 679)
Kenraalimajuri Harri Kalevi Ohraahon nimittäminen kenraalin virkaan
1.7.2016–30.4.2019 väliseksi ajaksi
ja lippueamiraali Juha Sakari Vauhkosen määrääminen erityistehtävään
pääesikunnassa 1.5.2016 lukien. (PLM
neuvotteleva virkamies Aila Helenius
0295 140 432)
Kenraaliluutnantti Markku Ilmari
Nikkilälle sotilasedustajaksi Suomen
pysyvään edustustoon Euroopan
unionissa (EUE) ja edustustoon Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) sekä
Suomen pysyväksi sotilasedustajaksi
EU:n sotilaskomiteasssa ja sotilasedustajaksi NATOssa Brysselissä
annetun määräyksen peruuttaminen
1.9.2016 lukien ja lippueamiraali
Juha Sakari Vauhkosen määrääminen tähän tehtävään 1.9.2016 lukien
asemapaikkana Bryssel. Komentaja
Jörgen Niklas Oliver Engroosille apulaissotilasedustajaksi Suomen pysyvään edustustoon Euroopan unionissa
(EUE) Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2016 lukien ja
komentaja Carl-Magnus Christian
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Waseniuksen määrääminen tähän
tehtävään 1.8.2016 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM neuvotteleva
virkamies Aila Helenius 0295 140
432)

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

Valtioneuvosto antoi 3.3.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 16/2016 vp)
eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi vaalilakiin säännös vaaliviranomaisten velvollisuudesta toimia
puolueettomasti ja lisäksi vaaliviranomaisten esteellisyyden arviointia
selkeyttäviä säännöksiä. Esityksessä
ehdotetaan myös vaalilain vaalipiirejä koskevan sääntelyn tarkistamista
vastaamaan vuoden 2016 alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2016. (OM neuvotteleva
virkamies Jussi Aaltonen 0295 150
560)
Hallituksen esitys (HE 17/2016 vp)
eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
ja veron kiertämisen estämiseksi
Saksan kanssa tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi
Saksan kanssa Helsingissä 19.2.2016
tehty verosopimus, jolla kumotaan
Saksan kanssa vuonna 1979 tehty
verosopimus ja vuonna 1935 tehty
veroasioissa annettavaa oikeussuojaa
ja oikeusapua koskeva sopimus. Sopimuksen tarkoituksena on maiden välisen kansainvälisen kaksinkertaisen
tuloverotuksen poistaminen. Sopimus
laajentaa kummankin sopimusvaltion
verotusoikeutta toiseen sopimusvaltioon maksettavien eläkkeiden osalta
ja tarkentaa tietojenvaihdon edellytyksiä. Sopimus perustuu suurelta osin
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. (VM neuvotteleva
virkamies Anders Colliander 0295
530 289)
Hallituksen esitys (HE 18/2016 vp)
eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi postilakia siten, että valtio14

neuvoston myöntämistä postiluvista
luovutaan ja siirrytään ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.5.2016. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)
Hallituksen esitys (HE 19/2016 vp)
eduskunnalle laiksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien
vaatimustenmukaisuudesta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi
tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Esitys on
suurelta osin lainsäädäntötekninen
eikä siinä ole merkittäviä muutoksia
räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja
suojausjärjestelmien teknisiin ja turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
20.4.2016. (TEM teollisuusneuvos
Tapani Koivumäki 0295 063 722)
Hallituksen esitys (HE 20/2016 vp)
eduskunnalle laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Ehdotetulla lailla
pantaisiin täytäntöön siviilikäyttöön
tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden
asettamista saataville markkinoilla ja
valvontaa koskeva direktiivi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös
pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annettua lakia siten,
että siinä viitattaisiin markkinavalvontaa ja ilmoitettuja laitoksia koskeviin erikseen annettaviin lakeihin ja
kumottaisiin mainittuja seikkoja koskevat säännökset. Lisäksi ehdotetaan
muutettavaksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia kumoamalla
laista siviiliräjähteiden vaatimuksia ja
vaatimustenmukaisuuden osoittamista
koskevat säännökset. Lain soveltamisalaa laajennettaisiin selluloidin
teolliseen käsittelyyn, varastointiin ja
säilytykseen. Esityksessä ehdotetaan
tarkistettavaksi myös rikoslain räjähderikosta koskevaa rangaistussäännöstä
ehdotetun uuden räjähteiden vaatimustenmukaisuutta koskevan lain johdosta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.4.2016. (TEM teollisuusneuvos Tapani Koivumäki 0295 063 722)
Hallituksen esitys (HE 21/2016 vp)
eduskunnalle laiksi eräitä tuoteryhmiä
koskevista ilmoitetuista laitoksista.
Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna
osittain täytäntöön kuusi Euroopan
parlamentin ja neuvoston tuotedirektiiviä, joissa on yhdenmukaiset sään-

nökset tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten yleisistä
vaatimuksista ja hyväksymisestä niin
sanotuiksi ilmoitetuiksi laitoksiksi.
Direktiivit koskevat seuraavia tuoteryhmiä: sähkölaitteet ja sähkölaitteistot, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut laitteet, vaa’at,
mittauslaitteet, siviilikäyttöön tarkoitetut räjähteet, hissit, hissien turvakomponentit, pyrotekniset tuotteet,
yksinkertaiset painesäiliöt ja painelaitteet. Laki korvaisi näiden tuoteryhmien osalta erilliset menettelysäännökset vaatimustenmukaisuuden
arviointilaitoksen hyväksymisestä ja
nimeämisestä ilmoitetuksi laitokseksi
ja niiden ilmoittamisesta Euroopan
komissiolle ja muille jäsenmaille.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.4.2016. (TEM neuvotteleva
virkamies Päivi Kantanen 0295 048
938)
Hallituksen esitys (HE 22/2016 vp)
eduskunnalle laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä
edellytyksistä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki taloudelliseen
toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä. Samalla voimassa
oleva valtiontukia sääntelevä yritystuen yleisistä ehdoista annettu laki
kumottaisiin. Esityksen tavoitteena on
yhdenmukaistaa ja tehostaa tukien
käyttöä sekä varmistaa tukien Euroopan unionin valtiontukilainsäädännön
mukaisuuden kansallinen ennakkoarviointi. Niin sanotut hyvän tuen
edellytykset lisättäisiin lainsäädäntöön. Edellytysten täyttyminen olisi
arvioitava ennen tukiohjelman tai
yksittäisen tuen käyttöön ottoa. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.7.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295
063 532)
Hallituksen esitys (HE 23/2016 vp)
eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi.
Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston hissejä ja hissien turvakomponentteja koskeva direktiivi. Hissidirektiivin edellyttämän sääntelyn
lisäksi ehdotettavalla lailla varmistettaisiin hissien käytön aikainen turvallisuus eli turvallisuus markkinoille
saattamisen jälkeen. Laissa säädettäisiin hissien huoltamisesta, korjaamisesta, muutostöistä, tarkastamisesta
ja hissialan töistä sekä niiden valvonnasta. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 20.4.2016. (TEM vanhempi
hallitussihteeri Sari Rapinoja 0295
060 120)
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Hallituksen esitys (HE 24/2016 vp)
eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta. Ehdotettavilla muutoksilla
tavaramerkkilakia päivitettäisiin vastaamaan voimassaolevan tavaramerkkidirektiivin säännöksiä ja oikeuskäytännön linjauksia. Säädösmuutokset eivät käytännössä muuttaisi oikeustilaa, koska voimassaolevaa lakia
on tulkittu direktiivin edellyttämällä
tavalla. Muutos lisäisi oikeusvarmuutta, kun oikeustila olisi nykyistä
selvemmin luettavissa laista. Lait on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.9.2016. (TEM ylitarkastaja Mika
Kotala 0295 047 033)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 3.3.2016 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015
maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 6 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta. Asetuksen 6 §:n 1 momenttia ja liitteettä 1 muutetaan siten, että
kasvihuonetuotannon tuen rajoitetta
muutetaan12,37 miljoonaan euroon.
Muutos mahdollistaa puutarhatuotteiden varastotuen enimmäismäärän muuttamisen 0,83 miljoonaan euroon.
Asetukseen tehtävän muutoksen jälkeen tukialueella AB on mahdollista
käyttää mahdollisimman täysimääräisesti komission päätöksen K(2014)
510 maksuvaltuuksia. Asetus tulee
voimaan 9.3.2016. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295
162 347)
Valtioneuvoston asetus yhteiskuntaja yritysvastuun neuvottelukunnasta
annetun valtioneuvoston asetuksen
2 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetusta
muutetaan siten, että varapuheenjohtaja nimetään työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä ja että neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan
jaostoja neuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden valmistelemiseksi.
Lisäksi säädetään, että neuvottelukunnan toimiessa OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tarkoittamana kansallisena
yhteyselimenä neuvottelukunnan jäsenet toimivat henkilökohtaisella virkavastuulla. Lisäksi 2 §:n 5 momentin
sanamuotoa tarkistetaan. Asetus tulee
voimaan 1.4.2016. (TEM neuvotteleva
virkamies Jorma Immonen 0295 064
689)
7.3.2015/27
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Valtioneuvosto teki 3.3.2016 seuraavat päätökset:
Päätös antaa eduskunnalle selonteko
Suomen osallistumisen jatkamisesta
ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa.
Selonteko on osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decision
Id=0900908f804b0730. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295
351 330)
Päätös asettaa valtuuskunta Itämeren
suojelukomission 37. vuosikokoukseen
10.–11.3.2016 Helsingissä. Kokouksessa käsitellään ja pyritään hyväksymään tiekartta Pohjanmeren ja
Englannin kanaalin sekä Itämeren
typenoksidien erityisalueiden eli
NECA-alueiden päätöksenteon valmisteluaikataulusta. Kokouksessa on
myös tarkoitus hyväksyä viisi suositusta. Lisäksi kokouksessa käsitellään tavanomaisia komission toimintaan liittyviä asioita kuten työryhmien ehdotuksia ja tuloksia. Kokouksessa hyväksytään myös komission
tilinpäätös ja budjetti. Valtuuskunnan
puheenjohtaja on ympäristöneuvos
Eeva-Liisa Poutanen ja varapuheenjohtaja ympäristöneuvos Maria Laamanen ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat neuvotteleva virkamies
Marja-Liisa Tapio-Biström maa- ja
metsätalousministeriöstä, kalatalousylitarkastaja Heikki Lehtinen maa- ja
metsätalousministeriöstä, EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki valtioneuvoston kansliasta, Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka ulkoasiainministeriöstä, kansainvälisten asiain neuvos Kristiina Isokallio ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies
Penina Blankett ympäristöministeriöstä, hallitusneuvos Lolan Eriksson
liikenne- ja viestintäministeriöstä,
ylitarkastaja Laura Sarlin liikenneja viestintäministeriöstä, vesibiologi
Mikael Wennström Ahvenanmaan
maakunnan hallituksesta, ryhmäpäällikkö Anna-Stiina Heiskanen
Suomen ympäristökeskuksesta, johtava asiantuntija Anita Mäkinen liikenteen turvallisuusvirasto Trafista
ja johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen liikenteen turvallisuusvirasto
Trafista. (YM hallitussihteeri Sara
Viljanen 0295 250 315)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
3.3.2016 seuraavat Euroopan unionin
säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2016
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien
veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta. Direktiiviehdotuksessa säädettäisiin sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavan veron kiertämisen estämistä koskevat säännöt.
Direktiiviehdotus on osa veron kiertämisen estämiseen tähtäävää komission pakettia, jossa käsitellään useita
yhtiöverotuksen alan tärkeitä uusia
kehityssuuntauksia. (VM neuvotteleva
virkamies Minna Upola 0295 530 337)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2016
vp) eduskunnalle ilmastonmuutosta
koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimukseen liittyvästä
Pariisin sopimuksesta (Pariisin sopimus). EU:n komissio antoi 25.2.2015
tiedonannon, joka sisälsi komission
vision vuoden 2020 jälkeistä aikaa
koskevasta Pariisin ilmastosopimuksesta. Osana Pariisin sopimuksen neuvotteluita EU:n ympäristöneuvosto
saavutti 6.3.2015 yhteisymmärryksen
EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteisestä aiotusta kansallisesti määritellystä panoksesta (INDC). Se perustuu Eurooppa-neuvoston 2014 lokakuussa tekemälle päätökselle vähentää kasvihuonekaasupäästöjä EU:n
sisäisesti vähintään 40 prosenttia
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030
mennessä. Pariisin sopimus hyväksyttiin ilmastonmuutosta koskevan
Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 21.
konferenssissa Pariisissa 12.12.2015.
Pariisin sopimus on avoinna allekirjoitettavaksi ilmastosopimuksen osapuolille YK:n päämajassa New Yorkissa 22.4.2016–21.4.2017. YK:n pääsihteeri järjestää sopimuksen allekirjoitusseremonian 22.4.2016. Komissio ei ole vielä antanut ehdotustaan
neuvoston päätökseksi sopimuksen
allekirjoittamisesta EU:n puolesta
SEUT 218(5) artiklan nojalla. (YM
neuvotteleva virkamies Tuomas
Kuokkanen 0295 250 356)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 3.3.2016 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto antoi erivapauden ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen
viran kelpoisuusvaatimuksista lähetystöneuvos, agronomi Helena Airaksiselle. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe
0295 350 679)
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Lähetystöneuvos Helena Airaksinen
ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2016
lukien. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe
0295 350 679)
Hallintotieteiden maisteri Jaana Salmi
valtiovarainministeriön neuvottelevan
virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.3.2016–31.12.2018.
(VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi
0295 530 422)
Valtioneuvosto myönsi budjettineuvos Päivi Valkamalle virkavapautta
valtiovarainministeriön budjettineuvoksen virasta 14.3.2016–13.3.2019.
(VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi
0295 530 422)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.3.2016
seuraavia asioita:
Valtiovarainministeriön päätös Senaattikiinteistöjen palvelu- ja tulostavoitteista vuodelle 2016 sekä tuloutustavoitteesta vuoden 2016 tuloksen perusteella. Vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi vuodelle 2016 asetetaan 65 miljoonaa euroa, joka ei sisällä kiinteistöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita sekä osinkotuloja. Tuloutustavoitteeksi vuoden 2016 tuloksen
perusteella asetetaan 85 miljoonaa
euroa. Senaatti-kiinteistöille asetetaan
kuusi palvelutavoitetta. (VM neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen
0295 530 081)
Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tulouttaminen. Työ- ja
elinkeinoministeriö vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden
2015 tilinpäätöksen rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Rahaston tilintarkastajat ovat 10.2.2016
puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista johtokunnan esityksen mukaisena. Varautumisrahaston tilikauden
voitto 22 642 001,23 euroa siirretään
ydinenergialain (990/1987) 51 §:n
mukaisesti Fortum Power and Heat
Oy:llä ja Teollisuuden Voima Oyj:llä
sekä Teknologian tutkimuskeskus
VTT Oy:llä rahastossa olevien rahastoosuuksien lisäykseksi siinä suhteessa
kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat
kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden kulujäämä
1 066 379,78 ja Ydinjätetutkimusrahaston
tilikauden
kulujäämä
331 664,62 euroa vähennetään rahastojen pääomista. Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma
16

tilikauden päättyessä oli noin 2,5 miljardia euroa. (TEM yli-insinööri Jorma
Aurela 0295 064 832)
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
4.3.2016

EU-ministerivaliokunta valmistautui EU:n ja Turkin huippukokoukseen
EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 4. maaliskuuta muuttoliikettä osana valmistautumista 7. maaliskuuta Brysselissä järjestettävään
EU:n valtion tai hallitusten päämiesten
ja Turkin kokoukseen sekä sen jälkeiseen EU:n sisäiseen kokoukseen.
Kokousten tavoitteena on hillitä nopeasti muuttovirtaa Turkista Kreikkaan sekä edistää laittomien maahantulijoiden palauttamista Kreikasta
Turkkiin. EU:n sisäisessä kokouksessa esillä on myös vapaaehtoisen,
humanitäärisen maahanpääsyn järjestäminen Turkin pakolaisleireiltä EUmaihin sekä Schengen-järjestelmän
tila.
EU-ministerivaliokunta linjasi myös
Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:
– Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvosto 7.3.
– Euroryhmä ja ECOFIN 7.–8.3.
– Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 10.–
11.3.
Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvosto keskustelee vuoden 2016 eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja hyväksyy selvityksen maaliskuun Eurooppaneuvostolle.
ECOFIN-neuvosto pyrkii sopimaan
yritysten verotusta koskevan tietojenvaihtodirektiivin muuttamisesta
osana veronkierron ja aggressiivisen
verosuunnittelun estämistä koskevaa
toimenpidepakettia. Lisäksi Euroopan komissio esittelee neuvostolle
maaraportit, jotka sisältävät makrotalouden epätasapainoa käsittelevät
analyysit 18 jäsenmaan taloudesta.
Oikeusministerit hyväksyvät uuden
terrorismirikoksia koskevan direktiivin, ja sisäministerit antavat poliittista
ohjausta asedirektiivin käsittelyyn
työryhmätasolla.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 315;
erityisavustaja (EU-asiat) Jari Haapiainen, p. 0295 160 406 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm,
p. 040 5370733, valtioneuvoston kanslia
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
2.3.2016

Hallituksen linjaus koskien työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 29.2.
saavuttamaa neuvottelutulosta
Hallitus tukee työmarkkinoiden keskusjärjestöjen saavuttamaa neuvottelutulosta kilpailukykysopimuksesta.
Hallitus toteaa, että nyt saavutettu ratkaisu korvaa aiemmin esitetyn hallituksen esityksen kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista ja lopettaa niiden valmistelun.
Hallitus toteaa myös, että ilman
veronkevennyksiä kilpailukykysopimus vahvistaisi julkista taloutta noin
600 miljoonalla eurolla, mikä vastaa
karkeasti 0,3 prosenttia suhteessa
kokonaistuotantoon. Hallitusohjelman
mukaisesti yhteiskuntasopimuksen ja
palkkaratkaisun nettovaikutuksen täytyy vahvistaa julkisen talouden tasapainoa määrällä, joka on vähintään
puoli prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuoden 2019 tasolla näihin kytketyt veronkevennykset (enintään yksi miljardi euroa) huomioiden.
Hallitus on tyytyväinen siihen, että
keskusjärjestöt ovat sitoutuneet edistämään paikallista sopimista työehtosopimuksissa ja parantamaan siinä
yhteydessä luottamusmiesten toimintaedellytyksiä. Hallitus pitää myönteisenä työmarkkinajärjestöjen valmiutta
sopia selviytymislausekkeesta, siirtää
lopullinen päätösvalta paikallisesta
sopimisesta työpaikoille ja ottaa
käyttöön työaikapankki. Järjestäytymättömillä työnantajilla tulee olemaan jatkossa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin järjestäytyneillä työnantajilla.
Siltä osin kuin paikallisen sopimisen
edistäminen ja henkilöstön aseman
vahvistaminen yrityksen päätöksenteossa edellyttää lainsäädäntömuutoksia, ne valmistellaan yhdessä työelämän osapuolten kanssa ylijohtaja
Pekka Timosen johtamassa työryhmässä.
Hallitus ja työmarkkinajärjestöt tarkastelevat yhdessä sopimuksen merkittävyyttä ja kattavuutta kesäkuussa
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2016. Lisäksi hallitus arvioi kokonaisuuden vaikutuksia julkiseen talouteen hallitusohjelman yhteiskuntasopimuksen solmimista koskevan kirjauksen mukaisesti.
Hallitus toteaa, että nyt saavutettu ratkaisu antaa toteutuessaan hyvät edellytykset jättää tekemättä hallitusohjelman liitteessä 2 mainittuja vielä
toteuttamatta olevia lisämenoleikkauksia ja tuloverotukseen liittyviä veronkorotuksia.
Hallitus kannustaa työmarkkinajärjestöjä edistämään paikallista sopimista kevään työmarkkinakierroksella. Mikäli paikallisessa sopimisessa edistytään hallituksen 17.2. kirjatun tavoitteen mukaisesti (https://
www.tem.fi/tyo/tiedotteet_tyo?89506
_m=119971), hallitus ottaa tämän
huomioon lopputulosta parantavana
seikkana arvioidessaan hallitusohjelmassa mainittuja ehdollisia ansiotuloveron kevennyksiä.
Tässä arvioinnissa annetaan painoa
myös ns. Suomen neuvottelumallin
selkiytymiselle. Suomen mallin tulisi
täsmentyä siten, että se voidaan sisällyttää valtiovarainministeriön arvioihin julkisen talouden tilasta.
Kuten edellä on todettu, saavutettu ratkaisu korvaa aiemmin esitetyn hallituksen esityksen kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista ja lopettaa niiden valmistelun. Hallitus jatkaa
kuitenkin lakikokonaisuuteen sisältyvän perhevapaiden kertakorvauksen
valmistelua.
Muut neuvottelutuloksessa mainitut,
hallituksen myötävaikutusta edellyttävät muutokset valmistellaan yhdessä
työmarkkinaosapuolten kanssa neuvottelutuloksessa esitetyltä pohjalta.
Liite: Pääministeri Sipilän hallituksen
ohjelma, liite 2
http://vnk.fi/documents/10616/12665
58/Hallitusohjelman+liite+s.+6/12 71
f47e-e289-40cf-bce0-b81f477036 08
Hallitusohjelma kokonaisuudessaan
http://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/hallitusohjelma
U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 2 6 . 2 . 2 0 1 6

Syyrian ja Irakin tilanne sekä Suomen osallistumisen vahvistaminen
turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Pohjois-Irakissa esillä TPUTVA:ssa

7.3.2015/27

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 26. helmikuuta Syyrian konfliktin ja Irakin ajankohtaisesta tilanteesta. Suomi korostaa, että Syyrian
konflikti voidaan ratkaista vain poliittisten neuvottelujen kautta. YK:n välittämien Syyrian hallinnon ja opposition välisten neuvottelujen jatkaminen on erittäin tärkeää. Suomi toivoo,
että konfliktin osapuolet sitoutuvat
maanlaajuiseen tulitaukoon ja humanitaarisen avun perille saamiseen.
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat,
että Suomi jatkaa ja vahvistaa osallistumistaan turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Pohjois-Irakin Erbilissä vuodella nykyisen mandaatin
päättyessä 31.8.2016. Suomi osallistuu parhaillaan ISILin vastaisen yhteenliittymän puitteissa Operation Inherent Resolve (OIR) -operaation koulutustoimintaan 50 sotilaalla. Kokouksessa linjattiin, että Suomen osallistumisen kokonaisvahvuus kasvatetaan
1.9.2016 alkaen vuoden ajaksi noin
100 sotilaaseen. Tämä sisältää koulutustoiminnan jatkon nykyvahvuudella
sekä osallistumisen neuvonantotoimintaan noin 50 lisäsotilaalla. Ratkaisulla vastataan sekä Ranskan Pariisin
terrori-iskujen jälkeen esittämään
avunantopyyntöön että Yhdysvaltain
pyyntöön lisätä tukea ISILin vastaisen koalition toimintaan. Eduskunnalle annetaan jatko-osallistumisesta
sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukainen selonteko, jolloin
myös avunantolausekkeesta voidaan
käydä keskustelua.
TP-UTVA linjasi joulukuussa 2015,
että vastauksena Ranskan pyyntöön
Suomi muun muassa tarjoaa Erbilin
koulutusoperaatioon osallistumisen
jatkamista ja laajentamista sekä Libanonin UNIFIL-operaatioon osallistumisen laajentamista. Tämänpäiväisellä linjauksella edetään koulutusoperaation osalta. UNIFIL-osallistumisen mahdollinen laajentaminen on
edelleen valmistelussa.
Kokouksessa aloitettiin keskustelu
siitä, miten puolustusvoimien osallistuminen kansainväliseen harjoitusyhteistyöhön tuodaan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen käsittelyyn.
Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka
Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Jarno Syrjälä, p. 0295 351

300 (Syyria), ulkoasiainministeriö ja
vanhempi osastoesiupseeri Hannu
Teittinen, p. 0295 140 317, puolustusministeriö.

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 3.3.2016
Selvityksen vihapuheesta ja häirinnästä. Owal Groupin tekemän selvityksen mukaan vihapuhe ja häirintä
vaikuttavat kohteeksi joutuneiden henkilöiden turvallisuuden tunteeseen.
Vihapuheella oli myös vaikutusta
psyykkiseen terveyteen ja viranomaisluottamukseen. Selvityksen kohderyhmänä olivat vähemmistöryhmiin
kuuluvat henkilöt: maahanmuuttajat,
romanit, saamelaiset, vammaiset henkilöt, uskonnollisiin vähemmistöihin
ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat. Selvityksen mukaan
yleisimmin vihapuhe tai häirintä oli
sanallista loukkaamista, nimittelyä tai
nöyryytystä. Selvityksen perusteella
tutkijat kehottavat viranomaisia ja
järjestöjä panostamaan yhä enemmän
yhdenvertaisuustyöhön. Myös viharikokset tulisi tunnistaa nykyistä
paremmin. Selvityksen tavoitteena
oli tuottaa tietoa vihapuheen ja häirinnän vaikutuksista eri vähemmistöryhmien turvallisuuden tunteeseen.
Kyseessä oli ensimmäinen selvitys
Suomessa, jossa on kartoitettu vihapuheen vaikutuksia sen kohteeksi
joutuneille. Vastaava selvitys on tarkoitus toteuttaa joka neljäs vuosi.
Selvitys on osa syrjinnän seurantajärjestelmää, jota oikeusministeriö
vetää. Selvitys on osoitteessa http://
www.oikeusministerio.fi/fi/index/
julkaisut/julkaisuarkisto/145682665
5763/Files/OMSO_7_2016_VIPUraportti_158_s.pdf. Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Panu Artemjeff, p. 0295 150 211 ja ylitarkastaja
Katriina Nousiainen, p. 0295 150
275, oikeusministeriö sekä tutkija
Laura Jauhola, p. 050 443 1814 ja
tutkija Nita Korhonen, p. 050 523
4889, Owal Group.
Oikeusministeriön asettama työryhmä
julkisti 3.3.2016 mietintönsä Vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistamisesta. Työryhmä ehdottaa vesilain käyttöoikeussääntelyn tarkistamista niin, että sääntely on yhdenmukaista perustuslain kanssa. Lisäksi
työryhmä ehdottaa, että erilaisten
putkien ja johtojen vetäminen jokien
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alitse poistettaisiin säännönmukaisen
luvanvaraisuuden piiristä. Jatkossa
pääsääntöisesti riittäisi, että hankkeista tehdään ilmoitus viranomaiselle hankkeen rekisteriin merkitsemiseksi. Nykyisen vesilain käyttöoikeussääntely nojautuu ns. valtuuslakiin, joka on säädetty perustuslain
säätämisjärjestyksessä. Hyväksyessään nykyisen vesilain eduskunta
edellytti hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin valtuuslain kumoamiseksi.
Työryhmän ehdottaman muutoksen
myötä valtuuslaki voitaisiin kumota.
Mietintö on osoitteessa http://www.
oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/
julkaisuarkisto/1456985903786/
Files/OMML_8_2016_Vesilaki_86_
s.pdf. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Jari Salila, p. 0295 150 584,
oikeusministeriö.
Selvitysmies, professori Roope Uusitalo luovutti 1.3.2016 raporttinsa
Opintotuen uudistamisesta opetusja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Selvitysmies esittää, että hallitusohjelmassa sovitut säästöt toteutettaisiin pienentämällä opintorahaa
samalle tasolle kuin toisen asteen
opiskelijoilla eli 250,28 euroon kuu-

kaudessa, vähentämällä opintotukikuukausien enimmäismäärää ja nostamalla opintojen edistymisvaatimusta. Opintolainan valtiontakausta
esitetään nostettavaksi siten, että
opintorahan, asumislisän ja opintolainan summa nousisi 1 100 euroon
kuussa. Hallitusohjelman mukaan korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta
leikataan 70 miljoonaa euroa vuoteen
2019 mennessä ja pitkällä aikavälillä
150 miljoonaa euroa. Hallitus käsittelee opintotukiuudistusta maaliskuun aikana. Selvitysmiehen raportti
on osoitteessa http://okm.fi/export/
sites/default/OPM/Julkaisut/2016/
liitteet/okm7.pdf?lang=fi. Lisätietoja
antaa selvitysmies Roope Uusitalo,
p. 040 805 4863.
Sosiaali- ja terveysministeriön suunnittelu- ja toimeenpanoryhmä luovutti 26.2.2016 raporttinsa Ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHSmallin kokeilusta perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle. YTHSmallia kokeiltiin vuosina 2011–2014
Seinäjoella ja Lappeenrannassa, opiskelijat käyttivät tarjolla olevia palveluita ja olivat tyytyväisiä niihin. Työryhmän mielestä opiskeluterveyden-

huollon erityisluonteen vuoksi on
perusteltua, että korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotanto olisi valtakunnallista ja opiskeluterveydenhuoltoon
erikoistunutta. Näin saavutettaisiin
yhdenvertaiset palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. Sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistamisen seurauksena opiskeluterveydenhuollon
järjestämisen säädöspohja on arvioitava uudelleen. Esimerkiksi valtiontukeen, hankintaoikeuteen ja terveydenhoitomaksuun liittyvät kysymykset on ratkaistava. Lisäksi jatkovalmistelussa olisi työryhmän mukaan
selvitettävä, mitä lainsäädännöllisiä
muutoksia tarvitaan, jotta kaikki korkeakouluopiskelijat saataisiin laadukkaiden, integroitujen ja opiskelukykyä
tukevien palveluiden piiriin. Raportti
on osoitteessa http://www.julkari.fi/
bitstream/handle/10024/130098/
Rap%20ja%20mui_2015_44_YTHS
-malli_260116.pdf?sequence=1. Lisätietoja antavat johtaja Liisa-Maria
Voipio-Pulkki, p. 0295 163 382 ja
neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, p. 0295 163 389, 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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