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

Valtioneuvosto antoi 12.4.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 36/2017 vp)
eduskunnalle laiksi opintotukilain
muuttamisesta. Opintotukeen liittyvät lakisääteiset tehtävät ehdotetaan
siirrettäväksi korkeakouluilta Kansaneläkelaitokselle ja opintotukilautakunnat ehdotetaan lakkautettaviksi.

19.4.2017/44

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (OKM neuvotteleva
virkamies Virpi Hiltunen 0295 330
110)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 12.4.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus kestävän
metsätalouden rahoituksesta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään tarkemmin kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain nojalla myönnettävien tukien ehdoista, määrästä ja
niiden määräytymisperusteista. Asetukseen lisätään 4 a §, jossa säädetään
siitä, että rahoitettavaksi hyväksytty
taimikon varhaishoito ja nuoren metsän hoito tulee toteuttaa 12 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksen antamisesta. Asetuksen 9 §:ssä säädetään
nuoren metsän hoidon yhteydessä
kaadettavan puun vähimmäiskantoläpimitasta, jota lasketaan kolmesta
senttimetristä kahteen senttimetriin.
Asetus tulee voimaan 20.4.2017.
(MMM metsäneuvos Marja HilskaAaltonen 0295 162 447)

VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 12.4.2017 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa ministeri Mattilan
vuosilomaan rinnastettava vapaa
13.4.2017. (VNK hallitusneuvos Arno
Liukko 0295 160 175)
Päätös myöntää opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle
valtuus valtion puolesta allekirjoittaa
Tampere3 -korkeakouluhankkeessa
perustettavan säätiön perustamiskirja
ja säännöt. Valtioneuvosto antaa myöhemmin hallituksen esityksen eduskunnalle, jossa esitetään säätiölle yliopistolain mukaista säätiöyliopiston
asemaa vuoden 2019 alusta lukien.
Tampereen yliopiston ja Tampereen
teknillisen yliopiston toiminta on yliopistolain muutoksella tarkoitus siirtää uuden säätiöyliopiston toiminnaksi. (OKM lainsäädäntöneuvos
Eerikki Nurmi 0295 330 234)
Päätös vahvistaa Metsähallituksen
ja Metsähallituskonsernin tilinpäätös
ajalta 15.4.–31.12.2016. Metsähallitus
tulouttaa voittovaroista 86 000 000 euroa neljässä erässä vuonna 2017. Lisäksi päätetään, että julkisten hallintotehtävien tappio, - 910 495,47 euroa,
kirjataan vähentämään liikelaitoksen
julkisten hallintotehtävien muun oman
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pääoman määrää ja ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta
muita toimenpiteitä. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen
0295 162 238)
Päätös vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2016.
Huoltovarmuuden tavoitteista annettu
valtioneuvoston päätös (857/2013)
sisältää öljyvarastojen osalta laskentatavan muutoksen sekä viljojen osalta
tavoitteen alentamisen. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti varmuusvarastoja on tähän mennessä pienennetty siten, että huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992)
12§:n nojalla valtion talousarvioon
on tuloutettu yhteensä 65 miljoonaa
euroa tilikaudella 2016. (TEM neuvotteleva virkamies Olli Hyvärinen
0295 047 006)
Päätös myöntää Prokon Wind
Energy Finland Oy:lle lunastuslupa
ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Uudenkaarlepyyn
kaupungissa ja Vöyrin kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa
varten (Storbötet-Oravainen). (TEM
ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295
064 220)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 12.4.2017 seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainneuvos Ilkka-Pekka Similä
ulkoasiainministeriön taloudellisten
ulkosuhteiden osaston osastopäällikön tehtävään 1.9.2017–31.8.2021.
(UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho
0295 351 449)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.4.2017
seuraavia asioita:
Rahoitusvakausrahaston vuoden 2016
tilinpäätöksen vahvistaminen. Valtiovarainministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Talletussuojarahaston tehtävänä on turvata talletuspankkien
tallettajien saamisia. Talletussuojarahaston tavoitetaso on 0,8 prosenttia
korvattavien talletusten määrästä vuoden 2024 heinäkuuhun mennessä.
Vuonna 2016 talletussuojamaksuja
kerättiin 0,08 prosenttia vuoden 2015
lopussa korvattavia talletuksia vastaava määrä eli 61,1 miljoonaa euroa.
Vuonna 2016 ei Suomessa ollut talletussuoja- tai kriisinratkaisutapauksia,
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joten talletussuojarahaston varoja ei
ollut tarpeen käyttää tallettajien suojaamiseen eikä kriisinratkaisun rahoitukseen. Korvattavien talletusten
määrä vuoden 2016 lopussa oli 76,4
miljardia euroa. Talletussuojarahaston rahastointiaste on siis toistaiseksi
0,16 prosenttia ja rahaston varat olivat vuoden 2016 lopussa reilut 120
miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva
virkamies Jaakko Weuro 0295 530
302)
Valtion televisio- ja radiorahaston
vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen. Liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa tilinpäätöksen. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 §:n mukaan rahaston varat muodostuvat valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta suoritetuista varoista, kerättävistä maksuista ja edellisiltä tilikausilta kertyneistä
ylijäämistä, jotka ovat rahaston valtion keskuskirjanpidossa olevalla yhdystilillä. Valtion talousarvioon sisältyvästä määrärahasta suoritetaan
vuosittain rahastolle Yleisradio Oy:n
julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi tarvittava summa valtion televisio- ja radiorahastosta annetun
lain 3 §:n mukaisesti. Siirto rahastoon vuonna 2016 oli 507,9 miljoonaa euroa. Vuodelle 2016 ei tehty indeksikorotusta. Määräraha käytettiin
kokonaisuudessaan Yleisradio Oy:n
julkisen palvelun rahoittamiseen.
Valtion televisio- ja radiorahastosta
annetun lain 5 §:n tarkoittamat rahaston varoilla katettavat kustannukset
olivat yhteensä noin 0,35 miljoonaa
euroa, mikä on noin 0,3 miljoonaa
euroa vuotta 2015 vähemmän. Kulut
katetaan rahaston alkusaldosta, joka
koostuu aiemmista televisiolupamaksusuorituksista. Vuonna 2016 rahastoon kertyi vähäisessä määrin televisiomaksusuorituksia ja rahastosta tehtiin vähäinen määrä maksun palautuksia. Vuoden 2016 lopussa seuraavalle vuodelle siirtyneiden varojen määräksi muodostui 9,1 miljoonaa euroa, mikä oli 0,285 miljoonaa
euroa käyttösuunnitelmassa arvioitua enemmän ja 0,35 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. (LVM
yksikön johtaja Sanna Ruuskanen
0295 342 077)
Huoltovarmuuskeskuksen omistamien huoneistojen myynti. Huoltovarmuuskeskus on pyytänyt työ- ja
elinkeinoministeriöltä valtion kiinteistövarallisuudesta annetun lain
mukaista päätöstä luovuttaa Huoltovarmuuskeskuksen vanhoina toimis-

totiloina aikaisemmin käytetyt huoneistot Helsingissä osoitteessa Pohjoinen Makasiininkatu 7 A ja B. Luovutettavat huoneistot sijaitsevat vanhassa asuintalossa, jonka tilat ovat
toimistokäyttöön epäkäytännölliset, ja
joihin ei ole saatavissa vaatimukset
täyttävää tilaturvallisuutta. Tilat myydään asuntoina parhaan mahdollisimman hinnan saamiseksi ja myynnistä
on järjestetty avoin ja läpinäkyvä tarjouskilpailumenettely. Kaikista myytävistä huoneistoista saatiin enemmän
kuin yksi sitova tarjous ja parhaat
tarjoukset ylittivät selvästi asetetun
lähtöhinnan. Myynnistä saatavat tuotot tuloutetaan huoltovarmuusrahastoon. (TEM neuvotteleva virkamies
Olli Hyvärinen 0295 047 006)
Öljysuojarahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja ympäristöministeriön tilinpäätöskannanotto. Ympäristöministeriö vahvistaa
tilinpäätöksen. Tilinpäätöslaskelmien
mukaan öljysuojarahaston tilikauden
kulujäämä oli 4 006 875,35 euroa.
Rahaston hallitus on esittänyt, että
kulujäämä kirjataan rahaston omaan
pääomaan. Oman pääoman määrä
on kulujäämän kirjauksen jälkeen
43 180 146,19 euroa. Ympäristöministeriö toteaa tilinpäätöskannanottonaan muun muassa, että öljysuojarahaston hallitus on toiminnassaan
riittävästi ottanut huomioon vuoden
2015 tilinpäätöksen vahvistamiseen
liittyvät tavoitteet ja on saavuttanut
myös asetetut käsittelyaikatavoitteet.
(YM hallitusneuvos Oili Rahnasto
0295 250 244)

HALLITUKSEN
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TP-UTVA:ssa esillä Syyria, Kiina
ja Venäjä
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 31. maaliskuuta Syyrian
ajankohtaisesta tilanteesta. Suomi
pitää tärkeänä, että YK:n erityisedustajan johdolla on onnistuttu jatkamaan poliittisia neuvotteluita Genevessä.
19.4.2017/44
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Tilanne Syyriassa jatkuu kuitenkin vaikeana. Vuoden 2016 lopussa aikaansaatu koko Syyrian kattava tulitaukosopimus ei ole pitänyt. Suomi kehottaa tulitaukosopimuksen takaajina toimivia Venäjää, Turkkia ja Irania toimiin tilanteen rauhoittamiseksi. Humanitaarisen avun perille pääseminen tulee varmistaa. Esillä oli myös
Suomen valmistautuminen Brysselissä 5.4. järjestettävään kansainväliseen Syyria-konferenssiin, joka on osa
Syyria-apulupauskokousten sarjaa.
Kokouksessa keskusteltiin myös
Suomen ja Kiinan suhteista. Kiinan
presidentti Xi Jinping tekee valtiovierailun Suomeen 4.–6.4. Suomi
100 -juhlavuotta juhlistava vierailu
on ensimmäinen Kiinasta Suomeen
suuntautuva valtiovierailu sitten vuoden 1995. Tasavallan presidentti Sauli
Niinistö vieraili Kiinassa vuonna
2013.
Venäjän ajankohtainen tilanne sekä
Suomen ja Venäjän kahdenväliset suhteet olivat myös esillä kokouksessa.
Lisäksi keskusteltiin Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajakaudesta.
Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Jarno Syrjälä (Syyria), p. 0295
351 891, osastopäällikkö Kimmo
Lähdevirta (Kiina), p. 0295 351 746,
osastopäällikkö Maimo Henriksson
(Venäjä), p. 0295 351 247, ulkoasiainministeriö
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
31.3.2017

EU-ministerivaliokunnassa tilannekatsaus Britannian EU-eroprosessista
EU-ministerivaliokunta sai tänään
31. maaliskuuta kokouksessaan tilannekatsauksen Britannian EU-eroprosessista. EU-ministerivaliokunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan
7. Suomen kantoja eroneuvottelujen

suuntaviivoihin, jotka Eurooppaneuvosto hyväksyy 29. huhtikuuta.
Kaksi tärkeintä erosopimuksessa sovittavaa asiaa koskevat kansalaisten
oikeuksia ja Britannian maksuja unionin budjettiin. Suomen prioriteetit Britannian EU-eron suhteen ovat 1) erosopimuksessa on turvattava Britanniassa olevien EU-kansalaisten ja
unionin alueella olevien brittien saavutetut oikeudet täysimääräisesti ja
2) Britannian on vastattava taloudellisista sitoumuksista, jotka se on unionin jäsenenä ollessaan tehnyt.
Unionin ja Britannian uuden suhteen
valmistelu ja käsittely alkaa vasta myöhemmin.
EU-ministerivaliokunnassa oli esillä
myös EU27-päämiesten tulevaisuuspohdinta ja Rooman julistuksen seuranta. Kyse on pitkälti jo käynnissä
olevan työn jatkamisesta ja tiivistämisestä. Ensisijaista on keskittyminen konkreettisten tulosten aikaansaamiseen kasvun ja turvallisuuden
alalla.
EU-ministerivaliokunta linjasi lisäksi
Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:
– Ulkoasiainneuvosto 3.4.
– Maatalousneuvosto 3.4.
– Epävirallinen työllisyys- ja sosiaaliministerikokous 3.–4.4.
– Epävirallinen kilpailukykyministerien kokous (sisämarkkinat, teollisuus) 6.4.
Ulkoasiainneuvostossa käsitellään Syyrian, Jemenin sekä Libyan tilannetta.
Maatalousneuvoston pääaiheena on
keskustelu yhteisen maatalouspolitiikan perusasetusten yksinkertaistamisesta osana EU:n varainhoitoa koskevien sääntöjen uudistamista. Lisäksi
neuvoston muissa asioissa Suomi
muiden pohjoismaiden sekä Baltian
maiden kanssa tuo pöydälle ehdotuksensa yhteisen maatalouspolitiikan
yksinkertaistamiseksi, jolla on tar-

koitus vaikuttaa erityisesti vuoden
2020 jälkeisen yhteisen maatalouspolitiikan sisältöön.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319
ja erityisavustaja (EU-asiat) Riikka
Pakarinen, p. 040 580 0833, valtioneuvoston kanslia

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti
7.4.2017 perhe-eläkejärjestelmän
kehittämistä selvittäneen kolmikantaisen työryhmän raportin. Tulevaisuuden perhe-eläkejärjestelmä on
nykyistä yksinkertaisempi ja lasten
asema on aiempaa parempi. Työryhmän selvitystyöstä on sovittu vuoden
2017 eläkeuudistuksen yhteydessä.
Ryhmä keskittyi tarkastelemaan työeläkejärjestelmän perhe-eläke-etuuksia. Raportti on osoitteessa http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-00-3870-0. Lisätietoja antaa johtaja Heli Backman
p. 0295 163 179, etunimi.sukunimi@
stm.fi, sosiaali- ja terveysministeriö.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:
– Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviämiseen -raportti,
12.4.2017. Selvityksen ensimmäisenä
päätavoitteena oli selvittää, millaiset
tukitoimet auttavat omaishoitajia selviytymään tehtävässään. Toisena päätavoitteena oli selvittää, millaisia
hoivavapaajärjestelmiä länsieurooppalaisissa maissa (erityisesti Ruotsissa) on käytössä ja millaisia kokemuksia niistä on saatu, sekä arvioida
niiden soveltuvuutta Suomeen.

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
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