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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
21.4.2017 seuraavat lait:

vahvisti

Laki Finanssivalvonnasta annetun
lain muuttamisesta ja laki vaihtoehto24.4.2017/46

rahastojen hoitajista annetun lain
muuttamisesta (HE 79/2016 vp).
Laeilla pannaan täytäntöön vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus. Finanssivalvonnasta annettuun lakiin lisätään säännös Finanssivalvonnan toimimisesta
asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. Finanssivalvonta valvoo Suomessa tai Suomesta käsin markkinoitavien, tarjottavien tai
myytävien vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden markkinoita. Finanssivalvonnalle annetaan valtuus käyttää
asetuksessa määriteltyjä väliintulotoimia, jotka koskevat kyseisten toimintojen harjoittamista. Lakiin lisätään myös säännökset hallinnollisen
seuraamusmaksun soveltamisalasta
ja enimmäismäärä sekä toimijoita
koskeva
velvollisuus
toimittaa
avaintietoasiakirja tiedoksi viranomaiselle viimeistään kun tarjoaminen aloitetaan Suomessa. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetusta laista kumotaan avaintietoesitteen laatimista koskeva poikkeusmahdollisuus.
Lait tulevat voimaan 1.1.2018. (VM
lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu
0295 530 552)

Laki kilpailulain 25 §:n muuttamisesta (HE 256/2016 vp). Kilpailulakia muutetaan siten, että yrityskauppavalvontaa koskevista säännöksistä
poistetaan sähkömarkkinoilla tapahtuvien yrityskauppojen kieltämistä
koskeva erityissäännös. Laki tulee
voimaan 1.5.2017. (TEM hallitusneuvos Tuomo Knuuti 0295 063 537)
Laki maankäyttö- ja rakennuslain
muuttamisesta (HE 251/2016 vp).
Yleiskaavan käyttöä rakennusluvan
perusteena lisätään, rakennusluvan
erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella koskevia säännöksiä täsmennetään ja maa- ja metsätalouteen
liittyvää rakentamista joustavoitetaan sekä mahdollistetaan suunnittelutarveratkaisujen tekeminen myös
alueellisena. Asemakaavoitusta helpotetaan ja joustavoitetaan mahdollistamalla
asemakaavamuutoksen
laatiminen myös vaiheittain sekä
mahdollistamalla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen perustellusta
syystä ilman yleiskaavan ohjausvaikutusta alueilla, joilla yleiskaava on
ilmeisen vanhentunut. Kunnan mahdollisuuksia päättää rakennusjärjestyksessä vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoitusten muutosmahdollisuuksista lisätään. Maisematyöluvan soveltamisalaa rajataan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kuntien
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alueidenkäytön suunnittelua ja rakennustoimen järjestämistä koskeva
ohjaustehtävä poistetaan ja valitusoikeus rajataan vaikutuksiltaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin asioihin. Lisäksi vähittäiskaupan sääntelyä kevennetään. Laki
tulee voimaan 1.5.2017. (YM hallitussihteeri Mirkka Saarela 0295 250
365)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 21.4.2017
seuraavat kansainväliset asiat:
Abu Dhabissa olevan suurlähetystön
päällikön, suurlähettiläs Riitta Swanin
valtuuttaminen toimimaan Suomen
edustajana International Renewable
Energy Agency (IRENA) -järjestössä.
(UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas
0295 351 413)
Ulkoasiainneuvos Anu Laamasen tai
hänen estyneenä ollessaan lakimies
Johanna Erkkilän valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta
suojaamisesta Suomen tasavallan
hallituksen ja Unkarin hallituksen
välillä. Sopimuksen tarkoituksena on
varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota
vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten
välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisitai tiede-, elinkeino- ja teknologiaasioissa. (UM lähetystöneuvos Jyri
Järviaho 0295 351 449)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 21.4.2017
seuraavat asiat:
Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2015 verohyvitystä koskevan
päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaan Ahvenanmaan maakunnalle
kuuluva vuoden 2015 verohyvitys on
23 945 287 euroa. (VM valtiosihteeri
Martti Hetemäki 0295 530 292)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 21.4.2017
seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainneuvos Jarmo Kuuttila Bogotassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien, suurlähettiläs Mika Koskisen sivuakkreditoinnin Kolumbiaan peruminen se-
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kä ulkoasiainsihteeri Tommi Vuorinen São Paulossa olevan konsulaatin
päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien.
(UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas
0295 351 413)
Käräjätuomari Elise Johanna Salpaoja
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Mika Tapani Moisio Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin
virkaan sekä käräjätuomari Sanna
Johanna Sallinen Pohjois-Karjalan
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2017 lukien, ympäristöneuvos Kirsti Eliina Poikonen Vaasan
hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2017 lukien, määräaikainen käräjätuomari Ville Ilmari
Aaltonen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan
1.5.2017 lukien ja määräaikainen oikeussihteeri, hovioikeuden esittelijä
Paula Johanna Jutila Etelä-Karjalan
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2017 lukien. (OM apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos 0295
150 428)
Hovioikeudenneuvos Ari Juhani Siltama Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen ensiksi täytettävään virkaan, hovioikeudenneuvos
Terhi Outi Onerva Mattila Helsingin
hovioikeuden toiseksi täytettävään
virkaan sekä hovioikeudenneuvos
Jukka Ilmari Lindstedt Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan 1.5.2017 lukien ja hovioikeudenneuvos Arja Anita Mäki
Helsingin hovioikeuden neljänneksi
täytettävään virkaan 1.7.2017 lukien
sekä hovioikeudenneuvos Soile Eeva
Hannele Satopää Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja käräjätuomari Matti Olavi Kolehmainen Turun hovioikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.6.2017 lukien. (OM
hallitusneuvos Anne Hallavainio
0295 150 458)

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

Valtioneuvosto antoi 20.4.2017
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 37/2017 vp)
eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun
muuttamisesta. Poliisilain turvallisuustarkastussääntelyä ehdotetaan
muutettavaksi siten, että poliisilla
olisi mahdollisuus nykyistä kattavampien turvallisuustarkastusten tekemiseen erityistä suojelua tai erityistä valvontaa edellyttävissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Poliisimiehellä olisi tilanteen välttämättä
edellyttäessä oikeus tarkastaa henkilö paitsi vaaraa aiheuttavien esineiden ja aineiden varalta, myös sen
varmistamiseksi, ettei henkilöllä ole
hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joiden hallussapito tilaisuudessa
on muuten laissa tai lain nojalla kielletty. Lisäksi poliisimiehen oikeutta
tarkastuksen tekemiseen tilaisuustai tapahtumapaikoilla täydennettäisiin siten, että poliisimies voisi tilanteen edellyttäessä kohdistaa turvallisuustarkastuksen myös tilaisuuden
järjestämisalueella olevaan henkilöön. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.11.2017. (SM ylitarkastaja Jarkko Nieminen 0295 488 599)
Hallituksen esitys (HE 38/2017 vp)
eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta. Ehdotettua lakia sovellettaisiin valtion virkamiesten ja
työntekijöiden ulkomaan virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamiseen. Lailla muutettaisiin valtion virkamiesten ja työntekijöiden
ulkomaan matkavakuutuskäytäntöä
siten, että luovutaan yksityisten vakuutusyhtiöiden vakuutusten käyttämisestä ja siirretään vahingonkorvausvastuu valtion kannettavaksi.
Toimivaltainen viranomainen olisi
Valtiokonttori. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (VM neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta 0295 530 117)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Prikaatikenraali Mauri Koskela apulaiskomentajaksi (Deputy Force Commander) UNDOF-operaatiossa (UNDOF/HQ) 5.6.2017 lukien. (PLM
neuvotteleva virkamies Aila Helenius
0295 140 432)

Valtioneuvosto antoi 20.4.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2017 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta
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tuesta. Tukitaso on 17,00 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti. Mehiläistalouden kansalliseen pesäkohtaiseen
tukeen arvioidaan tarvittavan noin
0,5 miljoonaa euroa. Asetus tulee
voimaan 26.4.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2017 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta. Asetuksella säädetään kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien tarkastamisesta, valvonnan järjestämisestä sekä
valvonnan seuraamuksista vuonna
2017.
Asetus
tulee
voimaan
25.4.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Asetukseen liitetään yhteensä
58 ainetta, jotka on katsottu tärkeäksi
ottaa valvontaan kuluttajamarkkinoilta kiellettyinä psykoaktiivisina
aineina (KKP-aineet). Näistä aineista
39 on ilmoitetusti havaittu eurooppalaisilla kuluttajamarkkinoilla ja niillä
ei pääsääntöisesti ole muuta käyttötarkoitusta kuin tajunnantilan muuttaminen eli päihdekäyttö. Loput 19
ainetta ovat jonkun edellä mainitun
aineen paikkaisomeerejä, jotka voivat olla päihtymistarkoituksessa käytettynä terveydelle haitallisia tai vaarallisia. Nämä 58 ainetta eivät ole
lääkkeitä eivätkä huumausaineita eikä niillä ole tiedossa olevia teollisia
käyttötarkoituksia. Näiden muutosten lisäksi korjataan asetuksen liitteestä sekä suomeksi että ruotsiksi
joidenkin aineiden kirjoitusasua.
Asetuksen antamisen jälkeen kyseisten aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen
ja luovuttaminen ovat huumausainelain 5 §:n 2 momentin mukaan kielletty. Tutkimus- ja teollinen toiminta
sekä maahantuonti näitä käyttötarkoituksia varten, on edelleen sallittua
ilmoituksen tekemisen jälkeen. Aineiden hallussapito ja käyttö ei olisi
rangaistavaa. Asetus tulee voimaan
15.5.2017. (STM neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta 0295 163 713)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 20.4.2017 seuraavat päätökset:

24.4.2017/46

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin
toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotto; Eduskunta edellyttää, että kaikki
eduskuntapuolueet kattava parlamentaarinen seuranta järjestetään myös
tulevien selontekojen valmistelun
yhteydessä. (UM lähetystöneuvos
Theresa Zitting 0295 351 330)
Päätös määrätä oikeustieteen maisteri, varatuomari Päivi Leppämäki vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoimintaa tuntevaksi asiantuntijajäseneksi käsittelemään ja ratkaisemaan oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisia asioita
(työeläkeasiat), lääkärieverstiluutnantti, hallintoylilääkäri Rami Heikkilä sekä majuri Sami Leeve vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoimintaa tunteviksi asiantuntijajäseniksi käsittelemään ja ratkaisemaan
oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin
8 kohdan mukaisia asioita (sotilastapaturma-asiat) ja kapteeniluutnantti
Risto Kettunen ja lääkintäeverstiluutnantti, sotilasylilääkäri Kari Kesseli vakuutusoikeuden työoloja tai
yritystoimintaa tuntevien asiantuntijajäsenten varajäseniksi käsittelemään ja ratkaisemaan oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun
lain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisia asioita (sotilastapaturma-asiat)
1.5.2017 lukien vakuutusoikeuden
asiantuntijajäsenten 31.12.2019 päätyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Jennimari Huovinen 0295
150 394)
Päätös hyväksyä esitys Euroopan
unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ja sisäisen
turvallisuuden rahaston ohjelmakauden 2014–2020 Suomen kansallisten
ohjelmien muuttamisesta. Esitys
koskee Euroopan unionin sisäasioiden rahastoille myönnettyä lisärahoitusta ja rahastoja koskevien Suomen
kansallisten ohjelmien muuttamista
siten, että se mahdollistaa myönnetyn lisärahoituksen käytön. Euroopan komissio on osoittanut sisäasioiden rahastoille lisärahoitusta yhteensä 1,366 miljardia euroa. Lisärahoituksesta 1,13 miljardia euroa on kohdistettu turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon (AMIF)
ja 236 miljoonaa euroa sisäisen tur-

vallisuuden rahastoon (ISF). Lisärahoitus on jaettu jäsenvaltioille rahastojen perustamisasetuksiin sisältyvien rahanjakokriteerien mukaisesti. Suomelle kohdentuva osuus
AMIF-rahaston lisärahoituksesta on
2 553 128 euroa ja ISF-rahaston lisärahoituksesta 2 179 420 euroa. AMIFrahaston lisärahoitus on korvamerkitty kotouttamiseen ja lailliseen maahanmuuttoon sekä paluuseen. ISFrahaston lisärahoitus on korvamerkitty
matkustajatietojärjestelmän
(PNR) kehittämiseen ja tietojenvaihdon ja tietojärjestelmien yhteiskäyttöisyyden kehittämiseen. Komissio
on laatinut valmiit tekstiehdotukset,
jotka ohjelmiin sisällyttämällä jäsenvaltio saa lisärahoituksen käyttöönsä. Suomi on sisällyttänyt tekstiehdotukset ohjelmiin komission ehdottamassa muodossa. Muutetut ohjelmat tulee toimittaa komissiolle
21.4.2017 mennessä. Komissio pyrkii hyväksymään muutetut ohjelmat
kesäkuun loppuun mennessä, jolloin
lisärahoitus olisi käytettävissä kansallisesti jo syksyn 2017 hauissa. Lisärahoituksen käyttöä täsmennetään
rahastojen toimeenpano-ohjelmilla.
Lisäksi ohjelmiin sisällytetään aiemmin päätettyjä vähäisiä muutoksia.
(SM neuvotteleva virkamies Pauliina
Eskola 0295 488 263)
Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta valtiontakaus Finnvera Oyj:n
Euro Medium Term Note -lainaohjelmalle, jonka puitteissa otettujen lainojen pääoma on enintään 11 miljardia euroa. Valtiontakaus kattaa lainaohjelman puitteissa 31.12.2022 mennessä otetut, juoksuajaltaan enintään
25 vuoden lainat sekä näihin lainoihin liittyvät koron- ja valuutanvaihtosopimukset sekä muut vastaavat
suojausjärjestelyt ja sopimuksissa
sovitut korot ja muut ehdot. Valtiontakauspäätöksessä määrätään lisäksi
valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tehtävistä, jotka liittyvät takauksen hallintaan ja Finnvera Oyj:n
raportointivelvollisuudesta valtiovarainministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle sekä Valtiokonttorille.
Finnvera Oyj:lle myönnettävästä
valtiontakauksesta ei peritä takausmaksua, koska takauksen kohteena
oleva varainhankinta on yhtiölle
lainsäädännössä osoitetun erityistehtävän toteuttamista. Takauksen kohteena olevan varainhankinnan perusteella toteutettava antolainaus on
hinnoiteltava siten, ettei se ole ristiriidassa EU:n valtiontukisäännösten
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kanssa. (VM finanssineuvos Pauli
Kariniemi 0295 530 210)

kilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295
351 413)

Päätös myöntää Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR) valtiontakaus
pääomaltaan enintään 400 miljoonan
euron valmiusluottolimiitille pankkien kanssa. Takaus kattaa lisäksi
näihin lainoihin liittyvät korot, kuitenkin siten, että takauksen kohteena
olevan pääoman ja korkojen enimmäismäärä on enintään 440 miljoonaa euroa. Valtiontakaus on voimassa enintään 24 kuukautta valtiontakauksen myöntämispäivästä lukien.
Työttömyysvakuutusrahaston
on
määrä allekirjoittaa lainajärjestelyyn
liittyvät sopimukset 20.4.2017 siten,
että lainasopimus olisi voimassa
20.4.2019 saakka. Valtiontakauspäätöksessä määrätään lisäksi valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin
tehtävistä, jotka liittyvät takauksen
hallintaan sekä TVR:n raportointivelvollisuudesta edellä mainituille.
TVR:lle myönnettävästä valtiontakauksesta ei peritä takausmaksua.
(VM finanssineuvos Pauli Kariniemi
0295 530 210)

Lähetystöneuvos Jarmo Kuuttila ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2017
lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo
Tulokas 0295 351 413)

Päätös myöntää EPV Tuulivoima
Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Närpiön kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa
varten (Norrskogen 110 kV). (TEM
ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295
064 220)
Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Teppo Heikkilä
valtioneuvoston esittelijäksi. (STM
hallitusneuvos Liisa Perttula 0295
163 521)
Päätös myöntää sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaarelle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä edustavan varajäsenen tehtävästä
ja nimittää hänen tilalleen ekonomisti
Tytti Naukkarinen 20.4.2017 lukien
lautakunnan 31.12.2020 päättyväksi
toimikaudeksi. (STM ylitarkastaja
Jukka Lavaste 0295 163 173)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 20.4.2017 seuraavat nimitysasiat:
Valtioneuvosto antoi erivapauden ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista
lähetystöneuvos, oikeustieteen kandidaatti Jarmo Kuuttilalle. (UM hen-
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Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva
virkamies Jari Kallelalle virkavapautta valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta
1.6.2017–30.4.2022. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)
Ylijohtaja, farmasian lisensiaatti Sinikka Rajaniemi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtajan virkaan 1.5.2017–30.9.2018.
(STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)
Kasvatustieteen maisteri Henna Huttu
sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.2017–
31.12.2018, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.4.2017
seuraavia asioita:
Viestintäviraston oikeuttaminen tekemään vuokrasopimus Ilmatieteen laitoksen kanssa tilojen vuokraamiseksi
Dynamicum-toimitalossa siten, että
sopimus on irtisanottavissa aikaisintaan 31.7.2028. Sopimuksen määrä
saa olla enintään 15 829 534 euroa
(19 628 622 euroa arvonlisäveron
kanssa) kymmenen vuoden sopimuskauden aikana. (LVM hallintojohtaja
Jussi Luomajärvi 0295 342 471)
Valtion omistamien kiinteistöjen luovuttaminen aluevaihdossa. Ympäristöministeriö valtuuttaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luovuttamaan aluevaihdossa
ympäristöministeriön
hallinnassa
olevat seuraavat kiinteistöt: Lieksan
kunnassa sijaitseva tila Suoja-Savikkola, kiinteistötunnus 422-408-5-3,
pinta-alaltaan 333,1 hehtaaria ja Konneveden kunnassa sijaitseva tila Vaihto-Heikkilä, kiinteistötunnus 275402-19-12, pinta-alaltaan 60,9 hehtaaria. Kiinteistöt on hankittu ympäristöministeriön hallintaan käytettäväksi vaihto-omaisuutena hankittaessa luonnonsuojeluun tarkoitettu-

ja alueita valtion omistukseen. Kiinteistöt luovutetaan UPM-Kymmene
Oyj:lle, joka luovuttaa vaihdossa
valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin
yhteensä noin 324,4 hehtaarin suuruiset alueet. Luovutettavien kiinteistöjen luovutusarvo on yhteensä
1 693 000 euroa. Vaihdossa UPMKymmene Oyj:n valtiolle luovuttamien alueiden luovutusarvo on yhteensä 2 130 000 euroa. Valtio maksaa UPM-Kymmene Oyj:lle lisäksi
välirahaa 437 000 euroa. (YM hallitussihteeri Johanna Korpi 0295 250
278)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
21.4.2017

EU-ministerivaliokunnassa ylimääräinen Eurooppa-neuvosto, turvapaikkajärjestelmä ja Eurooppa
2020-strategia
EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 21. huhtikuuta ylimääräistä Eurooppa-neuvostoa, yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista
sekä Suomen kansallista uudistusohjelmaa liittyen Eurooppa 2020-strategiaan.
EU-ministerivaliokunta
täsmensi
Suomen kantoja Britannian erosopimusta koskeviin neuvotteluihin. EU
käy eroneuvottelut Britannian kanssa
suuntaviivojen pohjalta, jotka hyväksytään ylimääräisessä Eurooppaneuvostossa 29. huhtikuuta. Yleisten
asioiden neuvosto valmistelee asiaa
Eurooppa-neuvostoon kokouksessaan 27. huhtikuuta. Erosopimusta
koskevissa neuvotteluissa Suomen
ensisijaisena tavoitteena on Suomen
etujen turvaaminen ja EU:n jäseniksi
jäävien 27 maan yhtenäisyyden varmistaminen. Suomelle on tärkeää
turvata vastavuoroisesti kansalaisten
asema sekä varmistaa, että Britannia
vastaa taloudellisista sitoumuksista,
jotka se on unionin jäsenenä tehnyt.
EU-ministerivaliokunta linjasi myös
Suomen näkemyksiä EU:n yhteisen
turvapaikkapolitiikan uudistamiseen
liittyvään asetukseen, jossa määritetään muun muassa ketkä voivat saada
kansainvälistä suojelua EU-maissa ja
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millaisia etuuksia heille voidaan
myöntää. Tavoitteena on lähentää jäsenmaiden turvapaikkajärjestelmiä,
jotta luvaton edelleen liikkuminen
jäsenmaasta toiseen vähenisi.
EU-ministerivaliokunta puolsi kansallisen, EU:n asettamaan Eurooppa
2020-strategiaan perustuvan uudistusohjelman vahvistamista ja valmistelun jatkamista. Ohjelmassa kuvataan, mihin toimiin hallitus on ryhtynyt kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten EU:n antamiin julkisen talouden kestävyyttä, työmarkkinoita ja kilpailukykyä koskeviin
suosituksiin on reagoitu.
Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:
– Yleisten asioiden neuvosto ml.
koheesioasiat (25.4.)
– Epävirallinen ympäristöministerikokous (25.–26.4.)
– Epävirallinen puolustusministerikokous (26.–27.4.)
– Epävirallinen ulkoministerikokous
(28.4.)
Yleisten asioiden neuvoston pääaiheena on koheesiopolitiikka eli EU:n
alueiden välisten sosiaalisten ja taloudellisten erojen kaventaminen.
Erityisesti käsitellään koheesiopolitiikan tuomisesta lähemmäksi kansalaisia. Ympäristöministerit keskustelevat ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, valtamerten kestävyydestä
sekä merten roskaantumisesta. Puolustusministerikokouksen
aiheita
ovat pysyvä rakenteellinen yhteistyö,
puolustuksen säännöllinen arviointi,
komission Euroopan puolustusalan
toimintasuunnitelma sekä EU:n taisteluosastot. Epävirallinen ulkoministerikokous keskustelee Turkista,
EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen
globaalistrategian toimeenpanosta,
globalisaatiosta sekä ulkoasiainneuvoston työmenetelmistä.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319,
erityisavustaja (EU-asiat) Riikka
Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EUasioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia
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LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa 19.4.2017 julkistetussa mietinnössään, että siviili- ja sotilastiedustelun laillisuusvalvontaa varten
perustettaisiin uusi viranomainen,
tiedusteluvaltuutettu. Valvontajärjestelmän uudistamista tarvitaan, sillä sisäministeriön ja puolustusministeriön työryhmissä valmistellussa
uudessa tiedustelulainsäädännössä
ehdotetaan siviili- ja sotilastiedusteluviranomaisille uusia merkittäviä
tiedustelutehtäviä ja -toimivaltuuksia. Tiedusteluvaltuutettu toimisi tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutetun tehtävänä olisi valvoa tiedustelumenetelmien käytön lainmukaisuutta sekä
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedusteluvaltuutetulla olisi vahva asema ja
tehokkaat toimivaltuudet laillisuusvalvonnassa. Mietintö on osoitteessa
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/149199
5789102.html. Lisätietoja antavat
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri, p. 0295
150 280 ja työryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Anu Mutanen, p.
0295 150 311, sähköposti: etunimi.
sukunimi@om.fi, oikeusministeriö.
Sisäministeriön valmistelemassa siviilitiedusteluun liittyvässä mietinnössä Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on
parantaa suomalaisen yhteiskunnan
mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta
vakavilta uhkilta. Tällaisia uhkia
ovat esimerkiksi terrorismi, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama
vakoilu tai elintärkeän infrastruktuurin lamauttaminen. Mietintö on
osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:
978-952-324-129-9. Lisätietoja antavat ylijohtaja Kauko Aaltomaa, p.
0295 418 850, etunimi.sukunimi@
intermin.fi, lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi, p. 0295 488 561, etunimi.sukunimi@intermin.fi ja erityisasiantuntija Heli Heikkola, p.
0295 488 224, etunimi.sukunimi@
intermin.fi, sisäministeriö. Sotilastiedustelulainsäädäntöä valmistelevan työryhmän mietinnössä esitetään, että säädetään laki sotilastiedustelusta. Esityksen tavoitteena on
saattaa puolustusvoimien tiedustelua
koskeva lainsäädäntö ajan tasalle se-

kä täyttää perustuslaista ja Suomea
sitovista kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset. Mietintö on
osoitteessa http://www.defmin.fi/tiedustelu. Lisätietoja antavat lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, p.
0295 140 600 ja viestintään liittyen
erityisasiantuntija Eemeli Peltonen, p.
0295 140 125, puolustusministeriö.
Oikeusministeriö julkisti 13.4.2017
työryhmän mietinnön, jossa ehdotetaan nykyisen valmismatkalain tilalle säädettäväksi uusi laki matkapalveluyhdistelmistä. Lailla pantaisiin täytäntöön EU:n matkapakettidirektiivi. Tavoitteena on parantaa
kuluttajansuojaa ja helpottaa matkapalvelujen tarjontaa rajojen yli. Matkapaketilla tarkoitetaan vähintään
kahden erityyppisen, samaa matkaa
varten ostettavan matkapalvelun yhdistelmää. Matkapalveluja olisivat
paitsi kuljetus ja majoitus myös autonvuokraus sekä muut matkailupalvelut, kuten pääsyliput eri tapahtumiin. Merkittävin muutos lainsäädäntöön olisi lain soveltamisalan laajentuminen. Uusi laki koskisi matkanjärjestäjän etukäteen kokoamien
matkapakettien lisäksi esimerkiksi
sellaisia matkapaketteja, jotka matkustaja itse kokoaa elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa edellyttäen, että
matkustaja valitsee haluamansa matkapalvelut ennen kuin sitoutuu maksamaan ne. Mietintö on osoitteessa
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/149198
6493040.html. Lisätietoja antavat
lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, p. 0295 150 266 ja erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, p. 0295 150
139, sähköposti: etunimi.sukunimi@
om.fi, oikeusministeriö.
Valtioneuvoston kehittämistyöryhmän puheenjohtaja, varatuomari
Seppo Tiitinen luovutti 18.4.2017
Yhtenäinen valtioneuvosto syntyy
yhteistyöllä ja yhtenäisillä toimintatavoilla -selvityksen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle.
Työryhmä esittää, että valtioneuvostossa noudatettaisiin yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa. Valtioneuvostoon
tarvitaan yhteensopivat tietojärjestelmät ja yhteinen palkkausjärjestelmä.
Ministeriöiden rekrytoinnit tulisi
keskittää valtioneuvoston hallintoyksikköön. Ylimpien virkamiesten
rekrytointeihin ja heidän johtamistaitojensa keskitettyyn arviointiin tulisi
perustaa virkamiesten valintalauta-
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kunta. Lisäksi selvityksessä esitetään, että hallitusohjelma olisi entistä
tiiviimpi strategia-asiakirja. Hallituksen toimintasuunnitelma valmisteltaisiin poliittisessa ohjauksessa.
Ministerit esittelisivät toimintasuunnitelmassa vastuullaan olevat keskeiset asiat ministeriön asioita käsittelevälle eduskunnan valiokunnalle. Selvitys on osoitteessa http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-251-845-3. Lisätietoja antavat varatuomari Seppo
Tiitinen, p. 050 1574 sekä ministerin
erityisavustaja Tuomas Vanhanen, p.
046 923 3624 ja neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, p. 0295 530
418, valtiovarainministeriö.
Selvitysmies Jari Jokinen luovutti
20.4.2017 Positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeet -raportin
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni
Grahn-Laasoselle ja oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille. Raportissa pohditaan keinoja, miten koulutuksella vastataan taantuman jälkeisen positiivisen rakennemuutoksen
osaamistarpeisiin. Positiivisen rakennemuutoksen alueilla osaavasta
työvoimasta on pulaa. Selvityksessä
esitetään 10 toimenpide-ehdotusta,
joilla positiivisen rakennemuutoksen
osaajapulaa voitaisiin helpottaa. Selvityksessä esitetään muun muassa,
että Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toteutettaisiin ammatillisen koulutuksen reformia valmistelevia kasvupilotteja, joilla vastataan etupainotteisesti alueiden osaajatarpeisiin.
Piloteissa kootaan yhteen alueen yri-

tyksiä, koulutuksen järjestäjiä ja muita
toimijoita, selkeytetään koulutus- ja
osaajatarvetta ja käynnistetään riittävään pätevyyteen tähtääviä koulutushankkeita, joihin voi osallistua koulutettavia myös alueen ulkopuolelta.
Pilottien perusteella vahvistetaan
Lounais-Suomen ammatillista koulutusta. Raportti on osoitteessa http:/
/minedu.fi/documents/1410845/4240
776/Positiivisen+rakennemuutoksen
+osaajatarpeet+-+Selvitysmiehen+
raportti/dbf3b813-6d0c-4546-b10eb1da02f3bd33. Lisätietoja antaa johtaja Jari Jokinen, p. 0400 914 839,
jari.jokinen@tek.fi.
Työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää ylioppilastutkinnon keskeisiä
kehittämistarpeita sekä tehdä ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi
luovutti 18.4.2017 esityksensä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni GrahnLaasoselle. Reaaliaineissa suoritettaisiin vastaisuudessa joko kaksi reaaliaineen koetta tai yksi reaaliaineen
koe ja yksi vieraan kielen koe. Kokeiden kestoa esitetään lyhennettäväksi neljään tuntiin ja äidinkielen
koe muutettaisiin kaksipäiväisestä
yksipäiväiseksi. Suullinen kielitaidon koe tulisi osaksi vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kokeita. Työryhmän ehdotusten lähtökohtana on ollut vahvistaa ylioppilastutkintoa lukion päättötutkintona ja tutkinnon hyödynnettävyyttä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa tulevina vuosina. Esitys on osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-26

3-462-7. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö
Anita Lehikoinen, p. 0295 330 182,
opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetusneuvos Tiina Tähkä, p. 0295 331
331, Opetushallitus.
Opetus- ja kulttuuri-, työ- ja elinkeino- ja sosiaali- ja terveysministeriöiden asettama työryhmä luovutti
12.4.2017 ehdotuksensa luovan talouden vahvistamiseksi Suomessa
opetus- ja kulttuuriministeri Sanni
Grahn-Laasoselle. Esityksessä kartoitettiin esteitä luovan osaamisen
hyödyntämiselle. Se sisältää esityksiä alan elinkeinotoiminnan ja työllisyyden kehittämiseksi, rahoitusinstrumenttien uudistamiseksi sekä
alan ammattilaisten ja taiteilijoiden
sosiaaliturvan kehittämiseksi. Luovat alat -työryhmä esittää, että hallituksen tulisi käynnistää monialaisen
Creative Business Finland -kehittämispalveluiden rakentaminen. Ne rakennettaisiin Tekesin biotalousohjelman mallin mukaisesti ja hyödyntäen
parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.
Raportti on osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/7
9725. Lisätietoja antavat työryhmän
puheenjohtaja, Professor of Practice
Anne Brunila, p. 0400 813 952, opetus- ja kulttuuriministerin erityisavustaja Matias Marttinen, p. 044
269 3113, opetus- ja kulttuuriministeriö ja elinkeinoministerin erityisavustaja Hannu Väänänen, p. 050 410
4909, työ- ja elinkeinoministeriö.

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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