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

Valtioneuvosto antoi 26.5.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 87/2016 vp)
eduskunnalle laiksi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta
Suomessa. Esityksessä ehdotetaan
säädettäväksi laki yhdistetyn patenttituomioistuimen
paikallisjaostosta
Suomessa. Laki mahdollistaisi yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallis30.5.2016/61

jaoston perustamisen Suomeen. Paikallisjaosto sijaitsisi Helsingissä ja
toimisi samoissa tiloissa kuin markkinaoikeus. Paikallisjaostossa käytettävät oikeudenkäyntikielet olisivat
suomi, ruotsi ja englanti. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana samaan aikaan
kuin yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehty sopimus, tai, jos tämä ei
ole mahdollista, niin pian kuin mahdollista sen jälkeen. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150
276)
Hallituksen esitys (HE 88/2016 vp)
eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi
lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan tuloarviota
korotettavaksi 222 miljoonaa eurolla
ja määrärahoja korotettavaksi 455 miljoonalla eurolla. Lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 233 miljoonalla eurolla. Valtion
nettolainanotoksi vuonna 2016 arvioidaan noin 5,6 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää loppuvuodeksi 94 miljoonaa euroa. (VM
budjettipäällikkö Hannu Mäkinen
0295 530 330)
Hallituksen esitys (HE 89/2016 vp)
eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain 55 §:n muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi kunnan

peruspalvelujen
valtionosuudesta
annettua lakia siten, että kunnan
peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotettaisiin 1.7.2016 lukien.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti olisi 25,61 prosenttia
ja kuntien omarahoitusosuus olisi
74,39 prosenttia. Valtionosuusprosentin muutoksessa on otettu lisäyksenä
huomioon 0,14 prosenttiyksikköä
liittyen omais- ja perhehoidon kehittämiseen siten, että uusien ja laajentuvien tehtävien valtionosuusprosentti on 100. Esitys liittyy valtion
vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016. (VM
lainsäädäntöneuvos
Minna-Marja
Jokinen 0295 530 820)
Hallituksen esitys (HE 90/2016 vp)
eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettavaksi valtion
virkamieslakia siten, että valtion virkamies voitaisiin siirtää määräajaksi
työskentelemään myös osittain toisen viraston toimivaltaan kuuluvissa
tehtävissä tai muun työnantajan kuin
valtion palveluksessa. Lisäksi valtion virkamieslakiin lisättäisiin säännös karenssisopimuksesta ja palvelussuhteen jälkeiseen aikaan sijoittuvasta
erityisestä rajoitusajasta sekä sen
ajalta maksettavasta korvauksesta.
Myös valtion virkamiehen muutok9
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senhakua koskeviin säännöksiin tehtäisiin muutoksia. Muutoksenhakua
koskeva sääntely yhdenmukaistettaisiin hallintolainkäyttölain kanssa.
Valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallintooikeuteen edellyttäisi jatkossa valituslupaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Miska Lautiainen
0295 530 212)
Hallituksen esitys (HE 91/2016 vp)
eduskunnalle laeiksi tuloverolain
33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait tuloverolain 33 c §:n,
elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun
lain 3 §:n muuttamisesta. Lainkohdissa olevaa viittausta direktiiviin
muutettaisiin siten, että siihen lisättäisiin viittaus direktiiviin 2014/86/
EU, jolla on muutettu direktiivin
2011/96/EU liitteessä 1 olevaan A
osaan sisältyvää luetteloa yhtiötyypeistä, joihin direktiiviä sovelletaan.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian. Niitä sovellettaisiin taannehtivasti 1.1.2016 lukien.
(VM erityisasiantuntija Anu Rajamäki 0295 530 398)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 26.5.2016 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus vammaisten
henkilöiden oikeuksista tehdyn
yleissopimuksen ja sen valinnaisen
pöytäkirjan voimaansaattamisesta
sekä yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta ja valtioneuvoston asetus eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun
lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Ensimmäisellä asetuksella saatetaan voimaan vammaisten
henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja
sekä yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki. Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja
tulevat Suomen osalta voimaan
10.6.2016. Laki (373/2015) ja asetus
tulevat voimaan yleissopimuksen ja
pöytäkirjan
voimaantulopäivänä
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10.6.2016. Toisella asetuksella saatetaan voimaan eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annettu laki. Eduskunnan oikeusasiamiehestä annettuun lakiin on
lisätty uusi 19 f §, jossa säädetään,
että vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaisista tehtävistä
huolehtivat eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta. Koska säännös
liittyy yleissopimuksen määräysten
voimaansaattamiseen, laki (374/2015)
ja asetus tulevat voimaan samana
päivänä kuin yleissopimus tulee voimaan eli 10.6.2016. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351
159)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2015 maksettavista lypsylehmä-,
nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista
sekä peltokasvipalkkiosta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan
lypsylehmä- ja nautapalkkioiden sekä
peltokasvipalkkion yksikkökohtaista
määrää toisessa maksuerässä vuoden
2015 tukihaun ja valvonnan tulosten
perusteella palkkioihin käytettävissä
oleva määräraha huomioon ottaen.
Lisäksi tarkennetaan vuodelta 2015
maksettavan uuhi- ja vuohipalkkion
yksikkökohtaista määrää. Palkkiot
on tarkoitus maksaa kesäkuussa
2016. Asetus tulee voimaan 31.5.2016.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus tasapainoisesta lähestymistavasta lentoaseman
melun hallinnassa. Asetuksella annetaan ne täydentävät säännökset, joita
tarvitaan EU:n melunhallinta-asetuksen soveltamista varten. Asetuksella
annetaan tarkemmat säännökset lentoaseman meluntorjuntatavoitteesta,
yhteistyöryhmästä ja sen tehtävistä
lentomelun hallinnassa sekä toimintarajoitusten arvioinnista ja sitä koskevasta päätöksestä. Asetus tulee voimaan 13.6.2016. (LVM liikenneneuvos Risto Saari 0295 342 311)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 26.5.2016 seuraavat päätökset:
Päätös oikeuttaa valtioneuvoston kanslia perustamaan uusi valtion kokonaan omistama FRV Evo Oy -niminen
osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan
yhtiön perustamissopimus ja muut
yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat, merkitsemään valtion puolesta

kaikki perustettavan osakeyhtiön
osakkeet ja maksamaan osakkeista
500 000 euroa sekä muut perustamiskustannukset. (VNK hallitusneuvos
Ilpo Nuutinen 0295 160 145)
Päätös vahvistaa organisaatiomuutoksen aiheuttama muutos työnjakoon työ- ja elinkeinoministeriössä.
Elinkeinoministeri Rehnin ja oikeusja työministeri Lindströmin välinen
työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä: oikeus- ja työministeri Lindström käsittelee työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja
markkinaosastolle kuuluvat asiat.
Elinkeinoministeri Rehn käsittelee
muut työ- ja elinkeinoministeriön
toimialaan kuuluvat asiat. (VNK
lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro
0295 160 170)
Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston
selonteon Suomen kehityspolitiikka
johdosta. Eduskunta on hyväksynyt
selonteon johdosta seuraavan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton: 1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii kerran vaalikaudessa selonteon Suomen
kehityspolitiikasta antamaan poliittista, strategisen tason ohjausta kehitysyhteistyöhön sekä vahvistamaan
kehityspoliittista johdonmukaisuutta.
2. Valtioneuvosto toimeenpannessaan kehityspoliittista ohjelmaa ottaa
huomioon tässä mietinnössä esitetyt
havainnot ja raportoi niistä osana
vuonna 2018 valmisteltavaa selvitystä
selonteon toteutumisesta ja kehitysyhteistyön tuloksista. (UM alivaltiosihteeri Elina Kalkku 0295 350 556)
Päätös asettaa valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen
ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat
asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka, varapuheenjohtajat ovat valtiosihteeri
Olli-Pekka Heinonen ja alivaltiosihteeri Matti Anttonen sekä jäsenet
suurlähettiläs Okko-Pekka Salmimies, apulaisosastopäällikkö Ilkka
Saarinen, erityisasiantuntija Markku
Stenborg ja diplomaattiavustaja Marja
Koskela. (UM lähetystöneuvos Kari
Puurunen 0295 351 199)
Päätös määrätä oikeustieteen tohtori
ja Eurooppaoikeuden dosentti Päivi
Leino-Sandberg Ahvenanmaan valtuuskuntaan Olli Mäenpään henkilökohtaiseksi varajäseneksi 1.6.2016
lukien ja myöntää samalla hallinto-
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oikeustuomari Terttu Villikalle ero
1.6.2016 lukien Ahvenanmaan valtuuskunnan jäsenen henkilökohtaisen varamiehen tehtävästä. (OM
lainsäädäntöneuvos Janina GroopBondestam 0295 150 334)
Päätös määrätä Pohjoismaiden investointipankin hallituksen Suomen valtiota edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi yksikön päällikkö, finanssineuvos Pekka Morén sekä Pohjoismaiden investointipankin hallituksen
Suomen valtiota edustavaksi varajäseneksi alivaltiosihteeri Petri Peltonen 1.6.2016 alkavalle nelivuotiskaudelle. (VM finanssineuvos Kristina
Sarjo 0295 530 055)
Päätös Vimpelin kunnan ja Alajärven
kaupungin yhdistymistä koskevan
esityksen hylkäämisestä. Valtioneuvosto hylkää kuntajakoselvittäjän
erityisen kuntajakoselvityksen perusteella tekemän esityksen Vimpelin
kunnan ja Alajärven kaupungin yhdistymisestä. Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin yhdistymistä koskeva esitys perustuu erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa
olevan Vimpelin kunnan talouden
arviointimenettelyyn sekä sitä seuranneeseen erityiseen kuntajakoselvitykseen. Kuntajakoselvittäjä esitti
Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin yhdistymistä vuoden 2017
alusta lukien. Vimpelin kunta vastustaa yhdistymistä. Vimpelin kunta on
ryhtynyt vuoden 2015 aikana talouden tasapainottamistoimenpiteisiin
ja onnistunut vähentämään toimintakatettaan noin 1,63 miljoonaa euroa.
Toimintakatteen voimakas väheneminen sai aikaan vuosikatteen paranemisen noin 2,22 miljoonaan euroon, jolloin tilikauden tulos kääntyi
positiiviseksi lähes 1,4 miljoonaan
euroon. Tämä johti siihen, että taseen
kertynyt alijäämä väheni noin 2,2
miljoonaan euroon eli noin 700 euroa/
asukas. Kunnan toimenpiteillä on
pystytty poistamaan akuutit kriisikunnan tunnusmerkit. (VM neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa
0295 530 027)
Päätös Rääkkylän kunnan ja Kiteen
kaupungin yhdistymisestä. Rääkkylän kunta lakkaa ja yhdistyy Kiteen
kaupunkiin. Kuntien yhdistyminen
perustuu erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan Rääkkylän kunnan talouden arviointimenettelyyn sekä sitä seuranneen erityisen
kuntajakoselvityksen perusteella tehtyyn yhdistymisesitykseen. Rääkkylän kunnalla on pitkäaikaisia ja vaka-
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via talousongelmia ja se on joutunut
arviointimenettelyyn jo kaksi kertaa.
Vuoden 2015 tilinpäätösennakoiden
mukaan Rääkkylän kunnan taloudellinen tilanne on heikentynyt edelleen. Rääkkylän kunnalla ei ole edellytyksiä järjestää palveluitaan itsenäisenä kuntana tulevaisuudessa ja
kunnan yhdistyminen toiseen kuntaan on välttämätöntä. Rääkkylän
kunta vastustaa yhdistymisesitystä.
Päätös tulee voimaan 1.1.2017. (VM
neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa 0295 530 027)
Päätös asettaa Metsähallituksen hallitus
toimikaudeksi
1.6.2016–
31.3.2019. Kokoonpano: puheenjohtaja: pääjohtaja Timo Laitinen Valtiokonttori; varapuheenjohtaja: vesihallintojohtaja Kai Kaatra maa- ja
metsätalousministeriö; jäsenet: ylijohtaja Helena Säteri ympäristöministeriö, metsänhoitaja Pertti Itkonen
Metsähallituksen henkilöstön edustaja (Akavalaisten yhteistyöryhmä),
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Simo
Rundgren Kolari, alueiden edustaja,
hallituksen jäsen Tuija Soanjärvi
Affecto, hallituksen puheenjohtaja
Johanna Ikäheimo Lappset Group
Oy ja tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskus. (MMM
metsäneuvos Marja Kokkonen 0295
162 444)
Päätös asettaa työehtosopimuksen
yleissitovuuden vahvistamislautakunta toimikaudeksi 1.6.2016–
31.5.2021. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: hovioikeuden presidentti Tapani Vasama Vaasan hovioikeus (käräjätuomari Jaana
Niemitalo Helsingin käräjäoikeus);
jäsenet: yhteistoiminta-asiamies Harri
Hietala työ- ja elinkeinoministeriö
(oikeustieteen tohtori Jari Murto
Turun yliopisto) ja professori Ulla
Liukkunen Helsingin yliopisto (käräjätuomari Nina Hotti Vantaan käräjäoikeus). (STM kansliapäällikkö Päivi
Sillanaukee 0295 163 356)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
26.5.2016 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/2016
vp) eduskunnalle Euroopan unionin
ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin
välisen
vapaakauppasopimuksen
neuvottelemisesta (Japanin kanssa
tehtävä vapaakauppasopimus). Sopimuksen tavoitteena on parantaa tavaroiden, palveluiden ja investointien
markkinoillepääsyä EU:n ja Japanin

välillä. Erityistä huomiota kiinnitetään erilaisten tullien ulkopuolisten
kaupanesteiden ratkaisemiseen. Sopimuksen avulla halutaan myös edistää
ympäristö- ja työelämän kysymyksiin liittyvien kansainvälisten normien
toimeenpanoa. (UM kaupallinen
neuvos Heli Honkapää 0295 351 836)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2016
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi direktiivin
2013/34/EU muuttamisesta siltä osin
kuin kyse on tiettyjen yritysten ja
sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta (tilinpäätösdirektiivin muuttaminen). Euroopan komissio on
12.4.2016 antanut direktiiviehdotuksen koskien yritysten maakohtaisten
tuloverotietojen julkistamista osana
laajempaa Euroopan unionin oikeudenmukaista ja tehokasta yhtiöverojärjestelmää koskevaa strategiaa.
Direktiiviluonnoksessa ehdotetaan
otettavaksi käyttöön jäsenvaltioiden
yrityksille, joiden nettoliikevaihto
ylittää 750 miljoonaa euroa, velvoite
ilmoittaa Euroopan unionin alueella
maakohtaisesti tuloverotiedoistaan.
Ehdotus sisältää myös velvoitteen
EU:n ulkopuolella oleville samankokoisille konserneille, jos niillä on
suuria tai keskisuuria tytäryhtiöitä
jäsenvaltioissa, ilmoittaa tuloverotietonsa konsernitasolla. (TEM neuvotteleva virkamies Marja Hanski 0295
047 025)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2016
vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (kalastusalan
työ). Direktiiviehdotuksella pyritään
parantamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilla
aluksilla työskentelevien kalastajien
työ- ja elinoloja vahvistamalla yhtenäinen säädöskehys merikalastusalan työoloja varten. (TEM vanhempi
hallitussihteeri Nico Steiner 0295
049 001)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 26.5.2016 seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainneuvos Satu-Leena Santala
ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikön tehtävään ja ulkoasiainneuvos Outi Holopainen ulkoasiainhallinnon tarkastajan tehtävään 1.9.2016–31.8.2020.
(UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)
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Diplomi-insinööri Anna-Maija Karjalainen valtiovarainministeriön ICTjohtajan virkaan 1.7.2016–30.6.2021.
(VM valtiosihteeri Martti Hetemäki
0295 530 292)
Lääketieteen ja kirurgian tohtori LiisaMaria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan
1.11.2016 lukien. (STM vanhempi
hallitussihteeri Arita Kaario 0295
163 522)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta
puolsi istunnossaan 26.5.2016 seuraavia asioita:
Verohallinnon Sörnäisten ja Vallilan
toimintojen yhdistäminen sekä vuokrasopimusten solmiminen. Verohallinto oikeutetaan tekemään Senaattikiinteistöjen kanssa Verohallinnon
Helsingin toimitiloja koskeva vuokrasopimus. Sopimus sisältää 3 710 m2
toimitilan vuokraamisen kahdeksan
vuoden pituiseksi sopimuskaudeksi
Helsingin Vallilasta osoitteesta
Vääksyntie 2. Verohallinto voisi kuitenkin luopua osasta tiloja 4 ja 6 vuoden vuokra-ajan jälkeen tilatarpeen
vähetessä. Uudet tilat otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta. Vuokrasopimuksen vuosivuokra on yhteensä
noin 1,22 miljoonaa euroa. Senaattikiinteistöjen kanssa neuvoteltujen
sitoumusten arvo vuosille 2018–
2025 on arvonlisäveroineen yhteensä
9 810 309,60 euroa. (VM ylitarkastaja
Henna Ritari 0295 530 591)
Valtionavustuksen myöntäminen Helsingin kaupungille Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin
(Helsingin kaupungin keskustakirjasto). Helsingin kaupungille on tarkoitus myöntää yhteensä 8 miljoonan
euron valtionavustus vuoden 2016
määrärahoista. Kokonaisuutena avustusta myönnetään Helsingin kaupungille Suomen itsenäisyyden 100vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen
perustamiskustannuksiin yhteensä
enintään 30 miljoonaa euroa. (OKM
kulttuuriasiainneuvos Leena Maria
Aaltonen 0295 330 344)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
27.5.2016

EU-ministerivaliokunnassa pääaiheina muuttoliike ja arktinen tiedonanto
EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 27. toukokuuta muuttoliikettä sekä arktista tiedonantoa.
EU-ministerivaliokunta käsitteli kolmea esitystä, jotka sisältyvät Euroopan komission 4. toukokuuta antamaan säädöspakettiin yhteisen turvapaikkajärjestelmän muuttamisesta.
Esillä olivat esitykset nk. Dublin-järjestelmän, turvapaikkaviraston sekä
Eurodac-rekisterin uudistamisesta.
EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannan koskien Euroopan unionin kolmatta arktista tiedonantoa,
jota käsitellään ulkoasiainneuvostossa
20. kesäkuuta. Suomi tukee EU:n
yhteisen arktisen politiikan vahvistamista huomioiden työllisyyden ja
talouskasvun mahdollisuudet, alueen
lisääntyneen ulko- ja turvallisuuspoliittisen merkityksen, ilmastonmuutoksen hillinnän sekä alkuperäiskansojen aseman turvaamisen.
Suomi tukee tiedonannon lähestymistapaa, joka huomioi myös Euroopan
pohjoisten alueiden kuten PohjoisSuomen erityiskysymykset.
Etenkin seuraavat alat ovat Suomen
kasvun ja työllisyyden edistämisen
kannalta keskeisiä EU:n arktisessa
politiikassa:
– Liikenne mukaan lukien merenkulku
ja viestintä
– Kaivosteollisuus
– Energia
– Kestävä matkailu
– Tutkimus ja innovaatiot
– Turvallisuus (esim. pelastustoiminnan kehittäminen)
– Ilmastonmuutoksen torjuminen,
sopeutuminen ja ympäristönsuojelu
EU-ministerivaliokunta linjasi myös
Suomen kannat seuraaviin kokouksiin:
– Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja
urheiluneuvosto 30.–31.5.
– Epävirallinen maatalousministerikokous 29.–31.5.

Maatalousministerien keskustellessa
aiheesta Tulevaisuuden ruoka - ruoan
tulevaisuus Suomi pitää tärkeänä, että
maatalous- ja ruokapolitiikkaa tarkastellaan laajempana kokonaisuutena.
Tämän ei kuitenkaan tule johtaa
nykyisen politiikan tai tukijärjestelmien perusteiden muuttamiseen.
Suomen mielestä maatalouden tulee
jatkossakin olla kannattavaa koko
EU:n alueella.
Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja
urheiluneuvoston on määrä hyväksyä päätelmät nuorison radikalisoitumisen ehkäisemisestä. Neuvosto keskustelee myös komission ehdotuksesta audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin uudistamisesta.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319,
erityisavustaja Jari Haapiainen (EUasiat), p. 0295 160 406 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm,
p. 040 537 0733, valtioneuvoston
kanslia
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Valtio valmistautuu Terrafamen
kaivoksen hallittuun sulkemiseen,
toiminta jatkuu siirtymäkauden
ajan
Valtio valmistautuu Terrafame Oy:n
Sotkamon kaivoksen hallittuun sulkemiseen. Sulkeminen toteutetaan
siten, että ympäristöturvallisuus varmistetaan kaikissa olosuhteissa. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kaivoksen tilanteesta 25.5.2016 pitämässään kokouksessa.
Terrafamen Sotkamon kaivoksen
sulkemisen valmistelu toteutetaan
vuoden 2016 loppuun saakka kestävän siirtymäkauden aikana. Sen aikana
kaivoksen operatiivista toimintaa jatketaan ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi ja myös siltä varalta,
että kaivoksen kaupallisen toiminnan
jatko olisi siirtymäkauden jälkeen
edelleen mahdollista. Kaivostoiminnan ylösajo ja kaupallinen toiminta
voi pitkällä tähtäimellä jatkua vain,
jos siirtymäkauden aikana kyetään
hankkimaan yksityistä lisärahoitusta.
Ministerivaliokunta puolsi esitystä,
jonka mukaan valtion tämän vuoden
toiseen lisätalousarvioon varattaisiin
144 miljoonaa euroa Terrafame Group
Oy:n lisäpääomitukseen. Varat käytettäisiin kaivoksen toiminnan jatka-
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miseen siirtymäkauden ajan. Lisäksi
sulkemisprosessin kokonaiskustannuksia tarkennetaan siten, että mahdollisesti tarvittavasta lisärahoituksesta voidaan päättää valtion vuoden
2017 talousarvion valmistelun yhteydessä.
Jos toiminnan ylösajoon tarvittava
yksityisen lisärahoitus löytyy tämän
vuoden aikana, Terrafame Group Oy
voi hyödyntää lisätalousarvion 144
miljoonan euron määrärahaa osallistuakseen sijoittajana Terrafame Oy:n
toiminnan jatkorahoitukseen.
– Vaikka kaivoksen ylösajo on sinänsä
edennyt suunnitellusti ja operatiivisesti tulokset ovat olleet rohkaisevia,
ylösajon onnistumisen ja kannattavuuden saavuttamisen tiellä on edelleen isoja kysymysmerkkejä. Näyttää selvältä, että sekä ylösajon jatkamiseen että kaivoksen sulkemiseen
liittyy merkittäviä epävarmuuksia.
Riskit voidaan tehokkaimmin ajallisesti ja taloudellisesti rajata aloittamalla valmistautuminen Sotkamon
kaivoksen hallittuun sulkemiseen,
toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.
Kaivostoiminnan lopettamisen edellyttämän yksityiskohtaisemman sulkemissuunnitelman valmistelu sekä
sulkemisen edellyttämän ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) laatiminen aloitetaan viipymättä. Sulke-

misen edellyttämää ympäristölupaa
varaudutaan hakemaan heti YVAmenettelyn valmistettua. Sulkemisen
YVA-prosessin kanssa rinnakkain
viedään eteenpäin myös kaivostoiminnan jatkamisen edellyttämiä
YVA- ja lupaprosesseja.
Kaivostoiminnan mahdollisesta lopettamisesta aiheutuvan rakennemuutostilanteen hoitamiseen varaudutaan.
Kainuuseen kohdennetaan rakennemuutosmäärärahaa. Sen suuruus ja
kohdentaminen päätetään valtion
kolmannen lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä. Kainuun aluetta koskeva kasvusuunnitelma valmistellaan yhdessä TEM:n, Kainuun ELYkeskuksen ja Kainuun liiton kanssa.
Elinkeinoministeri Rehnin esitys tiedotustilaisuudessa
Lisätiedot: elinkeinoministerin erityisavustaja Hannu Väänänen, p. 050
410 4909

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Valtioneuvoston kanslia julkisti
23.5.2016 Suomen ympäristökeskuksen, valtion teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Oulun yliopiston tekemän Kilpailykykyä ja vih-

reää kasvua kiertotaloudesta -tutkimushankkeen loppuraportin. Tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa kokonaisvaltainen käsitys kiertotalouden mahdollisuuksista ja selvittää keinoja edistää yhteiskunnan siirtymistä kohti kiertotaloutta. Kiertotaloudella tarkoitetaan uudenlaista
resurssiviisasta talousmallia, jossa
luodaan taloudellista lisäarvoa säilyttämällä materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään ja vähennetään
ympäristökuormitusta minimoimalla
luonnonvarojen hukkaa. Tulokset
osoittavat, että kiertotalous on yksi
merkittävä ratkaisu siirryttäessä kohti
vihreää kasvua. Lisäksi hankkeen
loppuraportissa esitetään, että kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien asemaan markkinoilla on vaikutettava myös infrastruktuurin rakentamisen sekä julkisten hankintojen
kautta. Raportti on osoitteessa: http://
tietokayttoon.fi/documents/10616/
2009122/25_Kiertotalous+ Suomessa.pdf/5a942ae7-9ec8-4b54-a079-f
99c8ba2f8f1?version=1.0.
Lisätietoja antavat: projektin johtaja,
professori Jyri Seppälä, p. 040 740
1708, Suomen ympäristökeskus, johtava asiantuntija Juha Honkatukia,
p. 040 304 5561, VTT sekä ympäristöneuvos Jarmo Muurman, p. 0295
250 259, 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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