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vahvisti

Laki valtion yhtiöomistuksesta ja
omistajaohjauksesta annetun lain
muuttamisesta (HE 233/2016 vp).
Lain soveltamisalaa muutetaan siten,
että laki koskee myös valtion kehitysyhtiöiden suorassa omistuksessa
olevia yhtiöitä. Eduskunnan suostumusta edellytetään myös omistus- tai
yritysjärjestelyssä, jonka toteuttamisen seurauksena valtion osuus kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta yhtiössä laskee yhteen kolmasosaan tai sitä pienemmäksi. Valtioneuvoston toimivaltaan kuuluvat myös
valtion kehitysyhtiön suorassa omistuksessa olevia yhtiöitä koskevat
osakkeiden luovutukset ja hankinnat
sekä kehitysyhtiöiden tekemät oman
pääoman ehtoiset sijoitukset. Laki
tulee voimaan 1.1.2017. (VNK hallitusneuvos Ilpo Nuutinen 0295 160
145)
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta (HE 101/2016 vp). Lailla mahdollistetaan järjestyksenvalvojien asettaminen hakemuksesta poliisin myöntämällä luvalla vastaanotto- ja järjestelykeskuksiin. Laki tulee voimaan
1.1.2017. (SM ylitarkastaja Sini Lahdenperä 0295 488 312)
Laki arpajaislain muuttamisesta, laki
rikoslain 17 luvun 16 a §:n muuttamisesta, laki raha-arpajaisten sekä

veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain kumoamisesta, laki raha-automaattiavustuksista annetun lain kumoamisesta,
laki totopelien tuottojen käyttämisestä
hevoskasvatuksen ja hevosurheilun
edistämiseen annetun lain kumoamisesta, laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n kumoamisesta, laki arpajaisverolain 2 §:n muuttamisesta, laki tuloverolain muuttamisesta, laki valtionavustuslain 3 §:n
muuttamisesta, laki museolain 6 §:n
muuttamisesta, laki teatteri- ja orkesterilain 8 §:n muuttamisesta, laki elokuvataiteen edistämisestä annetun
lain 7 §:n muuttamisesta, laki Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi annetun lain 4 §:n
muuttamisesta, laki Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta, laki Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki liikuntalain 16 §:n muuttamisesta, laki ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki nuorisolain 26 §:n muuttamisesta, laki vapaasta sivistystyöstä
annetun lain 23 §:n muuttamisesta,
laki Kotimaisten kielten keskuksesta
annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki
sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta, laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki eräissä Suomen sotiin
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liittyneissä tehtävissä palvelleiden
kuntoutuksesta annetun lain 8 §:n
muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 19
ja 21 §:n muuttamisesta, laki hevoskilpailulain 2 §:n muuttamisesta ja
laki yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 132/2016 vp). Arpajaislakia muutetaan siten, että ainoastaan
yhdellä rahapeliyhtiöllä, jonka nimi
on Veikkaus Oy, on yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa.
Laissa säädetään yhtiön hallintoneuvostosta sekä yhtiön toiminnan rajoituksista. Rahapelien toimeenpanomuotojen määrittelyä koskevien muutosten myötä uusi rahapeliyhtiö voi
toimeenpanna uudentyyppisiä, virtuaalisesti toteutettuja rahapelejä sekä
erilaisten rahapelien yhdistelmiä.
Säännöksiä rahapeliasioiden neuvottelukunnan tehtävästä muutetaan.
Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden
toteutumista ja kehittämistarpeita. Arpajaislaissa säädetään muun muassa
rahapeliyhtiön tuoton jakamisesta eri
käyttötarkoitusten kesken ja tuoton
ottamisesta valtion talousarvioon.
Avustusten jakamiseen sovelletaan
jatkossa valtionavustuslakia myös
sosiaali- ja terveysministeriön sekä
maa- ja metsätalousministeriön osalta.
Arpajaislaissa säädetään myös sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen
perustettavasta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta sekä
sen tehtävien hoitamisesta valtiolle
aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Arpajaislaista johtuvia muutoksia tehdään 25 muuhun lakiin. Lait
tulevat voimaan 1.1.2017. (SM hallitusneuvos Jouni Laiho 0295 488 225)
Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta (HE 244/2016 vp). Verontilityslakia muutetaan siten, että kuntien
yhteisöveron metsävero-osuuden jakamista yksittäisille kunnille koskevaan säännökseen tehdään Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen ja
metsäntutkimuslaitoksen organisaatiouudistuksista johtuvat muutokset.
Lisäksi Suomen Kuntaliitto ry saa
tiedot yhteisöille maksuunpannusta
verosta. Laki tulee voimaan 1.1.2017.
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 2017 yhteisöveron
jako-osuuksien laskennassa ja tilityksissä yksittäisille kunnille. (VM
finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295
530 254)
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Laki tuloverolain muuttamisesta ja laki
verotusmenettelystä annetun lain
12 §:n muuttamisesta (HE 158/2016
vp). Tuloverolakiin otetaan säännökset metsätilan sukupolvenvaihdoksen johdosta suoritettavan lahjaveron
perusteella myönnettävästä metsälahjavähennyksestä. Vähennys tehdään
metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Verotusmenettelystä annettu
lakia muutetaan laajentamalla metsätalouden harjoittajan muistiinpanovelvollisuus koskemaan metsälahjavähennystä vaativaa henkilöä, kun
metsätaloutta harjoitetaan yhteisomistajien yhteiseen lukuun. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. Lakia tuloverolain muuttamisesta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa tuloverotuksessa. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295
530 239)

ketaan kahdella vuodella eli vuoden
2018 loppuun. Laki tulee voimaan
1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Risto Sakki 0295 530 294)

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja laki tuloverolain 47 §:n
muuttamisesta (HE 175/2016 vp ja
HE 245/2016 vp). Perintö- ja lahjaveroasteikkoja kevennetään veroasteikkojen kaikissa portaissa painottaen kevennykset ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon yritysten
ja maatilojen sukupolvenvaihdosten
edistämiseksi. Kuoleman johdosta
lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen
osittainen verovapaus poistetaan. Puolisovähennystä ja alaikäisyysvähennystä korotetaan. Osakeyhtiömuotoisen yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksiä helpotetaan
alaikäisen perinnönsaajan osalta. Lakiin lisätään säännös siitä, että eräisiin perintätoimiin ei ryhdytä ennen
kuin kaksi vuotta on kulunut veron
ensimmäisestä eräpäivästä. Tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä muutetaan siten, että
myytäessä perintönä tai lahjana saatu
maatila tai muu yritys johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta, hankintamenona pidetään huojennussäännösten mukaista aliarvostettua arvoa. Lait
tulevat voimaan 1.1.2017. Perintö- ja
lahjaverolain 52 §:n 3 momentti tulee
kuitenkin voimaan 1.11.2017 (VM
lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen
0295 530 239)

Nuorisolaki (HE 111/2016 vp). Nuorisolailla edistetään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
toimia yhteiskunnassa. Lailla tuetaan
nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niissä tarvittavien
tietojen ja taitojen oppimista. Lisäksi
tuetaan nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa
nuorisotyön ja -politiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä yleisten edellytysten
luomisesta valtionhallinnossa. Ministeriön yhteydessä toimivat valtion
nuorisoneuvosto ja arviointi- ja avustustoimikunta. Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin.
Toteuttaessaan lain tavoitteita kunta
voi ottaa paikalliset olosuhteet huomioon luodessaan edellytyksiä paikalliselle nuorisotyölle ja -politiikalle.
Laissa säädetään valtakunnallisen
nuorisoalan järjestön valtioapukelpoisuudesta, valtionavustuksen saamisen ehdoista sekä valtionapukelpoisuuden peruuttamisesta. Lisäksi
säädetään valtionavustuksen myöntämisen ehdoista valtakunnallisille
nuorisoalan osaamiskeskuksille, nuorten työpajatoiminnalle ja nuorisokeskuksille. Laki tulee voimaan 1.1.2017.
Eduskunnan lausuma; Eduskunta
edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää maakunta- sekä
sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien merkittävien uudistusten vaikutuksen laajasti nuorisotyöhön ja varmistaa myös jatkossa nuorisolain
tavoitteiden toteutumisen niin kunnan
kuin maakunnankin tasolla. Opetusja kulttuuriministeriön tulee antaa
asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle

Laki vaikeavammaisille yrittäjille
myönnettävistä veronhuojennuksista
annetun lain 3 §:n muuttamisesta
(LA 67/2016 vp). Vaikeavammaisille
yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annettua erityislakia jat-

Laki tuloverolain muuttamisesta (HE
176/2016 vp). Tuloverolakiin otetaan säännös niin sanotusta yrittäjävähennyksestä. Tuloverolakia muutetaan siten, että elinkeinotoiminnan,
maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennetään verotuksessa viisi
prosenttia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa. Metsätalouden verotuksessa otetaan huomioon
vastaava vähennys. Laki tulee voimaan 1.1.2017. Muutosta sovelletaan
ensimmäisen kerran vuodelta 2017
toimitettavassa verotuksessa. (VM
osastopäällikkö Anu Rajamäki 0295
530 398)
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viimeistään seuraavan vaalikauden
alkupuolella. (OKM johtaja Georg
Henrik Wrede 0295 330 345)
Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain
2 §:n muuttamisesta ja laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n
muuttamisesta (HE 247/2016 vp).
Laeissa tarkoitetun rahoituksen ja
määrärahan indeksikorotukset jäädytetään vuosien 2017–2019 osalta. Lait
tulevat voimaan 1.1.2017. (OKM
vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola
0295 330 108)
Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 223/2016 vp). Suomen
metsäkeskuksesta annetussa laissa
olevat viittaukset liiketoimintayksikköön poistetaan. Metsäkeskus toimii
yhtenä kokonaisuutena, joka hoitaa
vain julkisia hallintotehtäviä. Lisäksi
metsäkeskukselle säädetään kielto
harjoittaa liiketoimintaa. Suomen
metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettuun lakiin tehdään teknisluonteiset muutokset. Lait tulevat
voimaan 1.1.2017. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295 162 444)
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta
(HE 179/2016 vp). Valtion tukeen oikeuttavia vakuutustapahtumien määritelmiä rajataan ja valtiontuen määrää alennetaan. Lisäksi tehdään eräitä
muutoksia tukiedellytyksiin, jotta lainsäädäntö vastaa Euroopan komission
uudistamia kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukia koskevia suuntaviivoja. Laki tulee voimaan 1.1.2017.
(MMM kalastusneuvos Risto Lampinen 0295 162 458)
Laki kasvinsuojeluaineista annetun
lain muuttamisesta (HE 192/2016
vp). Laissa täsmennetään säännöksiä,
jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testausaikatauluja ja testauksesta vapauttamista.
Laki tulee voimaan 1.1.2017. (MMM
lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil 0295
162 127)
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
(HE 195/2016 vp). Maaseudun kehittämisen tukemisesta annettuun lakiin
tehdään Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman 2014–2020 mukaisiin pilottihankkeisiin liittyviä muutoksia. Kehittämishanketukea on mah-
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dollista myöntää pilottihankkeisiin
liittyviin investointeihin, jotka eivät
ole luonteeltaan yleishyödyllisiä.
Lakiin tehdään lisäksi eräitä merkitykseltään vähäisempiä täsmennyksiä ja korjauksia. Laki tulee voimaan
1.1.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)
Laki rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta (HE 181/2016 vp). Rautatieyrityksen turvallisuustodistusta koskevaa rautatielain pykälää ja Suomen
ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä käytettävien kalustoyksiköiden käyttöönottoa koskevaa rautatielain pykälää täsmennetään uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulon johdosta. Laki tulee voimaan 1.1.2017.
(LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)
Laki luotsauslain muuttamisesta ja
laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta (HE 207/2016 vp). Luotsauslakiin tehdään muutoksia, jotka
koskevat luotsinkäyttövelvollisuutta,
luotsaustutkintoa ja sen järjestämistä
sekä luotsauksen valvontaa. Pienet
alukset ja hinausyhdistelmät sekä
jäänmurtajat rajataan luotsinkäyttövelvollisuuden ulkopuolelle. Pienet
säiliöalukset voivat tietyin ehdoin
operoida linjaluotsinkirjalla. Luotsaustutkintojen järjestäminen siirretään vaatimukset täyttäville oppilaitoksille. Tutkintovaatimuksista säädetään laissa ja niitä helpotetaan.
VTS-viranomaiselle annetaan luotsaukseen liittyviä ilmoitusvelvollisuuksia, joiden takia myös alusliikennepalvelulakia muutetaan. Lait
tulevat voimaan 1.1.2017. (LVM liikenneneuvos Jari Gröhn 0295 342
501)
Laki energiatehokkuuslain muuttamisesta (HE 162/2016 vp). Energiatehokkuuslailla pannaan täytäntöön
energiatehokkuusdirektiivin artikla
julkisten elinten hankintojen energiatehokkuutta koskevista velvoitteista.
Lisäksi lakia täydennetään eräiden
energiatehokkuusdirektiivin määritelmien osalta. Muutosten tavoitteena
on vahvistaa julkisen sektorin esimerkillistä roolia energiatehokkuuden edistäjänä. Lain soveltamisalaa
laajennetaan koskemaan keskushallintoviranomaisia, näiden hankkiessa
tuotteita, palveluja ja rakennuksia.
Lisäksi lakiin tehdään myös joitain
teknisiä muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (TEM teollisuusneuvos Timo Ritonummi 0295 064 798)

Laki Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
(HE 248/2016 vp). Innovaatiorahoituskeskus Tekes hoitaa myös elinkeino-, energia- ja ympäristöpoliittisiin
tukiin liittyviä valtionapuviranomaisen tehtäviä. Laki tulee voimaan
1.1.2017. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen 0295 063
732)
Laki työajasta kotimaanliikenteen
aluksissa annetun lain muuttamisesta
(HE 197/2016 vp). Lain muutokset
koskevat pääosin sisävesillä tapahtuvaa alusliikennettä. Ylityötä saa teettää enintään 384 tuntia vuodessa. Alle
vuoden pituisessa määräaikaisessa
työsuhteessa ylitöiden keskimääräinen enimmäismäärä on viikkoa kohden kahdeksan tuntia. Seitsemän päivän jakson aikana työntekijälle on
annettava vähintään 84 tunnin lepoaika. Työntekijälle, jonka työ- ja vapaa-aikojen määräytymisessä ei noudateta vuorottelujärjestelmää, on annettava ylimääräinen 24 tunnin pituinen viikkolepo, jos hän on työskennellyt viitenä viikkona kuutena päivänä viikossa. Vuorottelujärjestelmään
perustuvien peräkkäisten työpäivien
enimmäismäärä on 31. Laki tulee
voimaan 1.1.2017. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tiiviisti sisävesiliikenteen työaikadirektiivin täytäntöönpanon vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa
toimenpiteisiin yritysten työvoimatarpeiden ja työntekijöiden työajan
järjestämisen yhteensovittamiseksi.
(TEM vanhempi hallitussihteeri Nico
Steiner 0295 049 001)
Laki kuntalain 150 §:n muuttamisesta
(HE 212/2016 vp). Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaa säännöstä sovelletaan työterveyshuollon
sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamiseen vuoden 2019 alusta. Lisäksi kunnan ja
kuntayhtymän tulee eriyttää työterveyshuollon palvelujen kirjanpito
kunnan muista terveydenhuoltopalveluista siirtymäaikana. Henkilöstön
eläketurvaa koskevaa siirtymäsäännöstä jatketaan siten, että sitä sovelletaan vastaavasti myös siirtymäajan
kuluessa toteutettaviin tehtävien siirtoihin. Yhtiöittämisvelvollisuuteen
liittyvä varainsiirtoverovapaus koskee myös siirtymäaikana tehtyjä luovutuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2017.
(STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)
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Tartuntatautilaki, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta,
laki potilaan asemasta ja oikeuksista
annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki
lääkelain 62 ja 65 §:n muuttamisesta,
laki terveydenhuoltolain 74 §:n
muuttamisesta, laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta
annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki
hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta, laki tuomioistuinmaksulain
5 §:n muuttamisesta, laki vankeuslain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta,
laki rikoslain 44 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain
6 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki elintarvikelain 5 §:n muuttamisesta, laki
eläintautilain 4 §:n muuttamisesta,
laki poliisin säilyttämien henkilöiden
kohtelusta annetun lain 5 luvun 1 §:n
muuttamisesta, laki ilmailulain 168 §:n
muuttamisesta, laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 21 §:n
muuttamisesta ja laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun
lain 1 §:n muuttamisesta (HE 13/
2016 vp). Tartuntatautilain tavoitteena on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy. Torjuntatyö toteutetaan osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Rikoslaissa määritellään nykyistä tarkemmin tartuntatautilain
säännökset, joiden rikkomisesta voidaan rangaista terveydensuojelurikkomuksena. Lisäksi muihin lakeihin
tehdään teknisiä muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.3.2017. Laki Kainuun
hallintokokeilusta annetun lain 21 §:n
muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan 27.12.2016. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että
hallitus selvittää viimeistään vuoden
2018 aikana lain vaikutuksia ulkomaalaisten hakeutumiseen Suomeen
tartuntatautien hoitoon, tästä aiheutuvia kustannuksia sekä tartuntatautien
hoidon alueellisen yhdenmukaisuuden
toteutumista. Hallituksen tulee seurannan perusteella tarvittaessa antaa viipymättä esitys eduskunnalle lainsäädännön muuttamiseksi. 2) Eduskunta
edellyttää, että hallitus selvittää viimeistään vuoden 2018 aikana tartuntatautien hoitoa saaneiden ulkomaalaisten henkilöiden nykyistä kattavamman rekisteröinnin tarpeen.
(STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta (HE 213/2016 vp). Terveydenhuoltolakia muutetaan siten, että valtion koulutuskorvausta erikoislääkäri-
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ja erikoishammaslääkärikoulutukseen
voidaan maksaa myös yliopistoille.
Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM
hallitusneuvos Anne Koskela 0295
163 384)
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja
3 §:n muuttamisesta (HE 230/2016
vp). Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia muutetaan siten, että työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnassa jäseniä
ja sitä kautta muutoksenhakuasioita
käsitteleviä jaostoja vähennetään.
Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM
hallitusneuvos Erik Strömberg 0295
163 190)
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 163/2016 vp). Naisten tasaarvoisen kohtelun ja työllistymisen
edistämiseksi naispuolisen työntekijän perhevapaista työnantajille aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia
tasataan 2 500 euron kertakorvauksella. Tuki maksetaan työnantajille,
jotka maksavat työ- tai virkaehtosopimuksen taikka työsopimuksen
perusteella palkkaa vähintään yhdeltä
kuukaudelta äitiysrahakauden aikana.
Lisäksi edellytetään, että työ- tai virkasuhde on kestänyt vähintään kolme
kuukautta ennen äitiysrahakauden
alkua ja että se perustuu vähintään
vuodeksi tehtyyn työsopimukseen.
Sen lisäksi työajan tulee olla äitiysrahakauden alkaessa vähintään 80 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän
säännöllisestä työajasta. Tukea maksetaan vastaavin edellytyksin myös
adoptioäidin työnantajalle, jos palkkaa maksetaan adoptioäidin vanhempainrahakauden aikana. Laki tulee
voimaan 1.4.2017. (STM neuvotteleva
virkamies Pekka Humalto 0295 163
193)
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
ja laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE
216/2016 vp). Sairauspäivärahan ja
kuntoutusrahan määrän laskusääntöä
muutetaan siten, että ne määräytyvät palkkakertoimella tarkistettavaan
30 000 euron vuosityötulon rajaan
asti 70 prosentin mukaan ja sen ylittävältä osalta 20 prosentin mukaan.
Osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi ja kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotetaan takuueläkkeen

tasolle. Nuoren kuntoutusrahan ja
ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä ja edellä mainitut maksussa olevat
vähimmäismääräiset kuntoutusrahat
tarkistetaan kansaneläkeindeksillä
työeläkeindeksin sijasta. Kansaneläkelaitoksen ammatillista kuntoutusta
koskevan päätöksen perusteella on
mahdollista myöntää kuntoutusrahaa
myös yleissivistävän peruskoulutuksen ajalle. Lisäksi Kansaneläkelaitokselle säädetään velvoite selvittää nuoren kuntoutusrahaa koskevan hakemuksen yhteydessä hakijan oikeus
ammatillisena kuntoutuksena myönnettäviin korvauksiin koulutarvikeja matkakustannuksista. Lisäksi muutetaan sairausvakuutuslakia siten, että
vuoden 2011 maaliskuun alusta voimassa ollutta väliaikaista lakimuutosta sairaanhoitokorvauksen maksamisesta julkisissa tiloissa annetusta
yksityisestä terveydenhuollon palvelusta jatketaan vuoden 2018 loppuun. Siltä osin kuin väliaikaisessa
laissa on rajoitettu yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän omistuksessa olevan osakeyhtiön antamien terveydenhuoltopalvelujen korvaamista, säännöstä muutetaan. Lait
tulevat voimaan 1.1.2017. (STM neuvotteleva virkamies Pekka Humalto
0295 163 193)
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta
(HE 182/2016 vp). Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa säädettyjä
asiakasmaksuja muutetaan. Vuonna
2017 pidettävässä lomituksessa sijaisapumaksuja, tuetun maksullisen
lomituksen maksua sekä varallaolon
tuntimaksua alennetaan. Laki tulee
voimaan 1.1.2017 ja se on voimassa
31.12.2017 saakka. (STM neuvotteleva virkamies Annika Parsons 0295
163 596)
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, laki
työntekijän eläkelain muuttamisesta
annetun lain voimaanpanolain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain
muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain
muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain muuttamisesta, laki
maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain
muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun
lain voimaanpanolain muuttamisesta,
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laki merimieseläkelain muuttamisesta,
laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain
muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain muuttamisesta, laki
julkisten alojen eläkelain muuttamisesta, laki julkisten alojen eläkelain
voimaanpanolain muuttamisesta, laki
Kevasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, laki valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki Eläketurvakeskuksesta
annetun lain muuttamisesta, laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen
työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta, laki kansaneläkelain muuttamisesta, laki kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, laki takuueläkkeestä annetun lain 7 ja 32 §:n muuttamisesta, laki
rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta, laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain
10 §:n muuttamisesta, laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain
muuttamisesta, laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta, laki
Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta, laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain 11 luvun 4 a §:n
muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n ja 6 luvun 4 §:n
muuttamisesta, laki koulutuksen korvaamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki toimeentulotuesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta ja laki
rikoslain 29 luvun 4 a §:n muuttamisesta (HE 120/2016 vp). Työeläkelakeja muutetaan siten, että Kansaneläkelaitoksen maksama kuntoutusraha
ei estä takautuvan työkyvyttömyyseläkkeen maksamista. Myös säännöksiä eläkkeestä vähennettävistä
ensisijaisista etuuksista täsmennetään. Lisäksi työeläkelakeihin tehdään uuden tartuntatautilain säätämisestä aiheutuvia muutoksia. Työeläkelakien voimaanpanolaeissa olevia
lisäeläkkeisiin liittyviä suojasäännöksiä täydennetään. Eri etuuslakeihin lisätään säännös etuudensaajan
kuoleman jälkeen aiheettomasti maksetun etuuden palauttamisesta etuuden maksajalle ilman takaisinperintämenettelyä. Työeläkelakien tietojen luovutusta koskevia säännöksiä
täsmennetään. Eläketurvakeskuksesta
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annetun lain säännöksiä Eläketurvakeskuksen tehtävistä ja hallituksen
jäsenestä ja toimitusjohtajasta täsmennetään. Työeläkevakuutusmaksun vanhentumisaikaa koskevia säännöksiä yhdenmukaistetaan siten, että
työeläkevakuutusmaksun määräämistä ja aiheettomasti maksetun työeläkevakuutusmaksun palauttamista
koskeva vanhentumisaika ovat samanlaiset. Vastaavat muutokset koskevat
myös julkisten alojen eläkejärjestelmää. Jo lakkautettua TEL-lisäeläkejärjestelmää koskevien rekisteritietojen takautuva korjaaminen lopetetaan 31.12.2020. Tämän jälkeen korjataan vain eläkelaitoksen virheestä johtuvat rekisterivirheet. Rikoslain työeläkevakuutusmaksupetosta koskevan pykälän tunnusmerkistöä yksinkertaistetaan ja pykälä laajennetaan
koskemaan myös merimieseläkelain
mukaista vakuuttamista. Lisäksi lakeihin tehdään eräitä muita toimeenpanoa selkeyttäviä tarkistuksia ja teknisluonteisia korjauksia. Lait tulevat
voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun
lain muuttamisesta ja laki sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta (HE
218/2016 vp). Lakien muutoksilla
mahdollistetaan kunnille aikaisempaa paremmin tapauskohtainen harkinta siinä, mitä asiantuntemusta
kunta hankkii ja käyttää ikääntyneen
väestön ja iäkkäiden henkilöiden palvelujen laadukkaaseen järjestämiseen. Lisäksi laista ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista kumotaan vastuutyöntekijää
koskeva säännös. Pykälän kumoamisen myötä iäkkäiden henkilöiden
omatyöntekijä nimetään sosiaalihuoltolain kaikkia sosiaalihuollon asiakkaita koskevan sääntelyn mukaisesti.
Sosiaalihuoltolain mukaisen omatyöntekijän kelpoisuusvaatimuksia
muutetaan vastaamaan paremmin
sekä iäkkäiden että muiden asiakasryhmien palvelukokonaisuuden osoittamaa tarvetta. Lait tulevat voimaan
1.1.2017. (STM lakimies Maria Porko
0295 163 417)
Laki avustuksista erityisryhmien
asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta, laki vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain
11 §:n muuttamisesta ja laki aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta (HE

227/2016 vp). Erityisryhmien investointiavustusten myöntämisedellytyksiä muutetaan siten, että avustuksia
voidaan jatkossa myöntää sellaisille
valtion tukemien palvelutalojen yhteydessä oleville palvelutiloille, jotka on
mitoitettu myös talon ulkopuolisten
käyttäjien tarpeiden mukaan. Lisäksi
avustusten suuruuden määräytymistä
yksinkertaistetaan, avustusta saaneiden asuntojen käyttöä joustavoitetaan ja myös erityisryhmille tarkoitetuissa valtion tukemissa asunnoissa
edellytetään vuokrasopimuksen tekemistä, ellei kyse ole lyhytaikaisesta
asumisesta. Lait tulevat voimaan
1.1.2017. (YM hallitussihteeri Ville
Koponen 0295 250 132)
Tasavallan presidentti hyväksyi tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Portugalin kanssa
tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan ja
vahvisti lain tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 246/2016 vp).
Suomesta Portugaliin maksettavia
yksityisen sektorin eläkkeitä voidaan
uuden sopimuksen perusteella verottaa nykyistä laajemmin sopimuksen
soveltamisen alkamisesta laskettavan
kolmen vuoden ajan kuluttua. Suomen verottamisoikeus laajenee myös
Suomessa sijaitsevien osakehuoneistojen tuottaman vuokratulon ja luovutusvoiton osalta. Sopimus perustuu suurelta osin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. Lain on tarkoitus tulla voimaan
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti
sopimuksen ja pöytäkirjan kanssa.
(VM neuvotteleva virkamies Anders
Colliander 0295 530 289)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
21.12.2016 seuraavat kansainväliset
asiat:
Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan neuvoston dopingin vastaisen
yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiedeja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutokset vuodelle 2017. (OKM kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen 0295 330
102)
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M U U TA

Tasavallan
presidentti
21.12.2016 seuraavat asiat:

päätti

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien
kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys
eduskunnalle tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi
Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 235/2016 vp) ja hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Portugalin kanssa
tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 246/2016 vp). (OM
lainsäädäntöneuvos Janina GroopBondestam 0295 150 334)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
21.12.2016 seuraavat nimitysasiat:
Virkavapauden myöntäminen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle
1.1.–30.6.2017. (OM hallitussihteeri
Ulla Westermarck 0295 150 460)
Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale apulaisoikeuskanslerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.–
30.6.2017. (OM hallitussihteeri Ulla
Westermarck 0295 150 460)

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

Valtioneuvosto antoi 21.12.2016
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 261/2016 vp)
eduskunnalle laiksi valtioneuvoston
tilannekeskuksesta. Ehdotettu laki
sisältäisi säännökset valtioneuvoston
tilannekeskuksesta, sen keskeisistä
tehtävistä ja tiedonsaantioikeuksista.
Lain tavoitteena on turvata tasavallan presidentin ja valtioneuvoston
tiedonsaanti turvallisuuteen liittyvissä
asioissa sekä lisätä viranomaisten
tiedonvaihtoa ja parantaa luotettavan
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tilannekuvan muodostamista. Laki on
tarkoitettu
tulemaan
voimaan
1.7.2017. (VNK lainsäädäntöneuvos
Maaret Suomi 0295 160 030)
Hallituksen esitys (HE 262/2016 vp)
eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi
vesilakia ja ympäristönsuojelulakia.
Esityksen tarkoituksena on saattaa
vesilain omaksi lunastamista ja käyttöoikeuden perustamista koskevat
säännökset sopusointuun perustuslain kanssa. Ympäristönsuojelulakiin
tehtäisiin vesilain muuttamisesta johtuvat teknisluonteiset tarkistukset.
Samalla esityksen myötä tarpeettomaksi käyvä eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annettu laki kumottaisiin. Vesilain mukaan luvanvaraisten hankkeiden piiriä rajattaisiin siten, että johdon sijoittaminen valtaväylän ja tunnelin sijoittaminen valtaväylän tai
kulkuväylän alitse ei enää kaikissa
tapauksissa edellyttäisi lupaa. Luvanvaraisuus määräytyisi jatkossa yksinomaan hankkeen vaikutusten perusteella. Lupaa edellyttämättömästä
valtaväylän alittavasta johdosta olisi
tehtävä ilmoitus vesilain mukaiselle
valvontaviranomaiselle. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan neljän
kuukauden kuluttua niiden vahvistamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos
Jari Salila 0295 150 584)
Hallituksen esitys (HE 263/2016 vp)
eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä
ehdotetaan muutettaviksi vankeuslakia, tutkintavankeuslakia ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta
annettua lakia. Keskeiset muutokset
koskisivat vangeille maksettavia käyttörahaa, toimintarahaa ja palkkaa.
Näitä vankien taloudellisia etuuksia
koskevia säännöksiä muutettaisiin
siten, että eri toiminnoissa ja laitostyypeissä maksettavat taloudelliset
etuudet määräytyisivät nykyistä tasapuolisemmin. Muutoksilla myös yksinkertaistettaisiin vangeille maksettavien taloudellisten etuuksien laskentaa ja maksamista. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi eräitä tarkennuksia
ja muutoksia vankeuslakiin, tutkintavankeuslakiin ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annettuun
lakiin. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan keväällä 2017. (OM hallitussihteeri Juho Martikainen 0295 150
520)

Hallituksen esitys (HE 264/2016 vp)
eduskunnalle laiksi rahankeräyslain
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahankeräyslakia
siten, että Kansallisgallerian ja yliopistojen pääomittamista varten toimeenpantaville rahankeräyksille asetettua määräaikaa jatketaan vuoden
2019 loppuun ja ammattikorkeakouluille säädetään oikeus toimeenpanna
rahankeräyksiä sen lakisääteisistä
tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017–2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseksi. (SM ylitarkastaja Sini Lahdenperä 0295 488 312)
Hallituksen esitys (HE 265/2016 vp)
eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain
ja vakuutuskassalain muuttamisesta.
Esityksen mukaan vapaaehtoista lisäeläkevakuutustoimintaa harjoittavat
eläkesäätiöt ja vakuutuskassat saavat
kattaa vakuutusteknistä vastuuvelkaansa eräillä OECD-jäsenvaltioissa
tehdyillä velkasitoumuksilla, osakkeilla, osuuksilla ja muilla sitoumuksilla samalla tavalla kuin vastaavilla
ETA-jäsenvaltiossa tehdyillä sijoituksilla. Esityksessä ehdotetaan, että
OECD:n sellaiseen jäsenvaltioon, joka
ei kuulu Euroopan talousalueeseen,
tehtyjen sijoitusten eläkevastuun tai
vastuuvelan katteen bruttomäärän 10
prosentin rajoitus kumotaan. Esityksen mukaan kiinteistösijoituksia koskevat määrälliset rajoitukset kumotaan, ja niitä ehdotetaan säänneltäväksi johdon yleisen huolellisuusvelvollisuuden, tuottavuus- ja turvaavuusvaatimuksen sekä sijoitusten hajauttamisvelvollisuuden avulla. Lait
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.4.2017. (STM neuvotteleva virkamies Juha Jokinen 0295 163 594)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 21.12.2016 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta.
Asetusta muutetaan siten, että valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluviin yhtiöihin lisätään Veikkaus
Oy. Lisäksi asetuksesta poistetaan
FRV Evo Oy, jonka nimi muutetaan
ennen vuodenvaihdetta Veikkaus
Oy:ksi. Esitetyt muutokset ovat osa
rahapelitoiminnan yhdistämisratkaisua. Asetus tulee voimaan 1.1.2017.
(VNK lainsäädäntöneuvos Maaret
Suomi 0295 160 030)
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Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2017
kuntavaaleissa. Asetuksella säädetään vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina
olevat Suomen edustustot ja niiden
toimipaikat, joita on 78 valtiossa
yhteensä 125. Lisäksi asetuksella säädetään kuntavaalien ennakkoäänestyspaikasta Ahvenanmaan maakunnan Maarianhaminassa. Asetus tulee
voimaan 1.1.2017 ja on voimassa
30.4.2017 saakka. (OM neuvotteleva
virkamies Jussi Aaltonen 0295 150
560)
Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Pelastustoimen päällystökoulutuksen
koulutusvastuu siirtyy Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muutoksilla Savonia-ammattikorkeakoululta
Poliisiammattikorkeakoululle. Asetusta muutetaan siten, että siinä säädetään pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnosta Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettavana tutkintona
sekä mainitun tutkinnon opintojen laajuudesta, opiskeluajasta ja pelastusalalle koulutettaville asetettavista lisävaatimuksista. Lisäksi tehdään muutoksia tutkintolautakunnan kokoonpanoa koskevaan säännökseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (SM
lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen
0295 488 559)
Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Pelastustoimen päällystökoulutuksen
koulutusvastuu siirtyy Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muutoksilla Savonia-ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle.
Asetusta muutetaan siten, että siitä
kumotaan vanhentunut viittaussäännös sekä ajantasaistetaan Pelastusopiston neuvottelukunnan kokoonpano.
Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (SM
pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017.
Nykyisen aluehallintovirastojen maksuasetuksen voimassaolo päättyy
vuoden 2016 lopussa. Uusi asetus
vastaa rakenteeltaan voimassa olevaa asetusta. Eräiden maksujen alennuksilla ja korotuksilla sekä niiden
rakenteita tarkentavilla muutoksilla
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pyritään parantamaan aluehallintovirastojen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuutta sekä kohdentamaan maksuja
nykyistä paremmin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Asetukseen tehdään lisäksi muuttuneesta lainsäädännöstä johtuvia teknisiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja
on voimassa vuoden 2017 loppuun.
(VM lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta 0295 530 370)
Valtioneuvoston asetus työnantajan
eläkemaksun perusteista. Asetuksella
säädetään työnantajan eläkemaksun
laskuperusteista ja Kevan valtion eläketurvan toimeenpanoa varten saaman
hoitokulun määrästä sekä niiden vahvistamisesta. Asetus tulee voimaan
1.1.2017. (VM neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola 0295 530 515)
Valtioneuvoston asetus oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä,
valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta, valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen
muuttamisesta, valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n kumoamisesta, valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta, valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta
annetun asetuksen 37 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus Verohallinnosta annetun valtioneuvoston
asetuksen 10 §:n muuttamisesta. Säädetään valtioneuvoston asetus omaaloitteisten verojen verotusmenettelystä, johon kootaan oma-aloitteisten
verojen verotusmenettelyä koskevat
asetuksentasoiset säännökset. Säädetään valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta. Muutos on tekninen ja
asetuksen säännökset vastaavat pääosin nykyisen arvonlisäveroasetuksen säännöksiä. Nykyinen arvonlisäveroasetus kumotaan. Ennakkoperintäasetuksesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetusta valtioneuvoston asetuksesta
kumotaan ne säännökset, jotka siirretään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun asetukseen. Ennakkoperintäasetukseen tehdään myös eräitä teknisiä muutoksia.
Ennakkoperintäasetukseen tehdään
yrittäjävähennyksestä johtuva muutos siten, että puukaupan ja metsävakuutuskorvausten ennakonpidätysprosentteja tarkistetaan. Ennakonpidätys

yli 100 euron määräisestä puun myyntitulosta ja metsää kohdanneen vahingon perusteella suoritetusta vähintään mainitun suuruisesta vakuutuskorvauksesta on nykyisen 20 prosentin sijaan 19 prosenttia ja ennakonpidätys yli 100 euron määräisestä hankintakaupasta on nykyisen 14 prosentin sijaan 13 prosenttia. Verotusmenettelystä annetun asetuksen verotarkastusta koskeviin säännöksiin
tehdään teknisiä muutoksia. Korkotulon lähdeverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 § kumotaan.
Koronmaksajan vuosi-ilmoituksella
annettavia tietoja koskevat tarkemmat säännökset annetaan Verohallinnon päätöksellä, mikä vastaa muita
sivullisen yleisen tiedonantovelvollisuuden nojalla annettavia tietoja koskevaa sääntelyä. Valtion talousarviosta annettuun asetukseen tehdään
oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain sekä asetuksen säätämisestä johtuva tekninen
muutos. Verohallinnosta annettua valtioneuvoston asetusta muutetaan siten,
että suoraan yksikön päällikön alaisten päälliköiden nimitystoimivalta
siirtyy Verohallinnon pääjohtajalle.
Asetukset tulevat voimaan 1.1.2017.
(VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295
530 591)
Valtioneuvoston asetus opetus- ja
kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ssä säädetään
ministeriön toimialaan kuuluvista
virastoista, laitoksista, yhtiöistä ja
muista toimielimistä. Pykälä muutetaan toimialan rakenteen mukaiseksi.
Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (OKM
ylijohtaja Riitta Kaivosoja 0295 330
129)
Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä kumotaan taiteilija-apurahan myöntämistarkoitusta koskeva säännös ja Taiteen edistämiskeskuksen apurahan
keskeyttämistä koskeva toimivalta,
koska ne ovat ristiriidassa valtion taiteilija-apurahoista annetun lain voimaantulevien muutosten kanssa. Lisäksi Taiteen edistämiskeskukselle
annetaan toimivalta päättää taiteilijaapurahan hakuajankohdasta. Asetus
tulee voimaan 1.1.2017. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)
Valtioneuvoston asetus opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta anne-
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tun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n
muuttamisesta. Asetusta muutetaan
siten, että asetuksen 11 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaisessa ammatillisen lisäkoulutuksen hintaryhmässä
otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen tehdyt
muutokset. Asetus tulee voimaan
1.1.2017. (OKM hallitussihteeri Antti
Randell 0295 330 173)
Valtioneuvoston asetus poroaitojen
rakentamisesta ja kunnossapidosta
sekä muista toimenpiteistä porojen
estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
annetun lain ja poronhoitolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (978/2016), laki
(979/2016) ja asetus tulevat voimaan
1.1.2017. (MMM ylijohtaja Pentti
Lähteenoja 0295 162 485)
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä,
erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä
tilinpäätöksestä. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, erillisestä kirjanpidosta, erillisestä tilinpäätöksestä, julkisten hallintotehtävien hoidosta laadittavasta toimintakertomuksesta, tilinpäätösasiakirjojen toimittamisesta
sekä tilinpäätöksen esittelemisestä
vahvistettavaksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 0295 162 417)
Valtioneuvoston asetus maatalouden
tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun
valtioneuvoston asetuksen liitteen
muuttamisesta. Asetuksen liitettä
muutetaan vuodenvaihteen 2016–
2017 kuntien yhdistymisen johdosta.
Kuntaliitoksia toteutuu 2017 vuoden
alussa kaksi: Eurajoen ja Luvian sekä
Kuopion ja Juankosken liitokset.
Asetus tulee voimaan 1.1.2017.
(MMM vanhempi hallitussihteeri Juha
Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta
kansainvälisestä rautatieliikenteestä
tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän federaation liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen
voimaansaattamisesta. Sopimus ja
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asetus tulevat voimaan 22.12.2016.
(LVM lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola 0295 342 367)
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen
käytöstä tiellä annetun asetuksen
16 §:n muuttamisesta. Asetuksen
mukaan kuorma-autossa, linja-autossa
ja kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin
henkilöautossa sekä sellaisessa traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on
yli 60 kilometriä tunnissa, on joulu-,
tammi- ja helmikuun aikana käytettävä vetävillä akseleilla, lukuun ottamatta ohjaavia vetäviä akseleita, talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5,0 millimetriä. Muilla akseleilla sekä mainitulla ajoneuvolla vedettävän perävaunun ja hinattavan laitteen kaikilla
akseleilla on tällöin käytettävä renkaita, joiden kulutuspinnan pääurien
syvyys on vähintään 3,0 millimetriä.
Asetus tulee voimaan 2.1.2017. (LVM
liikenneneuvos Kimmo Kiiski 0295
342 304)
Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista ja valtioneuvoston
asetus mittauslaitteiden olennaisista
vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä
erityisvaatimuksista. Asetuksilla annetaan tarkempia säännöksiä vaakojen
ja mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden
arviointimenettelyistä ja merkinnöistä.
Koska asetuksiin liittyvien direktiivien liitteet sisältävät runsaasti yksityiskohtaisia, osin varsin teknisiä
vaatimuksia muun muassa olennaisista vaatimuksista ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä,
niin valtioneuvoston asetuksissa viitataan vaatimusten osalta kyseisten
direktiivien liitteisiin. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2017. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295
062 697)
Valtioneuvoston asetus hissien turvallisuudesta. Uudella asetuksella
annetaan tarkempia säännöksiä hissidirektiivin täytäntöönpanoa täydentäen sekä kahdesta kansallisesti säädettävästä asiasta, jotka koskevat
hissipätevyyteen soveltuvien tutkintojen oppisisältöä ja hissiin tehdyn
merkittävän muutostyön tarkastamista. Asetus tulee voimaan
1.1.2017. (TEM kaupallinen neuvos
Tomi Lounema 0295 062 697)
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista, valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä, valtioneuvos-

ton asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ja valtioneuvoston asetus
sähkölaitteiden turvallisuudesta. Asetukset ovat sisällöltään pääosin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia, eikä niillä lisätä talouden toimijoiden nykyisiä velvollisuuksia. Asetuksella sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ja sähkölaitteiden turvallisuudesta täydennetään Euroopan
unionin EMC-direktiivin ja pienjännitedirektiivin täytäntöönpanoa. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2017.
(TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295 062 697)
Valtioneuvoston asetus Sähkö- ja
hissiturvallisuuden neuvottelukunnasta. Neuvottelukunnan nimi on muutettu sähköturvallisuuslailla ja hissiturvallisuuslailla Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnaksi. Aikaisemmin neuvottelukunnan nimi
oli sähköturvallisuuden neuvottelukunta. Asetuksessa säädetään tarkemmin neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Asetus tulee
voimaan 1.1.2017. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295 062
697)
Valtioneuvoston asetus räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta. Uudella asetuksella tarkennetaan
säännöksiä, jotka perustuvat räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi
tarkoitettuja laitteita ja suojausjärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta
annettuun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviin (2014/34/EU)
ja täydentävät direktiivin täytäntöönpanoa. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä tuotteiden olennaisista
terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, luokituksesta, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, teknisistä asiakirjoista ja merkinnöistä.
Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (TEM
vanhempi hallitussihteeri Pauliina
Kanerva 0295 060 160)
Valtioneuvoston asetus räjähteiden
vaatimustenmukaisuudesta. Uudella
asetuksella tarkennetaan räjähteiden
vaatimustenmukaisuudesta annetun
lain säännöksiä, jotka perustuvat siviiliräjähdedirektiiviin ja täydentävät
siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville
markkinoilla ja valvontaa koskevan
direktiivin sekä komission räjähtei-
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den tunnistamisjärjestelmää koskevien direktiivien täytäntöönpanoa.
Asetuksella annetaan tarkempia
säännöksiä räjähteiden olennaisista
turvallisuusvaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, teknisistä asiakirjoista, EUvaatimustenmukaisuusvaatimuksesta
sekä räjähteen merkinnöille ja ohjeille
asetettavista vaatimuksista sekä räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän
vaatimuksista. Asetus tulee voimaan
1.1.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Pauliina Kanerva 0295 060 160)
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa
tarkoitetuista tukialueista annetun
valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n
muuttamisesta. Asetusta muutetaan
Suomen kansallisen välitarkastelun
perusteella tukialueen II osalta siten,
että Äänekosken kaupungin tilalle
aluetukikarttaan lisätään Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven kunnat. Lisäksi on huomioitu Juankosken
ja Kuopion kuntaliitos, mikä tapahtuu 1.1.2017. Tämä muutos toteutetaan teknisesti poistamalla Juankosken kaupunki 1 §:stä. Muut aiemmin
määritellyt tukialueet säilyvät ennallaan. Euroopan komissio on hyväksynyt muutoksen Suomen esityksen
mukaisesti. Asetus tulee voimaan
1.1.2017. (TEM ylitarkastaja HannaMaria Urjankangas 0295 063 739)
Valtioneuvoston asetus poikkeavan
lääkekohtaisen omavastuun perimisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ää muutetaan siten, että poikkeava lääkekohtainen omavastuu voidaan periä myös toimitettaessa kallista lääkevalmistetta enintään kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä ja lääkärin määrätessä
harkintansa mukaisesti hoidollisesta
syystä lääkevalmistetta ostettavaksi
useassa erässä. Asetus tulee voimaan
1.1.2017. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo 0295 163 195)
Valtioneuvoston asetus arava- ja korkotukilainansaajien tuoton tuloutuksesta. Asetuksessa säädetään siitä,
minkä suuruista tuottoa valtion tuella
rahoitettuja asuntoja rakennuttava ja
omistava yleishyödyllinen asuntoyhteisö saa tulouttaa omistajalleen. Asetus korvaa tällä hetkellä voimassa
olevan, samaa asiaa koskevan valtioneuvoston päätöksen ja vastaa sisällöltään kyseistä päätöstä sillä poik-
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keuksella, että tuoton tuloutuksen
enimmäismäärä alennetaan nykyisestä kahdeksasta prosentista neljään
prosenttiin hallitusohjelman mukaisesti. Asetus tulee voimaan 1.1.2017,
mutta sitä sovelletaan pääsääntöisesti
vasta 1.1.2018, jotta yhteisöille jää
riittävän pitkä siirtymäaika muuttaa
nykyisiä käytäntöjään. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250
132)
Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että
aravavuokrataloyhteisöjen taloudellisiin vaikeuksiin muuttotappiopaikkakunnilla voidaan vastata jo aikaisemmassa vaiheessa ja siten ennaltaehkäistä taloudellisten vaikeuksien
syvenemistä. Samalla tavoitteena on
pienentää valtion luottotappioriskiä.
Väestöltään vähenevällä alueella
olevan vuokratalon purkuavustuksen
myöntämisedellytyksiä muutetaan
ennaltaehkäisevämmiksi. Avustuksen
enimmäisosuus purkamiskustannuksista nostetaan nykyisestä 50 prosentista 70 prosenttiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (YM hallitussihteeri
Meri Pensamo 0295 250 055)
Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista. Asetuksessa säädetään sekä
hissi- ja esteettömyysavustuksen että
iäkkään ja vammaisen henkilön asunnon korjausavustuksen osalta siitä,
mitä hyväksyttäviin kustannuksiin
voidaan sisällyttää. Iäkkään ja vammaisen henkilön asunnon korjausavustuksen osalta säädetään lisäksi
tarkemmin avustuksen käyttötarkoituksesta, korotettuun enimmäisosuuteen oikeuttavista syistä, tulorajoista
ja varallisuuden arvioinnista. Asetus
tulee voimaan 1.1.2017. (YM hallitussihteeri Meri Pensamo 0295 250
055)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 21.12.2016 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat
vapaat seuraavasti: ministeri Vehviläinen 2.–4.1.2017 ja ministeri Orpo
9.–11.1.2017. (VNK neuvotteleva
virkamies Elina Normo 0295 160
010)
Päätös asettaa valtion aluejakoneuvottelukunta kolmivuotiskaudeksi

1.1.2017–31.12.2019. Kokoonpano
(varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainministeriö; varapuheenjohtaja:
ylitarkastaja Hanna-Maria Urjankangas työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa (vaalijohtaja Arto Jääskeläinen) oikeusministeriö, kehittämisjohtaja Harri Martikainen (henkilöstö- ja hallintojohtaja Tiina Kukkonen-Suvivuo) sisäministeriö, maatalousneuvos Esa Hiiva (neuvotteleva
virkamies Sanna Sihvola) maa- ja
metsätalousministeriö, lakiasiainjohtaja Silja Ruokola (strategiajohtaja
Kristiina Pietikäinen) liikenne- ja
viestintäministeriö, ympäristöneuvos
Timo Turunen (ympäristöneuvos
Pirkko Oilinki-Nenonen) ympäristöministeriö, kehityspäällikkö Johanna
Viita (kehityspäällikkö Jarkko Huovinen) Suomen Kuntaliitto ja folktingssekreterare Markus Österlund (sakkunnig i förvaltningsärenden Erik
Munsterhjelm) Svenska Finlands
folkting. (VM lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki 0295 530 129)
Päätös muuttaa Savonia-ammattikorkeakoulun toimilupaa. Tasavallan
presidentti on 16.12.2016 vahvistanut lait Pelastusopistosta annetun
lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta
annetun lain muuttamisesta, joilla
ammattikorkeakoulututkintoon johtavan pelastustoimen päällystökoulutuksen koulutusvastuu siirretään
Savonia-ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2017 lukien ja sen johdosta Savonia-ammattikorkeakoulun toimilupaan sisältyvästä koulutusvastuusta poistetaan
samasta ajankohdasta lukien tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon ja
insinööri (AMK) tutkintonimikkeeseen liittyvä palo- ja pelastusalan täsmennys. (OKM hallitusneuvos Maiju
Tuominen 0295 330 320)
Päätös määrätä professori Jari Kotilainen ja tiedeasiantuntija Anna Kalliomäki Suomen edustajiksi Euroopan eteläisen observatorion (ESO)
neuvostoon 1.1.2017–31.12.2019.
(OKM opetusneuvos Petteri Kauppinen 0295 330 147)
Päätös myöntää Laura Kyntölälle ero
opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan jäsenen tehtävästä ja Maarit Sandelinille ero varajäsenen tehtävästä
sekä nimittää Kyntölän tilalle jäseneksi sosiaalipoliittinen asiantuntija
Eero Kivinen ja Sandelinin tilalle varajäseneksi ylilääkäri Kaisa Riala lau-
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takunnan 31.12.2017 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM hallitussihteeri
Antti Randell 0295 330 173)
Päätös valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2017 käyttösuunnitelman vahvistamisesta. Valtion televisio- ja radiorahastoon siirretään valtion vuoden 2017 talousarvion momentilta 31.40.60 (Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon) 507 948 000
euroa, jotka käyttösuunnitelmassa
osoitetaan Yleisradio Oy:n julkisen
palvelun rahoittamiseen. Viestintävirastolle arvioidaan aiheutuvan
50 000 euron kustannukset rahaston
hallinnoinnista. Viestintävirastolle
osoitetaan maanpäällisen televisioverkon seuraavaan teknologiasiirtymään (DVB-T2) liittyvään viestintään 345 000 euroa ja liikenne- ja
viestintäministeriölle 100 000 euroa
televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen. Yleisradio Oy:stä annetun
lain 6 a §:n mukaisten ennakkoarviointien kustannuksiin varataan
50 000 euroa. Yleisradio Oy:lle osoitettava määräraha katetaan määrärahasiirrolla valtion talousarviosta rahastoon. Muut käyttösuunnitelman mukaiset menot katetaan rahaston vuoden 2017 alkusaldosta, joka koostuu
aiemmista televisiomaksusuorituksista. (LVM liikenneneuvos Tuomo
Suvanto 0295 342 403)
Päätös asettaa valtiontakuurahaston
johtokunta toimikaudelle 1.1.2017–
31.12.2019. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: talouspäällikkö Taina Vähimaa (neuvotteleva virkamies Mika Björklund) työja elinkeinoministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Virva Walo
(neuvotteleva virkamies Miki Kuusinen) valtiovarainministeriö, apulaisjohtaja Juha Savolainen (apulaisjohtaja Anna von Knorring) Valtiokonttori ja kaupallinen neuvos Kari Virtanen (hallinto- ja kehittämistoimintojen päällikkö Mia Jacobsson) työ- ja
elinkeinoministeriö. (TEM neuvotteleva virkamies Jyrki Orpana 0295
060 133)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 21.12.2016
seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto myönsi virkavapautta
ulkoasiainneuvos Antti Turuselle
1.1.2017–31.12.2017. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351
449)
Hallintotieteiden maisteri Noora
Heinonen valtiovarainministeriön
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neuvottelevan virkamiehen virkaan
1.1.2017 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2017–30.4.2019, kuitenkin
enintään siksi ajaksi kun viran varsinainen haltija Risto Artjoki toimii
ministereiden Orpo, Grahn-Laasonen,
Mykkänen ja Risikko toimikauden
ajaksi nimitettynä valtiosihteerinä.
(MMM kansliapäällikkö Jaana HusuKallio 0295 162 184)
Filosofian tohtori Vesa Ruusila maaja metsätalousministeriön erätalousneuvoksen virkaan 1.2.2017 lukien.
(MMM osastopäällikkö Juha Niemelä
0295 162 009)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.12.2016
seuraavia asioita:
Suomen Argentiinan suurlähetystön
virka-asuntokiinteistön myyminen.
Ulkoasiainministeriö myy Suomen
valtion omistaman, Suomen Argentiinan suurlähetystön käytössä olevan virka-asuntokiinteistön osoitteessa Presidente Quintana 1282,
Martinez, San Isidro. Kiinteistö
koostuu kahdesta erillisestä tontista,
joista suuremmalla sijaitsee varsinainen asuntorakennus ja pienemmällä
saunarakennukset, uima-allas sekä
kaksi huoltorakennusta. Virka-asunnon pinta-ala on 830 m2. Virka-asuntokiinteistön koko on ylimitoitettu
edustuston nykytoiminnalle. Kiinteistössä on tarve mittavaan peruskunnostukseen. Asunnon sijainnin ja
kunnon perusteella ulkoasiainministeriö ei pidä sen omistamista enää
tarkoituksenmukaisena ratkaisuna.
Realistinen myyntihinta asettuu välille 1 600 000–2 300 000 Yhdysvaltain dollaria. Ulkoasiainministeriöllä
on tarkoitus ostaa tilalle kantakaupungista noin 500 m2:n virka-asuntohuoneisto. Ostettavan huoneiston hinta
Buenos Airesissa on noin 1 500 000
Yhdysvaltain dollaria. (UM ylitarkastaja Antti Haukioja 0295 350
829)
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna
2017. Nykyinen asetus on voimassa
31.12.2016 saakka. Asetuksen tekstiosa vastaa pääosin voimassaolevaa
asetusta. Ulkomaalaisluvat siirtyvät

Maahanmuuttovirastolle vuonna 2017,
joten asetuksesta poistetaan Maahanmuuttoviraston maksuasetuksessa
jatkossa olevat suoritteet. Turvallisuusselvityslain (726/2014) tammikuussa 2017 voimaan tulevan muutoksen johdosta asetuksen maksuttomia suoritteita koskevaan pykälään
lisätään uusi kohta, jonka mukaan
maksua ei peritä turvallisuusselvityksestä, joka tehdään poliisihallintoon rekrytoitavalle henkilöstölle sekä
Poliisiammattikorkeakouluun poliisin ammattikorkeakoulututkintoon
valituille opiskelijoille. Maksutaulukkoon lisätään suoritteita ja siitä
poistetaan tarpeettomat suoritteet.
Hinnantarkistuksia tehdään Poliisihallituksen, Poliisiammattikorkeakoulun ja paikallispoliisin eri luparyhmiin. Hinnanmuutokset perustuvat pääasiassa yleisten kustannusten
nousuun. Asetus tulee voimaan
1.1.2017 ja on voimassa vuoden 2017
loppuun. Sen henkilökortin ja passin
yhteismyöntöä koskevia suoritteita
sovelletaan kuitenkin 1.4.2017 lukien.
(SM ylitarkastaja Elina Hirttiö 0295
488 611)
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista
vuonna 2017. Nykyisen asetuksen
voimassaolo päättyy vuoden 2016
lopussa. Asetusteksti vastaa pääosin
voimassaolevaa asetusta. Julkisoikeudellisten henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten suoritteiden maksuja
alennetaan keskimäärin noin 11 prosenttia ylikatteisuuden välttämiseksi.
Julkisoikeudellisiin holhoustoimen
edunvalvontapalveluiden maksuihin
ja eräisiin julkisoikeudellisiin tietopalvelujen ja todistajapalvelujen
maksuihin tehdään pieniä korotuksia
kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Holhoustoimen edunvalvontapalveluissa osa suoritteista pidetään
voimassa olevan asetuksen tavoin
sosiaalisin perustein alennetun omakustannusarvon mukaisina suoritteina.
Asetuksen soveltamisalaan kuuluvan
maistraattien maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuden ennustetaan nousevan 74
prosenttiin vuonna 2017. Asetus tulee
voimaan 1.1.2017 ja on voimassa
vuoden 2017 loppuun. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 0295 530
129)
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018. Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy
vuoden 2016 lopussa. Uusi asetus
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vastaa asetustekstin osalta pääosiltaan voimassa olevaa asetusta. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 6 kohdassa
säädetään siitä, että Väestörekisterikeskuksen määrittämät vakiomuotoiset rakennus- ja huoneistotietotoimitukset poimintapalveluna laajennetaan koskemaan myös muita viranomaisia kuin kuntia ja tiedot toimitetaan kahdesti kalenterivuoden aikana
Väestörekisterikeskuksen määräämänä ajankohtana. Asetuksen 3 §:ää
muutetaan voimassa olevaan asetukseen nähden uuden henkilökorttilain
voimaantulon vuoksi. Laki tulee voimaan 1.1.2017. Kansalaisvarmenteesta henkilökortilla säädetään lain
3 ja 5 §:ssä, mistä syytä maksuasetuksen 3 §:ssä viitataan näiltä osin uuteen
henkilökorttilakiin. Asetuksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon tehdään vähäisiä maksutasomuutoksia
osaan julkisoikeudellisista suoritteista
sekä terminologisia korjauksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. (VM
lainsäädäntöneuvos Assi Salminen
0295 530 560)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston
maksullisista suoritteista. Asetuksessa säädetään Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista,
niiden maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä
maksuista. Asetus vastaa pääosin nykyistä samannimistä asetusta. Asetus
tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka.
(MMM lainsäädäntöneuvos Timo
Rämänen 0295 162 197)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista
sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista. Nykyinen asetus on voimassa 31.12.2016
asti. Sähköisten asiointijärjestelmien
käytön edistämiseksi Maakaarta on
muutettu 1.6.2017 voimaan tulevalla
lailla siten, että jatkossa uusista kiinnityksistä annetaan vain sähköisiä
panttikirjoja. Kirjallinen panttikirja
saadaan muuttaa myös sähköiseen
muotoon panttikirjan haltijan hakemuksesta. Luottolaitosten hallussa
olevien kirjallisten panttikirjojen
massamuuntamisen mahdollistamiseksi maksuasetukseen lisätään tätä
koskeva uusi säännös. Kaikkien kirjaamismaksujen keskimääräinen korotus on 8,5 prosenttia. Korotus perustuu ennakoituihin kustannusmuutoksiin ja vuoden 2017 ennakoituun suoritemäärien jakautumiseen eri suorit-
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teiden kesken. Kirjaamisasioiden suoritteiden korotustarve johtuu myös
asioiden käsittelyn tehostamiseksi
tehdyistä investoinneista ja erityisten
oikeuksien käsittelyn vaatimasta työmenekin lisääntymisestä. Asetus tulee
voimaan 1.1.2017 ja on voimassa
31.12.2018 asti. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162
300)
Määrärahan siirto valtion televisio- ja
radiorahastoon. Liikenne- ja viestintäministeriö siirtää valtion vuoden 2017
talousarvion momentille 31.40.60
(Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon) sisältyvän 507 948 000 euron
määrärahan kokonaisuudessaan valtion televisio- ja radiorahastoon.
Siirto on tarkoitus toteuttaa välittömästi valtion vuoden 2017 talousarvion tultua voimaan. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain
mukaan rahastolle suoritetaan rahoitusta valtion talousarvioon otettavasta
määrärahasta Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Pykälän mukaan 2013 määräraha on
500 miljoonaa euroa ja sen suuruus
tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti laissa säädetyllä indeksillä. Määräraha vuonna
2016 oli 507 948 000 euroa. Indeksitarkistusta vuodelle 2017 ei toteuteta. (LVM liikenneneuvos Tuomo Suvanto 0295 342 403)
Valtiontakuurahaston talousarvion
vahvistaminen vuodelle 2017. Työ- ja
elinkeinoministeriö vahvistaa valtiontakuurahaston talousarvion. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt talousarvioesityksen 16.11.2016.
Talousarvion mukaan valtiontakuurahaston tuloksen ennakoidaan olevan 2,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kassaperusteisesti tarkasteltuna
rahaston tuloksen ennakoidaan olevan 5,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 0295 064 938)
Vuoden 2014 talousarvion momentilla 35.10.60 (Siirto öljysuojarahastoon) oleva 3 000 000 euron määräraha siirtäminen öljysuojarahastoon.
Määrärahan siirto turvaa öljyn pilaamien alueiden kunnostamisen tarvittavassa laajuudessa. Öljysuojarahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan rahastosta käytettiin öljyllä pilaantuneiden kohteiden tutkimiseen
ja kunnostamiseen kaikkiaan noin
3,3 miljoonaa euroa. Tänä ja ensi
vuonna korvausten määrän voidaan

arvioida olevan samaa suuruusluokkaa. (YM neuvotteleva virkamies
Sirpa Salo-Asikainen 0295 250 077)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
TA L O U S P O L I I T T I N E N
M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
20.12.2016

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa Finavian lennonvarmistustoiminnan yhtiöittämistä
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa liikenne- ja
viestintäministeriön esitystä, jonka
mukaan Finavia Oyj:n lennonvarmistustoiminta eriytetään omaksi
erityistehtäväyhtiöksi vuoden 2017
kevään aikana. Yhtiö vastaisi Suomen aluelennonjohdosta ja lähi- ja
lähestymislennonjohdon palveluista.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
käsitteli lennonvarmistustoiminnan
yhtiöittämistä 20. joulukuuta 2016.
Kokonaan valtion omistama yhtiö
vastaisi jatkossa nyt Finavia Oyj:n
vastuulla olevista lennonvarmistukseen liittyvistä erityistehtävistä, kuten
ilmatilan hallinnasta, aluevalvonnasta,
palveluista valtion ilmailulle ja lentopelastuspalvelusta.
Yhtiöön siirtyisi valtakunnallisen
lentoreittipalvelun tuottamiseksi vaadittavat järjestelmät, kuten lennonjohtojärjestelmä, tutkat ja puheyhteysjärjestelmät. Lentoasemien lennonvarmistuslaitteet, esimerkiksi lennonjohtotornit varusteineen, jäisivät edelleen Finavialle.
– Lennonvarmistus hoidetaan jo nyt
yhtiömuotoisena toimintana Finaviassa eli palvelun tuottamismalli ei
muutu. Lennonvarmistusliiketoiminnan eriyttämisellä omaksi yhtiökseen
valmistaudutaan toimialan muutoksiin Euroopassa ja Suomessa, taustoittaa liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner.
– Alan kansainvälistyminen sekä tekninen kehitys tulevat muokkaamaan
toimialaa voimakkaasti. Tulevaisuudessa esimerkiksi etätornit mahdollistavat sen, että lentoaseman operatiiviset lennonvarmistuspalvelut voidaan hoitaa keskitetystä etälennonjohdosta. Itsenäisenä osakeyhtiönä len-
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nonvarmistusyhtiö voi paremmin vastata muuttuvan toimintaympäristön
haasteisiin sekä sen tarjoamiin uusiin
liiketoimintamahdollisuuksiin, ministeri Berner jatkaa.
Yhtiöittämisen tavoitteena on myös
parantaa lennonvarmistusliiketoiminnan taloudellista tehokkuutta ja kannattavuutta sekä toiminnan ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä.
Kaikki henkilöt, jotka työskentelevät
Finavia Oyj:n lennonvarmistusliiketoiminnan palveluksessa siirtyvät perustettavan yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä.
Yhtiöittämisen yhteydessä huolehditaan, että lennonvarmistuspalveluiden laatu ja saatavuus eivät vaarannu.
Valtion kokonaan omistaman perustettavan erityistehtäväyhtiön omistajaohjaus on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla.
Lisätietoja: Yksikön johtaja Sanna
Ruuskanen, p. 0295 34 2077 tai 050
376 2377
TA L O U S P O L I I T T I N E N
M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
(TIEDOTE 19.12.2016)

Leijona Catering Oy jatkaa puolustusvoimien ruokahuollon tarjoajana
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
on linjannut Leijona Catering Oy:n
markkina-aseman. Puolustusvoimien
ruokahuoltoa ei tulla kilpailuttamaan.
Leijona Catering Oy jatkaa puolustusvoimien ruokahuollon palveluntarjoajana yhtiölle vahvistetun strategisen intressin mukaisesti. Yhtiö vetäytyy yksityissektorin ravitsemuspalveluiden tarjoamisesta laadittavan
suunnitelman mukaisesti. Vetäytyminen tapahtuu pääsääntöisesti vuoden
2017 aikana ja viimeistään nykyisten
sopimusten päättyessä.
Leijona Cateringin asemaa inhousetoimijana puolustusvoimien ulkopuolisissa valtion asiakkuuksissa rajoitetaan erikseen selvitettäviin, nimettyihin turvakriittisiin organisaatioihin.
Yhtiö hoitaa olemassa olevat inhousesopimuksensa loppuun. Leijona Catering osallistuu menossa olevaan Hansel Oy:n ravitsemuspalveluita koske-

van puitejärjestelyn kilpailutukseen.
Puitejärjestelyn ja / tai erillisten kilpailutusten kautta Leijona Catering
Oy voisi tarjota palveluitaan puitejärjestelyä käyttäville asiakkaille ja valtion erillisiin kilpailutuksiin.
Lisätietoja: ylijohtaja Eero Heliövaara,
p. 0295 160 150, eero.heliovaara@
vnk.fi ja finanssineuvos Pekka Hurtola, p, 0295 160 143, pekka.hurtola@
vnk.fi, valtioneuvoston kanslia

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Akavan johtaja Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden
päällikkö Harri Hellstén luovuttivat
15.12.2016 selvityksensä työttömyysturvajärjestelmän muutostarpeista palkkatyön ja perinteisen yrittäjyyden välimaastossa oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille. Selvitysmiehet ehdottavat järjestelmään muutoksia, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen pää- tai
sivutoimisesti, otetaan nykyistä paremmin huomioon erilaiset työnteon
muodot sekä tehdään siirtyminen
palkkatyön ja yrittäjyyden välillä
joustavaksi. Selvityksen mukaan jako yrittäjä- ja palkansaajatyön välillä
on syytä säilyttää jatkossakin, mutta
väliinputoamisen riskiä on työttömyysturvan osalta kavennettava. Samoin on selkeytettävä säännöksiä,
joiden nojalla työtön voi työllistää itsensä yrittäjänä menettämättä kokonaan oikeuttaan työttömyysturvaan.
Selvitys on osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/
79067. Lisätietoja antavat johtaja,
työelämäasiat, Maria Löfgren, Akava,
p. 040 568 2798, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen
Yrittäjät, p. 050 502 0111, oikeus- ja
työministerin erityisavustaja Juha
Halttunen, p. 050 5740 236 ja elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, p. 050 340 2250.
Perustulokokeilua selvittänyt tutkimusryhmä luovutti loppuraporttinsa
16.12.2016 sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle. Tutkimusryhmä esittää perustulokokeilun toteuttamista useammassa vaiheessa. Ryh-

män mukaan tämä on luotettavin tapa
lisätä tietoa perustulosta. Näin on
myös mahdollista kehittää koeasetelmia ja tuottaa tietoa suomalaisen sosiaaliturvan kehittämiseksi vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Tutkimusryhmä ei enää määrittele loppuraportissaan tammikuussa 2017 alkavan perustulokokeilun toteuttamistapaa, sillä tämän kokeilun koeasetelma on jo tehty. Maaliskuussa 2016
antamassaan väliraportissa tutkimusryhmä selvitti erilaisia perustulomalleja ja koeasetelmia sekä ennakoi niiden vaikutuksia ja kustannuksia. Loppuraportti on osoitteessa http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=15703.
Lisätietoja antavat yhteiskuntasuhteiden johtaja, professori Olli Kangas,
Kela, p. 0400 261 158, etunimi.sukunimi@kela.fi, finanssineuvos Timo A.
Tanninen, p. 0295 163 572, etunimi.
sukunimi@stm.fi ja johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, etunimi.sukunimi@stm.fi.
Sosiaali- ja terveysministeri julkisti
19.12.2016 asiantuntijaryhmän Valtakunnallinen selvitys ensihoitopalvelun toiminnasta -loppuraportin. Päivystyspotilaiden ohjaus ja ensihoidon voimavarojen käyttö eivät
toteudu tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla. Asiantuntijaryhmän
mukaan ensihoitoon tarvittaisiin kansallinen tietovaranto, asukkaiden neuvontanumero ja sairaanhoitopiirien rajat ylittävä toiminnallinen ohjeistus.
Ensihoitopalvelun toiminnasta kerättävä kansallinen tieto on puutteellista,
mikä haittaa toiminnan analysointia
ja kehittämistä. Tietoja ei pystytä yhdistämään siten, että saataisiin selvitys koko hoitoketjusta (hätäkeskus ensihoitopalvelu - sairaalahoito). Ensihoitopalveluun tarvitaan kansallinen
tietovaranto, josta saadaan luotettavasti toiminta- ja kustannustiedot, ja
johon perustuen voidaan johtaa toimintaa tiedolla. Loppuraportti on
osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:
978-952-00-3849-6. Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Lasse Ilkka, p.
0295 163 995 (vuoden 2016 loppuun), p. 0295 163 714 (1.1.2017 lähtien), lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 0295 163 385 ja johtaja LiisaMaria Voipio-Pulkki, p. 0295 163 382,
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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