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

Valtioneuvosto antoi 7.7.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 115/2016 vp)
eduskunnalle laiksi tuomioistuinten
ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä
koskevan uudistuksen voimaanpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi
laki tuomioistuinten ulkopuolella
tapahtuvaa rikosasioiden käsittelyä
koskevan uudistuksen voimaanpanosta. Sillä saatettaisiin voimaan rangaistusmääräys- ja rikesakkomenettelyt
korvaava sakon ja rikesakon määräämisestä vuonna 2010 annetussa laissa
11.7.2016/78

säädetty menettely. Lisäksi lailla
pantaisiin voimaan eräät muut uudistukseen liittyvät lait, joiden mukaan
niiden voimaantulosta säädetään erikseen lailla. Osaa uudistukseen liittyvistä laeista ei myöhempien lainsäädäntömuutosten vuoksi pantaisi voimaan, vaan ne kumottaisiin uudistukseen liittyvän lainsäädännön tarkistamiseksi annettavilla laeilla. Osasta
kumottavista laeista annettaisiin uudet
asiallisesti samansisältöiset ehdotukset. Voimaanpanolaki ja muut ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2016. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 0295 150 500)
Hallituksen esitys (HE 116/2016 vp)
eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi
ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista
ilmoitetuista laitoksista annetun lain
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköturvallisuuslaki. Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan
parlamentin ja neuvoston pienjännitedirektiivi ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi. Pienjännitedirektiivi ja sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskeva direktiivi
ovat osa Euroopan unionissa toteutettavaa laajaa tuotesääntelyuudistusta.
Direktiiveihin perustuvan sääntelyn
lisäksi ehdotettuun lakiin sisältyisi
myös kansallista sähköturvallisuussääntelyä. Esitetyllä sähköturvalli-

suuslailla varmistettaisiin sähkölaitteistojen rakentamisen sekä sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen käytön aikainen turvallisuus. Laissa säädettäisiin sähkölaitteistojen rakentamista sekä sähkölaitteistojen ja sähkölaitteiden huoltamista, korjaamista ja
tarkastamista koskevista vaatimuksista, sähköalan töistä ja niiden valvonnasta sekä sähkövahinkojen korvaamisesta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annettua lakia siten, että hissiturvallisuuslaki, painelaitelaki, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi
tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annettu laki, räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annettu laki
ja sähköturvallisuuslaki kuuluisivat
ilmoitetuista laitoksista annetun lain
soveltamisalaan. (TEM vanhempi
hallitussihteeri Sari Rapinoja 0295
060 120)
Hallituksen esitys (HE 117/2016 vp)
eduskunnalle painelaitelaiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi
painelaitelaki. Lailla on tarkoitus
panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston painelaitteita
koskevat direktiivit. Painelaitteita
koskevat direktiivit ovat osa Euroopan
unionissa toteutettavaa laajaa tuotesääntelyuudistusta.
Direktiiveihin
perustuvan sääntelyn lisäksi lakiin
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sisältyisi myös painelaitteita koskeva
kansallinen sääntely. Laissa säädettäisiin painelaitteiden olennaisista
turvallisuusvaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden arvioinnista, tarkastamisesta ja käytön aikaisesta valvonnasta. (TEM hallitussihteeri Sami
Teräväinen 0295 060 088)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 7.7.2016 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy 29.6.2016 vahvistettuihin lakeihin
Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun
lain muuttamisesta. Asetuksella säädetään tarkemmin edellä mainituilla
lainmuutoksilla luotavista Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessorin
ja apulaissotilasprofessorin viroista.
Asetus sisältää tarkemmat säännökset virkojen kelpoisuusvaatimuksista,
nimittävästä tahosta sekä virkojen
julistamisesta haettavaksi. Lisäksi
apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virat lisätään asetuksen
sisältämään luetteloon Puolustusvoimien viroista. Asetus tulee voimaan
samanaikaisesti
lakien
kanssa
1.8.2016. (PLM hallitussihteeri Perttu
Wasenius 0295 140 603)
Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetuksesta kumotaan ja poistetaan ne
kohdat, joista jatkossa säädetään hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin
tukipalveluista annetussa laissa (571/
2016) tai sen nojalla. Asetus tulee
voimaan 15.7.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara 0295
530 023)
Valtioneuvoston asetus Euroopan
meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta
annetun valtioneuvoston asetuksen
2 §:n muuttamisesta. Asetuksella
siirretään eräitä Euroopan meri- ja
kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman täytäntöönpanoon liittyviä
tehtäviä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksilta (ELY-keskus)
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus). Asetus
tulee voimaan 15.7.2016. (MMM
neuvotteleva virkamies Harri Kukka
0295 162 377)
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Valtioneuvoston asetus radiolaitteiden
vaatimustenmukaisuudesta. Radio- ja
telepäätelaitedirektiivi on uudistettu
huhtikuussa 2014 annetulla radiolaitedirektiivillä, joka saatettiin osaksi
kansallista lainsäädäntöä 17.6.2016.
Lakiteknisistä syistä ja sääntelyn
sujuvoittamiseksi tällaisia delegoiduissa yhteisösäännöksissä tarkennettavia vaatimuksia ei ole kirjattu
lain tasolle tietoyhteiskuntakaareen
(917/2014). Direktiiviin perustuvat
velvoitteet voidaan kansallisesti panna
täytäntöön myös alemman asteisella
säädöksellä.
Radiolaitedirektiivin
3 artiklan 3 kohdan vaatimusten sekä
5 artiklan mukaisten rekisteröinti- ja
ilmoitusvelvoitteiden kansallista täytäntöönpanoa varten tietoyhteiskuntakaaren 251 § 2 momentissa ja 252 §
2 momentissa on säädetty, että EU:n
täytäntöönpanosäädöksissä erikseen
määriteltyjen tiettyihin radiolaiteluokkiin kuuluvien laitteiden erityisistä vaatimuksista sekä rekisteröintija merkintävelvoitteista säädetään
valtioneuvoston asetuksella. Asetus
tulee voimaan 11.7.2016. Asetuksen
2 §:ää sovelletaan kuitenkin vasta
12.6.2018 lähtien. (LVM neuvotteleva
virkamies Tomi Lindholm 0295 342
021)
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista. Asetuksella säädetään tupakointitilan rakenteellisista ja toimivuutta koskevista rakennusteknisistä
vaatimuksista sekä ravitsemisliikkeen
tupakointitilan vähimmäispinta-alasta.
Tupakkalaissa säädetyn mukaisesti
nykyinen ravitsemisliikkeiden tupakointitiloja koskeva sääntely laajenee koskemaan myös muita tupakointitiloja. Asetus tulee voimaan
15.8.2016. (STM johtaja Kari Paaso
0295 163 340)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:n 3 momentin muuttamisesta. Asetusmuutos kohdistuu
momentin 3 kohtaan, jossa säädetään
kokonaan uusi vaatimus direktiivilaitoksen lupahakemuksen sisällölle.
Lupahakemuksessa on vastedes esitettävä muiden tarvittavien tietojen ja
asiakirjojen ohella tiivistelmä hakijan ympäristöluvan hakemista varten
tarkastelemista tekniikoiden ja toimenpiteiden päävaihtoehdoista. Asetuksen muutoksella saatetaan kansalliseen
lainsäädäntöön teollisuuden päästöistä
annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2010/75/EU
(teollisuuspäästödirektiivi) 12 artiklan 1 kohdan k alakohta. Asetus tulee

voimaan 1.8.2016. (YM hallitusneuvos Oili Rahnasto 0295 250 244)
Valtioneuvoston asetus vuokratalojen
rakentamislainojen lyhytaikaisesta
korkotuesta. Asetuksella säädetään
kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen
tuotantoon hyväksyttävien 10 vuoden
korkotukilainojen tarkemmista lainaja tukiehdoista. Asetus annettaan
vuokratalojen
rakentamislainojen
lyhytaikaisesta korkotuesta annetun
lain (574/2016) nojalla ja se vastaa
sisällöltään asetusluonnosta, joka on
ollut liitteenä edellä mainittua lakia
koskevassa hallituksen esityksessä
(HE 76/2016 vpp). Asetuksessa säädetään muun muassa korkotukilainojen yleisistä ehdoista, korkotuen
määrästä ja maksuajasta, asukkaiden
valintaan asetettavasta tulorajasta,
vuokraan sisällytettävästä kohtuullisesta korjauksiin varautumisesta,
vuokrantarkistuksissa käytettävästä
indeksistä sekä omistajan omarahoitusosuudelle laskettavan koron ja
tuotontuloutuksen enimmäismäärästä.
Asetus tulee voimaan 1.8.2016. (YM
hallitussihteeri Ville Koponen 0295
250 132)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 7.7.2016 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa ministerien vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti:
pääministeri Sipilä 1.–8.7., 18.7.–
4.8.,
ministeri Soini 4.–6.7., 11.–12.7.,
14.7.–7.8.,
ministeri Risikko 4.–6.7., 8.7., 18.–
29.7.,
ministeri Vehviläinen 4.–12.7.,
15.7.–3.8.,
ministeri Rehula 4.–8.7., 15.–26.7.,
ministeri Orpo 4.–29.7.,
ministeri Grahn-Laasonen 15.7.–4.8.,
ministeri Tiilikainen 13.–15.7., 21.7.–
12.8.,
ministeri Rehn 27.–28.6., 4.–11.7.,
18.7.–7.8.,
ministeri Niinistö 4.7., 14.–18.7.,
29.7.–3.8., 8.–16.8.,
ministeri Lindström 28.–29.6., 1.7.,
18.7.–5.8.,
ministeri Mäntylä 28.6., 4.–8.7., 18.7.–
5.8.,
ministeri Berner 23.6., 25.7.–5.8.,
19.8. ja
ministeri Mykkänen 30.6.–6.7., 15.–
22.7., 26.–29.7. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)
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Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ministeri Risikon
sidonnaisuuksista. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295
160 170)
Päätös määrätä ministeri Sanni GrahnLaasonen toimimaan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan viidentenä sijaisena (liite). (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295
160 170)
Päätös nimittää Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan jäseneksi hovioikeudenneuvos Rita Melartin ja varajäseneksi
käräjätuomari Ilkka Ylönen toimikaudeksi 1.8.2016–31.7.2019 ja jäseneksi varatuomari Lotta Laineenkare
ja varajäseneksi oikeustieteen lisensiaatti Petri Pulkkanen toimikaudeksi
1.1.2017–31.12.2019. (OM hallitussihteeri Kirta Heine 0295 150 214)
Päätös valtioista ja alueista, joiden
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun
ja terrorismin rahoituksen estämisestä
ja selvittämisestä annetussa laissa
tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita, annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. EU:n ns. neljäs rahanpesudirektiivi tuli voimaan
25.6.2015. Komissio hyväksyy direktiivin perusteella delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään rahanpesun ja
terrorismin rahoituksen suhteen suuririskiset kolmannet maat ottaen huomioon strategiset puutteet tarkemmin määriteltyjen kriteerien perusteella. Delegoidut säädökset ovat
voimaan tullessaan suoraan sovellettavaa ja kaikkia jäsenvaltioita sitovaa
oikeutta, eivätkä jäsenvaltiot voi
enää säätää asiasta kansallisessa lainsäädännössä. Asiasta voimassa oleva
kansallisen lain perusteella annettu
valtioneuvoston päätös kumotaan.
Päätös tulee voimaan 11.7.2016.
(SM neuvotteleva virkamies Jouko
Huhtamäki 0295 488 556)
Päätös määrätä neuvotteleva virkamies
Joanna Tikkanen ehdokkaaksi edustamaan Suomen valtiota Euroopan
investointipankin hallintoneuvoston
varajäsenenä vuonna 2018 päättyvälle
toimikaudelle. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 0295 530 224)
Päätös myöntää Esa Tarkalle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työeläkeasioihin perehtyneen jäsenen tehtävästä ja määrätä
hänen tilalleen oikeustieteen kandidaatti Arita Kaario 7.7.2016 lukien
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lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi
toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri
Inka Hassinen 0295 163 187)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 7.7.2016 seuraavat nimitysasiat:
Valtiotieteiden maisteri Lauri Taro
valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan 15.8.2016
lukien. (VNK hallitusneuvos Aino
Jalonen 0295 160 389)
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Pauli Harju valtiovarainministeriön muutosjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.8.2016–
31.12.2019. (VM alivaltiosihteeri
Tuomas Saarenheimo 0295 530 350)
Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva
virkamies Maija Heinoselle virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön
neuvottelevan virkamiehen virasta
1.9.2016–31.8.2017. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 0295 162 383)
Valtioneuvosto myönsi Kai Tapani
Koivumäelle virkavapautta työ- ja
elinkeinoministeriön neuvottelevan
virkamiehen
virasta
1.9.2016–
31.8.2018. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)
Valtioneuvosto myönsi Mauri Kaarle
Edvard Riihoselle virkavapautta työja elinkeinoministeriön neuvottelevan
virkamiehen
virasta
1.8.2016–
31.10.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)
Valtioneuvosto myönsi Timo Tanniselle virkavapautta ympäristöministeriön ylijohtajan virasta 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 7.7.2016
seuraavia asioita:
Vuokrasopimus Rikosseuraamuslaitoksen Jyväskylän uudisrakennuksesta. Laukaan vankilan ja Jyväskylän
yhdyskuntaseuraamustoimiston toiminta yhdistetään ja siirretään Jyväskylään rakennettavaan uudisrakennukseen, jonne tulee noin 60-paikkainen avovankila ja tilat yhdyskuntaseuraamustoimistolle. Oikeusministeriö oikeuttaa Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamaan ehdollisesti allekirjoitetun vuokrasopimuksen Jyväskylän uudisrakennuksesta, osoitteessa
Ramoninkatu 4. Hankkeen toteuttaa

Jykes Kiinteistöt oy. Kokonaisvuokra
Rikosseuraamuslaitokselle on 840 000
euroa vuodessa. Toimitilat on tarkoitus ottaa Rikosseuraamuslaitoksen
käyttöön 1.1.2019. Senaatti-kiinteistöillä on osto-oikeus kiinteistön siirtämiseksi valtion taseeseen ensimmäisen käyttövuoden jälkeen. Siinä
vaiheessa laaditaan uusi vuokrasopimus valtion uuden vuokrajärjestelmän
mukaisin ehdoin. Silloin kokonaisvuokra Rikosseuraamuslaitokselle
on noin 786 500 euroa vuodessa. (OM
neuvotteleva virkamies Marianne
Mäki 0295 150 238)
Määrärahan ja myöntämisvaltuuden
osoittaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen vuonna 2016.
Suomen metsäkeskukselle osoitetaan
talousarvion momentilta 30.40.44
(Tuki puuntuotannon kestävyyden
turvaamiseen) määrärahaa 8 444 000
euroa, joka on vuoden 2016 II lisätalousarviossa myönnetty kestävän
metsätalouden rahoituksesta annetun
lain ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisten puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi
hyväksyttyjen töiden tuen maksamiseen. Lisäksi Suomen metsäkeskukselle osoitetaan lisätalousarviossa II
myönnetty 30 000 000 euron valtuus
käytettäväksi kestävän metsätalouden
määräaikaisen rahoituslain tukipäätösten hyväksymiseen. Ottaen huomioon 11.2.2016 Suomen metsäkeskukselle samalta momentilta osoitettu
55 230 000 euron määräraha Suomen
metsäkeskuksen julkisen palvelun
yksiköllä on käytettävissä vuonna
2016 yhteensä 63 674 000 euroa tukipäätösten maksamiseen. Tukihakemuksia Suomen metsäkeskus voi
kuluvana vuonna hyväksyä 88 000 000
eurolla. Valtuutta voidaan käyttää
myös kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtyjen
tukipäätösten virheiden korjauksiin.
(MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295 162 444)

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Sisäministeriö julkisti 4.7.2016 kansallisen terrorismin torjunnan strategian väliraportin. Siinä käsitellään
strategiassa vuonna 2014 asetettuja
22 terrorismin torjunnan toimenpidettä ja niiden toteutumista. Suojelupoliisi on lisännyt terrorismin torjuntaan liittyvän tiedon välittämistä viran-
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omaisille ja vahvistanut eri viranomaisten kykyä ja mahdollisuuksia
havaita
radikalisoitumiskehitystä.
Suojelupoliisin strateginen analyysi
palvelee poliittisia päättäjiä ja viranomaisia. Tiedonvaihtoa on lisätty
esimerkiksi suojelupoliisin ja puolustusvoimien välillä. Suomen tiedustelulainsäädäntöä ollaan uudistamassa,
jotta voidaan parantaa viranomaisten
kykyä vastata terrorismin ja kyberympäristön luomiin uhkiin. Sisäministeriö johtaa siviilitiedustelua koskevaa
hanketta, joka painottuu suojelupoliisin tehtäviin ja toimivaltuuksiin.
Puolustusministeriön hanke liittyy
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sotilastiedusteluun ja oikeusministeriön hanke perustuslain mahdolliseen
muuttamiseen. Hankkeet etenevät
suunnitelmien mukaisesti ja niiden
toimikaudet päättyvät tämän vuoden
aikana. Väliraportti on osoitteessa
http://www.intermin.fi/fi/turvallisuus/rikostorjunta/terrorismin_torjunta. Lisätietoja antaa ylitarkastaja
Pekka Aho, p. 040 867 8839, suojelupoliisi.
Valtiovarainministeriö
julkisti
1.7.2016 hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevaksi lainsäädännöksi. Asiantuntija-

työryhmä ehdottaa kevyttä sääntelyä
joukkolainanhaltijoiden edustajien
toimintaan. Uuden lainsäädännön
tavoitteena olisi muun muassa lisätä
oikeusvarmuutta ja tehostaa joukkolainamarkkinoita. Muistio on osoitteessa http://vm.fi/julkaisu?pubid=
12903. Lisätietoja antavat työryhmän
pääsihteeri, neuvotteleva virkamies
Aki Kallio, p. 0295 530 477, valtiovarainministeriö, työryhmän puheenjohtaja, siviilioikeuden professori
(emeritus) Jarno Tepora, jarno.tepora(@helsinki.fi sekä erityisavustaja
Mikko Kortelainen, p. 050 301 8334.
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