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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
M U U T O S VA LT I O N E U V O S T O S S A

Tasavallan
presidentti
vapautti
22.6.2016 pyynnöstä filosofian tohtori,
kansanedustaja Cai-Göran Alexander
Stubbin valtioneuvoston jäsenyydestä
ja valtiovarainministerin tehtävästä
27.6.2016/72

sekä yrittäjä, kauppatieteiden maisteri,
kansanedustaja Lenita Anneli Toivakan valtioneuvoston jäsenyydestä
sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerin tehtävästä. Samalla tasavallan presidentti siirsi ja määräsi
sisäministeri Antti Petteri Orpon valtiovarainministeriksi. Edelleen tasavallan presidentti nimitti ja määräsi
ammattikorkeakoulun vararehtori, terveystieteiden tohtori, kansanedustaja
Paula Sinikka Risikon valtioneuvoston jäseneksi ja sisäministeriksi sekä
valtiotieteiden maisteri, ekonomisti,
kansanedustaja Kai Aslak Mykkäsen
valtioneuvoston jäseneksi ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi
ulkoasiainministeriöön. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan presidentti vahvisti seuraavat lait:
Laki yhdistyslain muuttamisesta, laki
yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta ja laki uskonnonvapauslain
muuttamisesta (HE 33/2016 vp).
Yhdistyslakiin otetaan säännökset
viranomaisaloitteisesta toimimattomien yhdistysten rekisteripoistosta.
Lisäksi selvennetään yhdistyksen
purkamista ja päätöksen pätemättömyyttä sekä helpotetaan rekisteriilmoituksia ja yhdistysrekisterin ajan
tasalla pitämistä. Lisäksi tehdään

vähäisiä teknisiä muutoksia yritys- ja
yhteisötietolakiin ja uskonnonvapauslakiin. Laki yhdistyslain muuttamisesta ja laki uskonnonvapauslain
muuttamisesta tulevat voimaan
1.7.2016. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 0295
150 264)
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta
annetun lain muuttamisesta ja laki
puolustusvoimista annetun lain 38 ja
38 a §:n muuttamisesta (HE 73/2016
vp).
Maanpuolustuskorkeakoulun
uudeksi tehtäväksi säädetään sotatieteellisiin korkeakoulututkintoihin
sisältyvän opetuksen ja sotilasammatillisten opintojen yhteensovittaminen. Puolustusministeriön uudeksi
tehtäväksi säädetään Maanpuolustuskorkeakoulun tiedepoliittisten tavoitteiden asettaminen yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorille tulee mahdollisuus myöntää Maanpuolustuskorkeakoulun dosentin arvo. Puolustusvoimista annettuun lakiin lisätään
säännökset apulaisprofessorin ja
apulaissotilasprofessorin viroista ja
virkojen täyttömenettelystä. Lait tulevat voimaan 1.8.2016. Eduskunnan
lausuma; Eduskunta edellyttää, että
puolustusministeriö antaa vuoden
2016 loppuun mennessä puolustus25
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valiokunnalle selvityksen rahastotalousmahdollisuuden hyödyntämisestä Maanpuolustuskorkeakoulun
toiminnassa. (PLM hallitussihteeri
Perttu Wasenius 0295 140 603)
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta (HE 44/2016 vp). Asevelvollisuuslain mukaan määräys kertausharjoitukseen on annettava vähintään
kolme kuukautta ennen harjoituksen
alkamista. Määräajasta voidaan poiketa niiden harjoitusten osalta, jotka
järjestetään sotilaallisen valmiuden
joustavan kohottamisen vuoksi ja jos
Suomen
turvallisuusympäristössä
ilmenevä välttämätön tarve tätä edellyttää. Päätöksen määräajasta poikkeamisesta tekee tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan
esittelystä. Määräys nopeasti järjestettävään kertausharjoitukseen annetaan yksittäiselle asevelvolliselle enintään 30 päiväksi kerrallaan. Laissa
säädetyt kertausharjoitusvuorokausien enimmäismäärät kaksinkertaistetaan. Laki tulee voimaan 1.7.2016.
(PLM hallitussihteeri Perttu Wasenius
0295 140 603)

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

Valtioneuvosto antoi 22.6.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 107/2016 vp)
eduskunnalle sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan
lainsäädännön muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pääasiassa poliisilakia, rajavartiolakia ja
pelastuslakia. Muutettavaksi ehdotetaan erityisesti päätöksentekomenettelyä, toisen kansallisen viranomaisen
antamaa tukea ulkomailla sekä kansainväliseen avunantoon osallistuvien sisäministeriön hallinnonalan ja
vieraan valtion virkamiesten oikeudellista asemaa koskevia säännöksiä.
Lisäksi poliisilakiin tehtävillä muutoksilla pantaisiin täytäntöön neuvoston päätös yhteistyön parantamisesta
kriisitilanteissa Euroopan unionin
jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä. (SM erityisasiantuntija
Tapio Puurunen 0295 488 254)
Hallituksen esitys (HE 108/2016 vp)
eduskunnalle
hankintamenettelyä
koskevaksi lainsäädännöksi. Esityk-
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sessä ehdotetaan säädettäväksi uusi
laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, joka korvaisi
vuodelta 2007 olevan julkisista hankinnoista annetun lain ja vuodelta
2011 olevan sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä annetun lain. Laissa säädettäisiin julkisten viranomaisten ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien
yksiköiden hankintojen kilpailuttamismenettelyistä ja niihin liittyvistä
oikeusturvakeinoista. Samassa yhteydessä ehdotetaan säädettäväksi vastaavat kilpailuttamismenettelyt kattava laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista, joka korvaisi vuodelta 2007 olevan vesi- ja
energiahuollon sekä liikenteen ja
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
rikosrekisterilakia siten, että ehdokkaan tai tarjoajan johto- tai vastuuhenkilöä koskeva ote rikosrekisteristä
voitaisiin luovuttaa hankintayksikölle
käytettäväksi sen arvioimiseksi, koskeeko ehdokasta tai tarjoajaa laissa
tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste. Esitys liittyy valtion vuoden
2017 talousarvioesitykseen. (TEM
vanhempi hallitussihteeri Markus
Ukkola 0295 047 018)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 22.6.2016 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan siten, että sen
toimialaan kuuluvat yhtiöt saatetaan
ajantasalle. Asetus tulee voimaan
1.7.2016. (VNK alivaltiosihteeri Timo
Lankinen 0295 160 300)
Valtioneuvoston asetus diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenen
perheenjäsenten ansiotyöstä Israelin
kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun
lain voimaantulosta. Sopimus, laki
(366/2016) ja asetus tulevat voimaan
1.7.2016. (UM lainsäädäntöneuvos
Maria Guseff 0295 351 158)
Valtioneuvoston asetus Uzbekistanin
kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja
veron kiertämisen estämiseksi tehdyn
sopimuksen muuttamisesta tehdyn

pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta.
Pöytäkirja, laki (386/2016) ja asetus
tulevat voimaan 3.7.2016. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä on toiminut vuodesta 1998 lähtien ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen asiantuntijaeliminä koulutustoimikuntia, joiden tehtävänä on
edistää yhteistyössä ministeriön ja
Opetushallituksen kanssa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö hankki
koulutustoimikuntajärjestelmän vaikuttavuutta koskevan arvioinnin
koulutuksen sekä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen edelleen
kehittämiseksi. Arvioinnissa suositeltiin koulutustoimikuntien nykyisten tehtävien priorisointia ja siitä
käytävää keskustelua sekä tämän
perusteella joko uudentyyppistä projektiluotoista ennakoinnin asiantuntijaelintä tai nykyisen kaltaisen koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämistä. Arvioinnin mukaan molempien
suositusten osalta nykyisestä mallista,
jossa koulutustoimikunnat on määritelty valtioneuvoston asetuksella,
tulisi siirtyä joustavampaan malliin
sekä molemmissa kehittää ennakoinnin- ja työskentelyn organisointitapoja ja menetelmiä. Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmä on
katsonut nykyisen koulutustoimikuntajärjestelmän tyyppisen koulutuksen ja työelämän vuoropuhelua
edistävän toiminnan olevan tarpeellista osaamis- ja koulutustarpeiden
ennakoinnin, koulutuksen kehittämisen sekä koulutuksen ja työelämän
kohtaannon parantamisen kannalta.
Ohjausryhmän ehdotuksen mukaan
koulutustoimikuntajärjestelmän korvaava osaamisen ennakointifoorumi
toimii opetus- ja kulttuuriministeriön
antaman toimeksiannon perusteella
eikä ennakointifoorumista säädettä
enää lainsäädännöllä. Asetus tulee
voimaan 1.1.2017. Vuoden 2016 loppuun saakka asetetut koulutustoimikuntien ohjausryhmä ja koulutustoimikunnat jatkaisivat toimikautensa
loppuun. Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistää vuoden 2017 alussa
toimikautensa aloittavan osaamisen
ennakointifoorumin asettamisen, kun
valtioneuvosto on päättänyt koulu-
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tustoimikuntajärjestelmästä annetun
valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. (OKM hallitusneuvos Aino
Still 0295 330 396)
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2016/2017 maksettavasta
eläinkohtaisesta tuesta. Porojen eläinkohtaisen tuen tukiperusteet ja tukitaso vahvistetaan poronhoitovuodelle
2016/2017. Porojen eläinkohtaista
tukea maksetaan tukialueilla C3 ja
C4 poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille. Tuen saamisen edellytyksenä
on, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden
päättyessä vähintään 80 eloporoa.
Tuki on 28,50 euroa eloporoa kohti.
Asetus tulee voimaan 29.6.2016.
(MMM vanhempi hallitussihteeri Juha
Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja
viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen 13.5.2016 mukaan Finnpilot
Pilotage Oy:n omistajaohjaus siirretään liikenne- ja viestintäministeriöstä
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston vastuulle. Vastaavasti
Finrail Oy:n omistajaohjaus siirtyy
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle. Asetus tulee
voimaan 1.7.2016. (LVM hallitusneuvos Rita Linna 0295 342 559)
Valtioneuvoston asetus biologista
monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen
saatavuudesta sekä niiden käytöstä
saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn
Nagoyan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain sekä pöytäkirjan täytäntöönpanosta annetun
lain voimaantulosta. Pöytäkirja, laki
(393/2016), laki (394/2016) ja asetus
tulevat voimaan 1.9.2016. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295
250 364)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 22.6.2016 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa ministereiden työnjaot ulkoasiainministeriöissä ja valtiovarainministeriössä. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mykkänen käsittelee kauppapolitiikkaa koskevat asiat ja kehitysyhteistyötä kos-
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kevat asiat. Liikenne- ja viestintäministeri Berner käsittelee pohjoismaisen yhteistyön asiat. Ulkoasiainministeri Soini käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat arktiset asiat mukaan lukien.
Kunta- ja uudistusministeri Vehviläinen käsittelee kunta- ja aluehallinnon
asiat, henkilöstö- ja hallintopolitiikan
asiat, julkisen hallinnon ICT -toiminnot sekä valtiovarain controller -toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastointia koskevat asiat. Valtiovarainministeri Orpo käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK valtiosihteeri Paula
Lehtomäki 0295 16001)

Päätös vahvistaa valtioneuvoston
jäsenten vuosilomaan rinnastettavat
vapaat seuraavasti: ministeri Rehn
27.–29.6., ministeri Lindström
27.6.–1.7., ministeri Mäntylä 30.5. ja
1.7. sekä ministeri Berner 23.6.
(VNK hallitusneuvos Arno Liukko
0295 160 175)

Päätös määrätä ministerien sijaisuudet (liite). (VNK valtiosihteeri Paula
Lehtomäki 0295 16001)

Päätös määrätä Suomen edustajiksi
Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön (CERN) neuvostoon professori
Paula Eerola ja yksikön johtaja Pentti
Pulkkinen
kaudeksi
1.7.2016–
30.6.2019. (OKM opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295 330 147)

Päätös määrätä jäsenet ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan, EU-ministerivaliokuntaan,
raha-asiainvaliokuntaan ja talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan.
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta: kokoonpano: puheenjohtajana pääministeri Juha Sipilä,
ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai
Mykkänen, puolustusministeri Jussi
Niinistö, valtiovarainministeri Petteri
Orpo, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sekä elinkeinoministeri Olli Rehn; EU-ministerivaliokunta: kokoonpano: puheenjohtajana pääministeri Juha Sipilä,
ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai
Mykkänen, oikeus- ja työministeri Jari
Lindström, sisäministeri Paula Risikko, puolustusministeri Jussi Niinistö,
valtiovarainministeri Petteri Orpo,
maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sekä elinkeinoministeri Olli Rehn; raha-asiainvaliokunta: kokoonpano: puheenjohtajana pääministeri Juha Sipilä, ulkoasiainministeri Timo Soini, valtiovarainministeri Petteri Orpo sekä
kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen; talouspoliittinen ministerivaliokunta: kokoonpano: puheenjohtajana pääministeri Juha Sipilä, ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai
Mykkänen, oikeus- ja työministeri
Jari Lindström, valtiovarainministeri
Petteri Orpo, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen sekä elinkeinoministeri Olli Rehn. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295
16001)

Päätös myöntää kenraaliluutnantti
Sakari Honkamaalle vapautus kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen kontra-amiraali Timo Junttila
1.7.2016
lukien
lautakunnan
31.1.2018 päättyväksi toimikaudeksi.
(PLM hallitussihteeri Perttu Wasenius
0295 140 603)

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 22.6.2016 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti Olli-Pekka
Heinonen ministerin toimikaudeksi
nimitettävän valtiosihteerin virkaan
22.6.2016 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Orpo, GrahnLaasonen, Mykkänen ja Risikko toimikauden ajaksi. (VNK valtiosihteeri
Paula Lehtomäki 0295 16001)
Valtioneuvosto myöntää hallitusneuvos Marika Paavilaiselle virkavapautta valtioneuvoston kanslian
hallitusneuvoksen virasta 1.9.2016–
31.8.2017. (VNK hallitusneuvos Kari
Peltonen 0295 160 288)
Oikeustieteen kandidaatti Arno Liukko
valtioneuvoston kanslian hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2016–31.8.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan
virkavapauden ajaksi. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)
Oikeustieteen tohtori Timo Kerttula
puolustusministeriön hallitussihteerin virkaan 1.9.2016 lukien. (PLM
erityisasiantuntija Petri Laurila 0295
140 437)
Valtiotieteiden maisteri, pääsihteeri
Tiina Kivisaari opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston liikunnan vastuualueen
johtajan virkaan 1.10.2016 lukien.
(OKM kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 0295 330 182)
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Maatalous- ja metsätieteiden tohtori
Pentti Hyttinen Metsähallituksen toimitusjohtajan tehtävään 1.9.2016–
31.8.2021. (MMM kansliapäällikkö
Jaana Husu-Kallio 0295 162 184)
Johtaja Petri Knaapinen Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään
1.7.2016–31.12.2018 oman tehtävänsä ohella. (TEM neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä 0295 063 602)
Metsänhoitaja, ylijohtaja Timo Tanninen Metsähallituksen luontopalvelujohtajan virkaan 1.9.2016–31.8.2021.
(YM kansliapäällikkö Hannele Pokka
0295 250 234)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.6.2016
seuraavia asioita:
Verohallinnon Kouvolan toimintojen
keskittäminen ja vuokrasopimuksen
solmiminen. Verohallinto oikeutetaan tekemään Senaatti-kiinteistöjen
kanssa Verohallinnon Kouvolan toimitiloja koskeva vuokrasopimus. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus sisältää 2 719 m2 toimitilan vuokraamisen
Kouvolasta Valimotie 5:stä. Verohallinto voisi kuitenkin luopua tiloista
12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattamalla sekä maksamalla laskennallisen investoinnin jäännösarvon.
Uudet tilat otetaan käyttöön 1.3.2018.
Vuokrasopimuksen vuosivuokra on
yhteensä 578 556 euroa. Senaattikiinteistöjen kanssa neuvoteltujen
sitoumusten arvo kymmenelle vuodelle laskettuna on arvonlisäveroineen yhteensä 7 174 094 euroa. (VM
ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530
591)
Maatilatalouden kehittämisrahaston
(Makera) vuoden 2016 käyttösuunnitelman muutoksen vahvistaminen.
Päätöksellä muutetaan Makeran vuoden 2016 käyttösuunnitelmasta ja
takausluottojen rajoittamisesta tehtyä
päätöstä tulojen sekä kulutusmenojen osalta. Makeran vuodelta 2015
siirtyvien sitomattomien varojen
määräksi arvioitiin 47,90 miljoonaa
euroa, kun lopullinen toteuma oli
12,86 miljoonaa euroa arvioitua suurempi, joten vuonna 2016 arvioidaan
varoja olevan käytettävissä 123,26
miljoonaa euroa. Sijoitusmenoihin
on osoitettu käytettäväksi 4,0 miljoonaa euroa ja kulutusmenoihin 34,10
miljoonaa euroa, yhteensä menoihin
on osoitettu käytettäväksi 38,10 miljoonaa euroa. Makeran vuoden 2016
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käyttösuunnitelmaa muutetaan niin,
kulutusmenojen kohtaan 6. Rahoitustukien tietojärjestelmien (Rahtu,
Hyrrä) kehitys ja ylläpito lisätään
0,10 miljoonaa euroa ja Kulutusmenojen kohtaan 9. Muut menot tehdään vastaava 0,10 miljoonan euron
vähennys. Muutoksilla ei ole vaikutusta käyttösuunnitelman menojen
yhteismäärään, muutoksen jälkeen
kulutusmenot ovat yhteensä 34,10 miljoonaa euroa ja kokonaismenot
yhteensä 38,10 miljoonaa euroa. Lainamäärään, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2016 myöntää, ei tehdä muutoksia. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki
0295 162 437)
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
EU-MINISTERIVA L I O K U N TA 2 2 . 6 . 2 0 1 6

Eurooppa-neuvoston valmistelu ja
komission työohjelma EU-ministerivaliokunnan aiheina
EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 22. kesäkuuta Suomen
kantoja Brysselissä 28. ja 29. kesäkuuta järjestettävään Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Kokouksen pääaiheina ovat muuttoliike, talouskasvu,
ulkosuhteet ja Britannian EU-kansanäänestys.
EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat myös yleisten asioiden
neuvostoon (24.6.) sekä maatalousja kalastusneuvostoon (27.–28.6.).
Yleisten asioiden neuvoston pääaiheena on kesäkuun Eurooppa-neuvoston valmistelu. Lisäksi neuvostossa käydään keskustelua Euroopan
komission ensi vuoden työohjelmasta.
Suomi katsoo, että vuonna 2017
komission tulee edelleen keskittyä
muuttoliikkeeseen vastaamiseen, kasvun, kestävän kehityksen ja vakauden edistämiseen, ulkoisen toiminnan ja turvallisuuden vahvistamiseen
sekä yhteisten arvojen edistämiseen.
Maatalous- ja kalastusneuvostossa
jatketaan keskustelua maatalouden
haasteellisesta markkinatilanteesta ja
sen edellyttämistä tukitoimenpiteistä.
Suomi pitää ensisijaisena tukitoimia,
jotka kohdistuvat suoraan tuottajiin.
Suomi voi tukea myös maidontuotannon vähentämiseen tähtääviä toimia.

EU-ministerivaliokunta sopi Suomen
toimintalinjasta koskien Euroopan
komission Suomelle lähettämää perusteltua lausuntoa. Lausunnossa on kyse
toisesta jäsenvaltiosta haetun terveydenhuollon toimenpiteen kustannusten korvaamisesta. Komissio katsoo
EU:n potilasdirektiivistä seuraavan,
että tällainen hoito tulisi rinnastaa
Suomessa julkisen terveydenhuollon
puitteissa annettuun hoitoon eli potilaan maksettavaksi tulisi jäädä vain
hänen kotikuntansa asiakasmaksun
verran. Suomi aikoo puolustaa nykyistä järjestelmäänsä, jossa toisesta jäsenvaltiosta haettu hoito rinnastetaan
yksityissektorilla annettuun hoitoon
eli potilas saa siitä vain Kela-korvauksen.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 315
ja erityisavustaja (EU-asiat) Jari
Haapiainen, p. 0295 160 406, valtioneuvoston kanslia
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Kriisinhallintaoperaatiot, ulko- ja
turvallisuuspoliittinen selonteko ja
Naton huippukokous esillä TPUTVA:ssa
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat
perjantaina 17. kesäkuuta Suomen
osallistumisesta eräisiin kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin.
Vastauksena Ranskan marraskuussa
2015 esittämään avunantopyyntöön
Suomi laajentaa osallistumistaan
YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa noin 160 sotilaalla ajalla
1.4.2017–31.8.2018. Suomi vapauttaa
ranskalaisjoukkoja operaation reservipataljoonasta korvaamalla ranskalaisen komppanian.
Suomi lopettaa osallistumisensa EU:n
sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa EUNAVFOR Atalantassa vuoden loppuun mennessä sekä YK:n
UNMOGIP-sotilastarkkailuoperaatiossa 1.3.2017 mennessä. Pakistanin
ja Intian välistä tulitaukoa valvovassa
UNMOGIP-operaatiossa Suomi on
toiminut vuodesta 1961. Somalian
rannikon edustan meriliikennettä
merirosvoukselta suojaavaan ja merialueen turvallisuutta edistävään
EUNAVFOR Atalanta -operaatioon
on osallistuttu vuodesta 2008.
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Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta viimeistelivät valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, joka etenee valtioneuvoston yleisistunnon hyväksymisen jälkeen eduskuntaan. Kokouksessa käsiteltiin myös valmistautumista Naton huippukokoukseen Varsovassa heinäkuussa.
Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka
Salovaara, p. 0295 350 636, ulkoasiainministeriö; vanhempi osastoesiupseeri Hannu Teittinen (kriisinhallinta), p. 0295 140 317, puolustusministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 17.6.2016
Korruptioepäilyistä ilmoittavien
henkilöiden suojelu -mietinnön.
Mietinnön laatineen työryhmän mielestä havainnot kaikentyyppisestä
korruptiivisesta toiminnasta pitäisi
pystyä ilmoittamaan nimettömänä tai
ainakin luottamuksellisesti työpaikan sisällä tai ulkopuoliselle taholle.
Korruptiohavainnoista ilmoittamiseen työryhmä perustaisi myös yleisen sähköisen kanavan. Korruptioepäilyistä ilmoittavilla henkilöillä on
tärkeä rooli korruption torjunnassa ja
ennaltaehkäisyssä, työryhmä painottaa. Mahdollistamalla ilmoitusten
tekeminen ja suojaamalla ilmoittajia
lisätään korruptiivisesti toimineiden
henkilöiden kiinnijäämisriskiä ja
ennaltaehkäistään korruptiota. Mietintö on osoitteessa http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/
julkaisuarkisto/1465905808675/Files/
OMML_25_2016_Korruptioepaily_84s.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Jan Hjelt, p. 050 396 0199, työja elinkeinoministeriö ja työryhmän
sihteeri, neuvotteleva virkamies
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Catharina Groop, p. 02951 50207,
oikeusministeriö.
Valtiovarainministeriö
julkaisi
22.6.2016
asiantuntijatyöryhmän
muistion, jossa ehdotetaan muutoksia Finanssivalvonnan valvontamaksuihin. Jos finanssialalle tulee
rakennemuutoksia, valvontamaksut
voivat nousta tuntuvasti. Valvontamaksu on veronluonteinen maksu,
jota Finanssivalvonta perii valvomiltaan yrityksiltä, esimerkiksi pankeilta
ja vakuutusyhtiöiltä. Valvontamaksu
koostuu kiinteästä perusmaksusta,
suhteellisesta maksusta tai näiden
yhdistelmästä. Työryhmä ehdottaa
maksuihin seuraavia muutoksia:
Perusmaksu nousisi seitsemän prosenttia. Korotus vastaisi bruttokansantuotteen nousua vuosina 2008–
2015, jolloin nykyinen laki on ollut
voimassa. Suhteellisen maksun kertoimet alenisivat viidellä prosentilla.
Muutosten perusteena on, että maksurasite on viime vuosina siirtynyt
suhteellista maksua maksaville, kun
taseet ja liikevaihto ovat kasvaneet.
Muistio on osoitteessa http://vm.fi/
julkaisu?pubid=12705. Lisätietoja
antavat työryhmän puheenjohtaja,
finanssineuvos Pauli Kariniemi,
p. 0295 530 210 ja työryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Miki
Kuusinen, p. 0295 530 339, valtiovarainministeriö.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta
(TENK) luovutti 20.6.2016 opetusja kulttuuriministeri Sanni GrahnLaasoselle laatimansa selvityksen
hyvän
tieteellisen
käytännön
(HTK) edistämisestä. Taustalla oli
keväällä julkisuudessa esiintynyt tiedevilppiuutisointi. Selvityksessä ehdotetaan, että TENKin johdolla Suomessa ryhdytään toimenpiteisiin sekä
vilppiepäilyistä ilmoittamisen sujuvoittamiseksi että vilppitutkinnan
osapuolten suojelemiseksi. HTK-prosessin tunnettuutta tiedeyhteisössä tulisi lisätä muun muassa luomalla Etiikkakirjasto-verkkosivusto. Kyseessä on

tutkijalähtöinen, suomalaisen tutkimusetiikkakäytännön tietopankki,
josta löytyy muun muassa tapausesimerkkejä ja opetusaineistoja, myös
englanniksi. TENK tarjoutuu kouluttamaan tutkimusorganisaatioihin tutkimusetiikkaan perehtyneitä tutkijoiden tukihenkilöitä. Tutkimusvilppi
on Suomessa harvinaista, mutta kaikista vilppiepäilyistä ei uskalleta
ilmoittaa. Vaikka tiedevilppi onkin
harvinaista, sekä epäilyt että erityisesti tieteellisten julkaisujen tekijyyteen liittyvät kiistat ovat viime vuosina lisääntyneet. TENKin ohjeistama
ja valvoma vilpintutkintajärjestelmä
eli HTK-prosessi takaa, että TENK
saa tiedot kaikista vilppiepäilyistä.
Lisätietoja antavat ylijohtaja Tapio
Kosunen, p. 0295 330 440 ja opetusneuvos Marja Pulkkinen, p. 0296
330 265, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä selvityksen tekijä SannaKaisa Spoof, p. 09 228 69234 tai 050
594 1909, (TENK).
Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti 16.6.2016 asettamansa parlamentaarisen työryhmän arvioista
koskien Yleisradio Oy:n julkisen
palvelun tehtävää ja rahoitusta tuleville vuosille. Ryhmä ei ole käsitellyt
eikä ottanut kantaa Ylen ohjelmasisältöihin. Työryhmä on saavuttanut
parlamentaarisen yhteisymmärryksen Ylen tulevaisuutta koskevista
linjauksista. Työryhmä on työnsä
kuluessa kuullut laajasti mediatoimialaa ja muita työn kannalta tarpeelliseksi katsottavia sidosryhmiä ja
asiantuntijoita. Työryhmä esittää
muutoksia muun muassa Ylen rahoitukseen, hallintoneuvoston asemaan
ja riippumattomilta tuottajilta tehtäviin ohjelmaostoihin. Lisäksi työryhmä ehdottaa toimia media-alan
yhteistyön lisäämiseksi. Lisätietoja
antaa työryhmän puheenjohtaja,
Kokoomuksen
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja, kansanedustaja Arto
Satonen, p. 050 511 3110.
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Liite:
Ministereiden sijaisuudet 22.6.2016
Ministeriö Ministeri

1. sijainen

2. sijainen

VNK

Sipilä
Soini
Vehviläinen

Soini
Sipilä
Sipilä

muut ministerit virkaikäjärjestyksessä
Niinistö
Mäntylä
Lindström
Berner
Rehn
Tiilikainen

UM

Soini
Mykkänen
Berner

Mykkänen
Soini
Soini

Niinistö
Orpo
Mykkänen

Orpo
Risikko
Rehn

Rehn
Grahn-Laasonen
Vehviläinen

OM

Lindström
Berner

Berner

Niinistö
Vehviläinen

Mäntylä
Mykkänen

Soini
Orpo

SM

Risikko

Grahn-Laasonen Mykkänen

Vehviläinen

Mäntylä

PLM

Niinistö

Soini

Lindström

Tiilikainen

Risikko

VM

Orpo
Vehviläinen

Vehviläinen
Orpo

Risikko
Rehula

Mykkänen
Rehn

Grahn-Laasonen
Berner

OKM

Grahn-Laasonen

Risikko

Mykkänen

Berner

Lindström

MMM

Tiilikainen

Rehn

Berner

Risikko

Lindström

LVM

Berner

Vehviläinen

Rehn

Risikko

Lindström

Tiilikainen

TEM

Rehn
Lindström

Lindström
Rehn

Tiilikainen
Soini

Rehula
Niinistö

Mykkänen
Orpo

Mykkänen

STM

Mäntylä
Rehula

Rehula
Mäntylä

Lindström
Vehviläinen

Soini
Tiilikainen

Orpo
Risikko

YM

Tiilikainen

Rehn

Berner

Vehviläinen

Grahn-Laasonen

Rehn

3. sijainen

4. sijainen

5. sijainen

Grahn-Laasonen

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