14.–20.1.2017/3
Liite Virallisen lehden numeroon 9/23.1.2017

VALTIONEUVOSTON
VIIKKO
T o i m i t t a n u t Va l t i o n e u v o s t o n v i e s t i n t ä o s a s t o

SISÄLLYSLU ETTELO
VALTIONEUVOSTO . . . . . . . .
Hallituksen esitykset . . . . . . . . .
Valtioneuvoston asetukset . . . . .
Valtioneuvoston päätökset . . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . . .
Raha-asiat . . . . . . . . . . . . . . . . .
HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT . . . . . . . . . . . .
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta 13.1.2017. .
LUOVUTETUT MIETINNÖT. .

19
19
19
20
21
22
22
22
22

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

Valtioneuvosto antoi 19.1.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 266/2016 vp)
eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain,
rikoslain 41 luvun 1 §:n ja poliisilain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
ampuma-aselain ampuma-aseen hankkimista ja hallussapitoa koskevia
säännöksiä, poliisilakia ja rikoslakia.
Esityksen tavoitteena on aselupa23.1.2017/9

menettelyn uudistaminen aseturvallisuutta vaarantamatta. Hankkimis- ja
hallussapitolupamenettely sekä yksityistä valmistamislupaa koskeva lupamenettely yhdistettäisiin aselupamenettelyksi. Aselupaa voisi hakea sähköisesti, mikä joustavoittaisi ja nopeuttaisi lupamenettelyä ja vähentäisi henkilökohtaisen asioinnin tarvetta. Sähköisen menettelyn rinnalla säilyisi
mahdollisuus hakea lupaa poliisilaitoksella asioiden. Aseluvan hakemista
ei olisi sidottu hakijan kotikuntaan
tai kotipaikkaan, vaan lupahakemuksen voisi jättää haluamalleen poliisilaitokselle. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääosin mahdollisimman pian. Sähköistä asiointia vaativat
uudistukset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 1.12.2018, jolloin poliisin asetietojärjestelmän uudistaminen mahdollistaisi sähköisen asioinnin käytön aselupa-asioissa. (SM ylitarkastaja Elina Hirttiö 0295 488 611)
Hallituksen esitys (HE 267/2016 vp)
eduskunnalle laiksi eläinsuojelulain
muuttamisesta. Esityksen tavoitteena
on panna täytäntöön tuotantoeläindirektiivin liitteen 1 kohta eläimistä
huolehtivan henkilökunnan pätevyydestä ja riittävyydestä. Lisäksi lakiin
otettaisiin säännös sikadirektiiviin ja
broileridirektiiviin sisältyvästä vaatimuksesta tuotantoeläimen omistajan

tai pitäjän velvollisuudesta antaa
eläinten hoitoon osallistuville henkilöille ohjeita ja opastusta eläinten
asianmukaisesta hoidosta. (MMM
eläinlääkintöylitarkastaja Susanna
Ahlström 0295 162 436)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 19.1.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Kansallisarkistosta. Asetuksella säädetään Kansallisarkistolle toimipaikat, jotka vastaavat nykytilaa. Toimipaikat ovat Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa,
Jyväskylässä, Mikkelissä, Oulussa,
Turussa ja Vaasassa sekä saamelaisarkisto Inarissa. Kansallisarkiston pääjohtajan sijaisen määräämisestä säädetään, että sen määrää opetus- ja kulttuuriministeriö. Kansallisarkiston pääjohtajalla on asetuksen mukaan valtionarkistonhoitajan arvonimi. Asetus
liittyy 1.1.2017 voimaan tulleeseen
lakiin Kansallisarkistosta, jolla kumottiin arkistolakiin ja arkistolaitoksesta
annettuun asetukseen aiemmin sisältyneet arkistolaitoksen organisaatiota
koskevat säännökset. Asetus tulee
voimaan 1.2.2017. (OKM hallitusneuvos Immo Aakkula 0295 330 354)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2017 maksettavasta Etelä-Suomen
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kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan
sika- ja siipikarjataloudelle tuotannosta irrotettuna tukena, ja puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Valtion ja
maataloustuottajien keskusjärjestöjen
(MTK ja SLC) maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijat käsittelivät vuoden 2017 kansallisten tukien jakoehdotusta loppuvuoden 2016 aikana. Neuvottelijat
allekirjoittivat 28.11.2016 jakoehdotuksen. Asetuksen tuki on jakoehdotuksen mukainen. Asetus tulee voimaan 25.1.2017. (MMM neuvotteleva virkamies Martti Patjas 0295
162 474)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017
maksettavasta pohjoisesta tuesta.
Tukea maksetaan kasvintuotannon
tukena, kotieläintalouden tuotantosidonnaisena tukena, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena ja kasvihuonetuotannon
tukena ja varastointitukena. Valtion
ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijat osallistuivat vuoden 2017
kansallisen tuen jakoehdotuksen valmisteluun. Neuvottelijat allekirjoittivat 28.11.2016 jakoehdotuksen.
Asetus tulee voimaan 25.1.2017.
(MMM neuvotteleva virkamies
Martti Patjas 0295 162 474)
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2017 maksettavasta kansallisesta tuesta. Tukea
maksetaan enintään 350 euroa hehtaarilta. Valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC)
maa- ja puutarhatalouden kansallisen
tuen neuvottelijat käsittelivät vuoden
2017 kansallisten tukien jakoehdotusta loppuvuoden 2016 aikana. Neuvottelijat allekirjoittivat 28.11.2016
jakoehdotuksen. Asetuksen tuki on
jakoehdotuksen mukainen. Asetus
tulee voimaan 25.1.2017. (MMM
neuvotteleva virkamies Martti Patjas
0295 162 474)
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 4 §:n
3 momenttia muutetaan siten, että jos
nuorelle tai maataloustoimintansa aloittavalle viljelijälle myydyn tai vuokratun maatalousmaan perusteella myönnetyt tukioikeudet ovat käyttämättömyyden takia aikaisemmin palautuneet kansalliseen varantoon, kyseisen
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maatalousmaan perusteella ei voida
myöntää nuorelle tai maataloustoimintansa aloittavalle viljelijälle kansallisesta varannosta uusia tukioikeuksia.
Asetuksen 10 §:n 1 momentti, jossa
säädetään kansallisen varannon käyttämisestä nuoren viljelijän tuen rahoittamiseen, kumotaan. Asetuksen 12 §:ää
muutetaan virheellisesti vahvistetun
pinta-alan selvittämisen osalta siten,
että se vastaa nykyistä käytäntöä.
Toimivaltaisen viranomaisen on virheellisesti vahvistetun pinta-alan selvittämiseksi kyseisenä tukivuonna
verrattava vuoden 2015 tukioikeuksien määrää ja vuoden 2015 hyväksyttyä pinta-alaa keskenään. Lisäksi
asetuksen 6 §:n 1 momenttiin tehdään teknisluonteinen täsmennys.
Asetus tulee voimaan 24.1.2017.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Muutoksella otetaan huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 Euroopan komissiolle 11.1.2017 esitetyt muutokset, joiden avulla voidaan selkeyttää
eläinten hyvinvointikorvauksen täytäntöönpanoa. Asetuksen mukaan nuoret siitossiat otetaan mukaan vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen karsinoiden kuivittamista koskevaan toimenpiteeseen sekä emolehmätilojen
vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskeva toimenpide laajennetaan koskemaan kaikkia alle kuuden
kuukauden ikäisiä vasikoita pelkästään liharotuisten vasikoiden sijasta.
Lisäksi 16–18, 21 ja 30 §:n osalta tarkennetaan toimenpiteen vähimmäistasoa. Asetus tulee voimaan 24.1.2017.
(MMM vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus maatilojen
neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella pannaan toimeen
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 tehtyjä muutoksia. Asetuksen 8 §:n luetteloon suunnitelmista, joiden laatimiseen voi
saada asetuksen mukaista tilaneuvonnan korvausta, lisätään suunnitelma maatilan nykyaikaistamisesta
ja kilpailukyvyn parantamisesta. Lisäksi asetuksen 7 §:n mukaista neuvonnan korvauksen tilakohtaista
enimmäismäärää korotetaan 3 500
eurosta 7 000 euroon ohjelmakauden
aikana. Saman pykälän mukaista neuvontakerran määritelmää joustavoi-

tetaan jonkin verran. Asetus tulee
voimaan 1.2.2017. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162
105)
Valtioneuvoston asetus energiatuen
myöntämisen yleisistä ehdoista annetun asetuksen muuttamisesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle säädetyt energiatukiin
liittyvät tehtävät siirtyvät Innovaatiorahoituskeskus Tekesille. Lisäksi Euroopan unionin valtiontukisääntelyä
koskeva säännös päivitetään. Asetus
tulee voimaan 23.1.2017. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Kiinan kansantasavallan kanssa
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksessa on määräyksiä sopimuspuolten välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvasta.
Sopimus, laki (149/2015) ja asetus
tulevat voimaan 1.2.2017. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta
0295 163 170)
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksessa on määräyksiä
sopimuspuolten välillä liikkuvien
henkilöiden sosiaaliturvasta. Sopimus, laki (863/2016) ja asetus tulevat
voimaan 1.2.2017. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 0295
163 170)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 19.1.2017 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä
valtiopäivien keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä eduskunnan kokoontumisesta vuoden 2017 valtiopäiville
merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta on päättänyt, että vuoden 2016
valtiopäivät keskeytetään 21.12.2016
täysistunnon päätyttyä ja että eduskunta kokoontuu vuoden 2017 valtiopäiville 1.2.2017 klo 12.00, jolloin
vuoden 2016 valtiopäivät päättyvät.
(VNK hallitusneuvos Arno Liukko
0295 160 175)
23.1.2017/9
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Päätös määrätä oikeusministeriön ylitarkastaja Taru Alanaatu valtioneuvoston esittelijäksi. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295
150 428)
Päätös myöntää poliisitarkastaja
Pekka Aholle ja poliisiylitarkastaja
Keijo Suuripäälle ero arviointikriteerilautakunnasta ja nimittää sisäministeriötä edustavaksi uudeksi jäseneksi poliisijohtaja Sanna Heikinheimo varajäsenenään neuvotteleva
virkamies Johanna Kari lautakunnan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (OM
hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295
150 460)
Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt
perustamaan liikelaitoslain (1062/
2010) 18 §:n mukainen tytäryhtiö
osana sote- ja maakuntauudistuksen
toimeenpanoa. Osana sote- ja maakuntauudistusta on tarkoitus perustaa
tulevien 18 maakunnan omistukseen
eräitä keskitetysti tukipalveluja tuottavia valtakunnallisia palvelukeskuksia. Palvelukeskukset on tarkoitus toteuttaa osakeyhtiömuotoisina. Yhden
perustettavista palvelukeskuksista on
tarkoitus keskittyä maakuntien tehtävien hoitoon tarvittavien kiinteistöjen hallintaan, tilojen omistamiseen
ja ylläpitoon sekä niihin liittyvien
palveluiden tuottamiseen. Senaattikiinteistöt oikeutetaan perustamaan
täyteen omistukseensa Maakuntien
tilakeskus Oy -niminen tytäryhtiö
sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun liittyen. Yhtiön perustamiseen liittyvä pääoma, arviolta enintään 17 miljoonaa euroa, rahoitetaan
Senaatti-kiinteistöjen vuosien 2016–
2018 aikana kertyvillä myyntituloilla.
(VM neuvotteleva virkamies Pauliina
Pekonen 0295 530 081)
Päätös määrätä maa- ja metsätalousministeriön maaseutuekonomisti Saara
Meurasalo valtioneuvoston esittelijäksi. (MMM neuvotteleva virkamies
Henriikka Ahtiainen 0295 162 056)
Päätös myöntää ero Euroopan metsäinstituutin (EFI) neuvoston Suomen
edustajan tehtävästä metsäneuvos
Heikki Granholmille ja varaedustajan tehtävästä ylimetsänhoitaja Matti
Heikuraiselle ja Tapio Rauvalalle sekä
määrätä neuvotteleva virkamies Taina
Veltheim Euroopan metsäinstituutin
neuvostoon Suomen edustajaksi ja
ylitarkastaja Tatu Torniainen varaedustajaksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Maija Mela 0295 162 249)
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Päätös määrätä 31.12.2018 päättyväksi kaksivuotiskaudeksi Liikenneturvan hallituksen jäseneksi opetusja kulttuuriministeriöstä opetusneuvos
Jukka Lehtinen henkilökohtaisena varajäsenenään opetusneuvos Heli Nederström sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä jäseneksi johtaja Hannu Ijäs
henkilökohtaisena varajäsenenään neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsund sekä
31.12.2017 päättyväksi kaudeksi Liikennevirastosta ylijohtaja Rami Metsäpelto henkilökohtaisena varajäsenenään ylijohtaja Mirja Noukka. (LVM
yli-insinööri Marcus Merin 0295 342
374)
Päätös valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriö merkitsemään valtion puolesta Terrafame Group Oy:n osakkeita
ja korottamaan Terrafame Group Oy:n
omaa pääomaa 77 500 000 eurolla.
Oman pääoman korottaminen maksetaan vuoden 2017 talousarviossa
momentille 32.01.89 (Osakehankinnat) myönnetyllä 100 000 000 euron
määrärahalla. Lisäpääoma mahdollistaa kaivostoiminnan jatkamisen.
Terrafame Group Oy voi hyödyntää
esitettävää lisäpääomitukseen varattavaa määrärahaa ja osallistua kanssasijoittajana Terrafame Oy:n toiminnan jatkorahoitukseen, kun neuvottelut yksityisten, valtiosta riippumattomien rahoittaja- ja sijoittajatahojen
kanssa etenevät. (TEM talousjohtaja
Mika Niemelä 0295 062 135)
Päätös julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden
jaosta sekä palkkatuettuun työhön
ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jaosta vuonna 2017.
Vuoden 2017 talousarvion momentin
32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) määrärahaa jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 365 093 000 euroa ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 58 660 000 euron käytöstä.
Päätöksellä jaetaan lisäksi momentin 32.30.51 työvoimakoulutuksen
myöntämisvaltuutta ELY-keskuksille
90 690 000 euroa ja valtuutetaan
työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 37 110 000 euron käytöstä. ELYkeskuksille jaetaan vuoden 2017 talousarvion momentin 33.20.50 (Valtionosuus ansiopäivärahasta) määrärahaa
51 200 000 euroa, momentin 33.20.51
(Valtionosuus peruspäivärahasta) määrärahaa 22 100 000 euroa ja momentin 33.20.52 (Valtion-osuus työmarkkinatuesta) määrärahaa 174 220 000
euroa. Päätöksellä varataan sosiaali-

ja terveysministeriöön valtion kirjanpitoyksiköiden kirjaamiin valtionhallintoon työllistämisen menoihin
5 000 000 euroa momentilta 33.20.50,
1 000 000 euroa momentilta 33.20.51
ja 3 180 000 euroa momentilta 33.20.52.
Työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön
kanssa oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen
mukaisten valtionhallintoon työllistämiseen varattujen määrärahojen sekä
palkkatukeen ja starttirahaan varattujen määrärahojen välillä momenteilla
33.20.50, 33.20.51 ja 33.20.52. Työja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin määrärahoihin ja myöntämisvaltuuksiin. (TEM työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen 0295
048 942)
Periaatepäätös Työterveys 2025 - yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä. Periaatepäätöksen kehittämis-linjaukset antavat kehyksen ja suunnan pitkällä ajanjaksolla toteutettaville toimenpiteille.
Linjauksissa on huomioitu työelämän
ja työn muuttuminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän
uudistus, kuntoutusuudistus ja olemassa oleva lainsäädäntö. Periaatepäätös on osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId
=0900908f8050cfc3. (STM lääkintöneuvos Kristiina Mukala 0295 163
325)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 19.1.2017 seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainneuvos Markku Keinänen
ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin tehtävään määräajaksi 1.2.2017–
31.8.2021. (UM henkilöstöjohtaja
Pirjo Tulokas 0295 351 413)
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Johanna Hakala sisäministeriön
hallinto- ja kehittämisosaston hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2017–31.7.2021, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. Samalla
Johanna Hakalalle myönnetään vastaavaksi ajaksi virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta sisäministeriössä. (SM kehittämisneuvos
Marja-Riitta Salokannel 0295 488
304)
Oikeustieteen maisteri Marko Meriniemi sisäministeriön lainsäädäntö-
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neuvoksen virkaan 1.2.2017 lukien.
(SM erityisasiantuntija Tuija Saari
0295 488 566)
Kauppatieteiden maisteri Marko Pukkinen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan virkaan
1.2.2017–31.12.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Terveystieteiden tohtori Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan virkaan 1.2.2017–
31.12.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Projektisuunnittelija, filosofian maisteri Sini Keinonen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen
6.2.2017–5.2.2019, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Annika
Söderlundin virkavapauden ajaksi.
(OKM vanhempi hallitussihteeri Rami
Sampalahti 0295 330 190)
Lääketieteen tohtori, filosofian maisteri Meri Larivaara sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen
1.8.2017–30.9.2019, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM ylitarkastaja
Marjo Puputti 0295 163 524)
Valtioneuvosto myönsi Ismo Tiaiselle
virkavapautta ympäristöministeriön
hallinto- ja kansainvälisten asiain neuvoksen virasta 14.2.2017–14.2.2019.
(YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)
Filosofian maisteri Tuulia Toikka
ympäristöministeriön neuvottelevan
virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 14.2.2017–14.2.2019, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Ismo Tiaisen virkavapauden
ajaksi. (YM erityisasiantuntija Tuija
Ahonen 0295 250 186)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.1.2017
seuraavia asioita:
Työterveyslaitoksen vuoden 2017 talousarvion hyväksyminen. Sosiaalija terveysministeriö hyväksyy Työterveyslaitoksen talousarvion. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 prosenttia kustannuksista. Talousarviossa
vahvistetaan valtionapuun oikeuttaviksi kustannuksiksi 29 027 500 euroa.
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Valtionapu on 23 222 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään
350 000 euroa työterveyshuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön
kehittämiseen liittyvien hankkeiden
toteuttamisesta aiheutuvien menojen
maksamiseen. (STM lääkintöneuvos
Kristiina Mukala 0295 163 325)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 1 3 . 1 . 2 0 1 7

Syyrian tilanne sekä Venäjä esillä
TP-UTVA:ssa
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 13. tammikuuta Syyrian
konfliktista. Suomi pitää 30.12. alkanutta Venäjän ja Turkin välittämää
tulitaukosopimusta tervetulleena askeleena kohti väkivaltaisuuksien lopettamista Syyriassa. Edistääkseen osaltaan humanitaarisen avun perille saamista Syyriassa Suomi isännöi YK:n
pyynnöstä Syyriaa ja sen naapurimaita koskevien YK:n apusuunnitelmien julkistustilaisuutta Helsingissä
tiistaina 24. tammikuuta.
Tulitauon aikana on tärkeä varmistaa
humanitaarisen avun perillepääsy.
Suomi toivoo, että tulitauko avaa mahdollisuuden poliittisten neuvottelujen uudelleenkäynnistämiseen YK:n
puitteissa ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2254 määriteltyjen periaatteiden perusteella.
Kokouksessa keskusteltiin lisäksi
ajankohtaisista Venäjä-kysymyksistä.
Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Jarno Syrjälä (Syyria), p. 0295
351 891, apulaisosastopäällikkö Vesa
Vasara (Venäjä), p. 0295 351 723, ulkoasiainministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Parempia väyliä - sujuvampaa liikennettä. Selvitys liikenneverkon kehittämisestä liiketaloudellisesti: Lii-

kenneverkkoyhtiö (Live) luovutettiin
19.1.2017 liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille. Liikenne- ja
viestintäministeriö ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin valtionyhtiö, joka
vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä. Yhtiö tuottaisi yhteiskunnalle välttämättömiä palveluita,
siksi sen olisi oltava yhteiskunnallisessa ohjauksessa. Eduskunta ohjaisi
yhtiötä useammaksi hallituskaudeksi
tehtävällä liikenneverkkoselonteolla,
jota päivitettäisiin hallituskausittain.
Yhtiötä myös säädeltäisiin lailla, valtion omistajaohjauksella ja kannustimilla, jotka ohjaisivat yhtiön toimintaa yhteiskunnan kannalta haluttuun
suuntaan. Näin turvattaisiin esimerkiksi yhtiön hallinnoiman tieverkon
riittävä ylläpito koko maassa. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaisi yhtiön omistajaohjauksesta. Selvitys on
osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79176. Lisätietoja antavat ylijohtaja Juhapekka
Ristola, p. 0295 342 348 tai 040 078
8530, ylijohtaja Olli-Pekka Rantala,
p. 0295 342 585 tai 050 344 3400 ja
ylijohtaja Mikael Nyberg, p. 0295
342 474 tai 040 837 8794, liikenneja viestintäministeriö.
Potilasvahinkolain uudistamista ja
kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti raporttinsa 21.12.2016 sosiaalija terveysministeri Pirkko Mattilalle
(tiedote 19.1.). Työryhmä ehdottaa
potilasvakuutusjärjestelmää koskevan
lainsäädännön uudistamista. Potilasvakuutusjärjestelmään sovellettava
lainsäädäntö koostuisi jatkossa kolmesta uudesta laista. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi potilasvakuutuslaki, laki Potilasvakuutuskeskuksesta sekä laki potilasvahinkolautakunnasta. Voimassa oleva potilasvahinkolaki kumottaisiin. Lisätietoja antavat johtaja Hannu Ijäs, p. 0295
163 248, etunimi.sukunimi@stm.fi ja
ylitarkastaja Anna Kivimäki, p. 0295
163 597 etunimi.sukunimi@stm.fi.
Selvityshenkilö Osmo Soininvaara
luovutti 18.1.2017 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan laitosten tehtävät ja rakenteet Soteuudistuksen ja maakuntauudistuksen tehtävien toteuttamiseksi -raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattilalle ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle. Soininvaaran tehtävänä oli selvittää sitä,
miten ministeriön hallinnonalan laitokset tukisivat nykyistä paremmin
sosiaali- ja terveydenhuollon uudis-
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tusta. Raportin mukaan maakuntauudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveystoimessa tarvitaan päätöksenteon tueksi nykyistä enemmän tutkittua tietoa. Lisäksi tiedontarve painottuu uudella tavalla. Selvitys on osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978952-00 -3855-7. Lisätietoja antavat
valtiotieteiden lisensiaatti Osmo Soininvaara, p. 045 121 4559, ylijohtaja
Kirsi Varhila, p.0295 163 338, etunimi.
sukunimi@stm.fi ja ylijohtaja VeliMikko Niemi, p. 0295 163 425, etunimi.sukunimi@stm.fi.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtami-

sen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:
– Vallan ja vastuun uusjako. Maakunta-uudistuksen vaikutukset ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtäviin ja
aluekehittämisjärjestelmään -raportti,
19.1.2017. Tutkimuksen tavoitteena
oli selvittää, miten maakuntauudistus
vaikuttaa aluekehittämisjärjestelmään
sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen palvelujen asiakaslähtöisyyteen,
kustannustehokkuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Tutkimus
on toteutettu työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta ja sen etenemistä on
ohjannut poikkihallinnollinen ohjausryhmä.

– Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät -raportti,
19.1.2017. Raportissa arvioidaan suomalaisen elintarvikeketjun lyhyen
aikavälin kustannus- ja pitkän aikavälin kasvukilpailukykyä sekä näiden osatekijöitä.
– Opas eliölajien uhanalaisuuden arviointiin, 16.1.2017. Kansainvälinen
luonnonsuojeluliitto (IUCN) on kehittänyt vuosien ajan yhtenäistä luokittelujärjestelmää eliölajien uhanalaisuuden arviointiin. Tavoitteena on
ollut luoda menetelmä, jonka avulla
minkä tahansa monisoluisen eliölajin
häviämisriski voidaan arvioida. Opas
on suomenkielinen yhteenveto kolmesta IUCN:n julkaisemasta ohjeesta.

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 2017

23.1.2017/9

23

