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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
M U U T O S VA LT I O N E U V O S T O S S A

Tasavallan
presidentti
vapautti
5.5.2017 ulkoasiainministeri Timo
Juhani Soinin käsittelemästä valtio8.5.2017/51

neuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita, oikeus- ja työministeri
Jari Tapani Lindströmin käsittelemästä oikeusministeriön toimialaan
kuuluvia asioita sekä maatalous- ja
ympäristöministeri Kimmo Kalevi
Tiilikaisen käsittelemästä maa- ja
metsätalousministeriön toimialaan
kuuluvia asioita. Lisäksi tasavallan
presidentti määräsi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Kaisa GrahnLaasosen käyttämään opetusministerin nimikettä, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Kalevi Tiilikaisen käyttämään asunto-, energia- ja
ympäristöministerin nimikettä ja käsittelemään myös työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvia
asioita, elinkeinoministeri Mika Tapani Lintilän käsittelemään myös
valtioneuvoston kanslian toimialaan
kuuluvia asioita, sekä oikeus- ja työministeri Jari Tapani Lindströmin
käyttämään työministerin nimikettä.
Edelleen tasavallan presidentti nimitti ja määräsi lakimies, kansanedustaja Antti Edvard Häkkäsen valtioneuvoston jäseneksi ja oikeusministeriksi, filosofian maisteri, kansanedustaja Sampo Johannes Terhon
valtioneuvoston jäseneksi ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeriksi
opetus- ja kulttuuriministeriöön ja
käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita, sekä

maanviljelijä, kansanedustaja Jari
Juhani Lepän valtioneuvoston jäseneksi ja maa- ja metsätalousministeriksi. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
5.5.2017 seuraavat lait:

vahvisti

Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta
(HE 188/2016 vp). Lakia täsmennetään niin, että voidaan varmistaa
omakustannusperiaatteen toteutuminen yhteispalvelun järjestämisestä
aiheutuvien kustannusten jaossa toimintaan osallistuvien viranomaisten
kesken. Toimeksiantajien velvollisuutta perehdyttää ja kouluttaa yhteispalvelun palveluneuvojia sekä antaa
näille asiantuntijatukea täsmennetään ja laajennetaan. Yhteispalvelussa hoidettavien tehtäviä uudistetaan
ja sääntelyssä korostetaan sähköisten
palveluiden käyttöä sekä käytön neuvontaa ja tukea. Lakiin lisätään säännökset uusista yhteispalvelun antamisen tavoista. Palveluja voidaan antaa
käyntiasioinnin lisäksi tieto- ja viestintäteknisten käyttöyhteyksien avulla
ja käyttäen hyväksi myös palvelumenettelyjä ja -keinoja, jotka eivät edellytä kiinteää toimitilaa. Yhteispalve9
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lussa voidaan lisäksi järjestää teknisen käyttöyhteyden avulla asiakkaalle
pääsy toimeksiantajan antamaan henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Yhteispalvelusopimuksen sisältöä koskevaa sääntelyä päivitetään ja lisätään sopimista edellyttävien asioiden
luetteloon teknisen käyttöyhteyden
käyttöön, salassa pidettävien tietojen
käsittelyyn sekä kielellisten oikeuksien turvaamiseen liittyvät asiat.
Myös yhteispalvelurekisteriä koskevaa sääntelyä täsmennetään. Lisäksi
ohjausjärjestelmää uudistetaan siten,
että valtiovarainministeriön tukena
ohjauksessa toimii valtioneuvoston
asettama yhteispalvelun neuvottelukunta. Myös toimeksiantajien ja niitä
ohjaavien viranomaisten toimivaltaa
ja vastuuta palveluiden ohjauksessa,
seurannassa ja valvonnassa vahvistetaan. Laki tulee voimaan 1.6.2017.
(VM hallitusneuvos Ilkka Turunen
0295 530 097)
Laki tieliikennelain muuttamisesta
(HE 22/2017 vp). Tieliikennelakiin
lisätään ajoneuvojen suurimpia sallittuja massoja ja mittoja koskevan
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät säännökset ajoneuvon painon
etätunnistusjärjestelmästä ja kontin
ja vaihtokorin painoa koskevien tietojen antamisesta kuormaa kuljettavalle liikenteenharjoittajalle ja valvoville viranomaisille. Laki tulee voimaan 7.5.2017. (LVM hallitusneuvos
Jorma Hörkkö 0295 342 503)
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, laki viranomaisten
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun
lain muuttamisesta, laki maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta, laki
luonnonsuojelulain 65 §:n muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 39
ja 83 §:n muuttamisesta, laki vesilain
muuttamisesta, laki maa-aineslain
muuttamisesta, laki kaivoslain 34 ja
56 §:n muuttamisesta, laki ydinenergialain 23 ja 25 §:n muuttamisesta,
laki maantielain 18 ja 29 §:n muuttamisesta, laki ratalain 11 ja 24 §:n
muuttamisesta, laki ilmailulain 79 §:n
muuttamisesta, laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta, laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain muuttamisesta,
laki sähkömarkkinalain 14 ja 15 §:n
muuttamisesta ja laki maakaasumarkkinalain 6 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 259/2016 vp). Laeilla
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pannaan täytäntöön tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun
Euroopan unionin direktiivin 2011/92/
EU muutos (2014/52/EU) sekä sujuvoitetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja eräitä muita ympäristöllisiä menettelyjä. Lait tulevat
voimaan 16.5.2017. (YM hallitussihteeri Eriika Melkas 0295 250 170)
Tasavallan presidentti hyväksyi matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan ja päätti ilmoituksen antamisesta sekä vahvisti lain
matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain merilain muuttamisesta ja lain valmismatkalain 24 §:n
muuttamisesta (HE 271/2016 vp).
Pöytäkirjalla määrätään muun muassa
rahdinkuljettajan vastuusta ja vakuuttamisvelvollisuudesta matkustajien ja
matkatavaran kansainvälisissä merikuljetuksissa. Euroopan unionissa
pöytäkirjan aineelliset määräykset on
pääosin sisällytetty merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta
onnettomuustapauksissa annettuun
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseen (ns. Ateena-asetus), jota
sovelletaan kansainvälisten kuljetusten lisäksi myös eräisiin kotimaan
merikuljetuksiin. Pöytäkirjan ja Ateena-asetuksen mukainen sääntely ulotetaan Suomessa koskemaan myös
sisävesiliikennettä ja kotimaan meriliikennettä pienemmillä matkustajaaluksilla. Tällöin rahdinkuljettajan
vastuu on yhtenäinen riippumatta siitä, onko kuljetus tapahtunut sisävesillä vai merialueilla, mikä on matkustajan oikeusturvan kannalta perusteltua. Lisäksi varustajan vastuun
yleistä enimmäismäärää matkustajiin
kohdistuvista henkilövahingoista nostetaan vastaamaan Ateena-asetuksen
mukaista rahdinkuljettajan pakollisen vakuutuksen määrää 250 000 erityistä nosto-oikeutta (SDR). Muutoksella parannetaan matkustajien
oikeutta korvauksiin. Matkustajien ja
matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan
yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymiskirjan tallettamisen jälkeen annettava ilmoitus: Suomi
käyttää merioikeudellisia vaateita
koskevaan vastuun rajoittamisesta
vuonna 1976 tehdyn yleissopimuk-

sen, sellaisena kuin se on muutettuna
vuoden 1996 pöytäkirjalla, 15 artiklan 3 bis kohdan mukaista mahdollisuutta ja säätää kansallisesti vastuunrajoitusjärjestelmän, jota sovelletaan
aluksen matkustajien kuolemasta ja
ruumiinvammasta johtuviin vaatimuksiin. Suomen kansallisen lainsäädännön mukainen korkeampi vastuun raja aluksen matkustajien kuolemasta ja ruumiinvammasta johtuvien vaatimusten osalta on 250 000
erityisnosto-oikeutta. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana saman aikaan
kun pöytäkirja tulee Suomen osalta
voimaan. (LVM hallitusneuvos Tiina
Ranne 0295 342 004)
Tasavallan presidentti hyväksyi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehdyt muutokset sekä
vahvisti lain alusten aiheuttaman
meren pilaantumisen ehkäisemisestä
vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen
tehtyjen muutosten lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta, lain alusten
aiheuttaman meren pilaantumisen
ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta, lain alusten
aiheuttaman meren pilaantumisen
ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta, lain alusten
aiheuttaman meren pilaantumisen
ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn
kansainväliseen yleissopimukseen
liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I,
II, IV ja V liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 3/
2017 vp). Merenkulun ympäristönsuojelulakia muutetaan yleissopi-
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muksen liitteisiin tehtyjen muutosten
edellyttämällä tavalla. Lakiin tehdään myös eräitä Euroopan unionin
lainsäädännön edellyttämiä muutoksia. Lakiin lisätään myös säännökset
hyväksyttyjen luokituslaitosten toimivallasta antaa aluksille todistuskirjoja sekä eräitä hyväksyntöjä.
Keskeisiä muutoksia ovat vuonna
2011 hyväksytyt muutokset käymäläjätevesiä koskevaan yleissopimuksen IV liitteeseen, jossa Itämeri nimetään käymäläjätevesipäästöjen erityisvalvonta-alueeksi, sekä kiinteitä jätteitä koskevan V liitteen kokonaisuudistus. Yleissopimuksen I liitteen
muutokset liittyvät öljysäiliöalusten
lastinsiirtoja koskeviin määräyksiin.
Lakien voimaantulosta säädetään
valtioneuvoston asetuksella. (LVM
ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342
052)
K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 5.5.2017
seuraavat kansainväliset asiat:
Ulkoasiainneuvos Päivi Laivola Donin
de Rosièren valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä
Wienissä 1.6.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295
351 413)
Ulkoministeri Timo Soinin tai hänen
estyneenä ollessaan arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkösen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön
edistämisestä. (OKM opetusneuvos
Paavo-Petri Ahonen 0295 330 247)
Polaarisilla alueilla purjehtivia aluksia koskevan säännöstön pakottavien
osien ja ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen
XIV luvun hyväksyminen. (LVM ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342 052)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 5.5.2017
seuraavat asiat:
Lakimies Hannele Vettaisen määrääminen työtuomioistuimen asiantuntijajäseneksi 1.6.2017 lukien 31.12.2018
päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295
150 458)
Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan
kansainvälisen sopimuksen voimaan-
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saattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954
yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 51/2004 vp). (OM
lainsäädäntöneuvos Janina GroopBondestam 0295 150 334)
Veto-oikeuden käyttämättä jättäminen seuraavien maakuntalakien osalta:
maakuntalaki paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain soveltamisesta
Ahvenanmaalla ja maakuntalaki Ahvenanmaan kunnallislain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina
Groop-Bondestam 0295 150 334)
Tasavallan presidentti ratkaisi 14 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Johanna Nyberg 0295 150 068)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 5.5.2017
seuraavat nimitysasiat:
Teheranin suurlähetystön päällikön,
ulkoasiainneuvos Harri Kämäräisen
edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2017 ja Windhoekin
suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Anne Salorannan edustuston
päällikön tehtävän päättyminen
31.8.2017. (UM henkilöstöjohtaja
Pirjo Tulokas 0295 351 413)
Ulkoasiainneuvos Keijo Norvanto
Teheranissa olevan suurlähetystön
päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Pirkko-Liisa Kyöstilä Windhoekissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään sekä ulkoasiainneuvos
Anna-Kaisa Heikkinen Ramallahissa
olevan yhteystoimiston päällikön tehtävään 1.9.2017 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351
413)
Kairon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Laura Kansikas-Debraisen
sivuakkreditointi Sudaniin. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295
351 413)
Määräaikainen oikeusneuvos, valiokuntaneuvos, OTK, VT Petri Tuomas Helander 1.6.2017 lukien, määräaikainen oikeusneuvos, hallintooikeustuomari, OTK, VT Kari Vesa
Tornikoski 1.8.2017 lukien, määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTL,
OTK, VT Timo Tuomas Kuokkanen

1.9.2017 lukien ja määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari,
OTK Taina Tuulikki Pyysaari
1.10.2017 lukien korkeimman hallinto-oikeuden neljään oikeusneuvoksen virkaan. (OM kansliapäällikkö
Asko Välimaa 0295 150 248)
Määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Kari Vesa
Tornikoski 1.7.–31.7.2017, määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTL,
OTK, VT Timo Tuomas Kuokkanen
1.7.–31.8.2017, määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari,
OTK Taina Tuulikki Pyysaari 1.7.–
30.9.2017, määräaikainen oikeusneuvos, apulaisoikeuskansleri, OTL,
OTK, LLM, VT Mikko Ilari Puumalainen 1.7.–31.12.2017, määräaikainen oikeusneuvos, esittelijäneuvos,
OTT, OTL, OTK, VT Anne Johanna
Nenonen 1.7.–31.12.2017, määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Antti Nestori
Pekkala 1.7.–31.12.2017, määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTK, LLM, VT Maarit
Leila Elina Lindroos 1.7.–31.12.2017,
määräaikainen apulaisprofessori, esittelijäneuvos, OTT, OTL, OTK Kirsti
Anneli Kurki-Suonio 1.8.–31.12.2017,
valiokuntaneuvos, OTL, OTK, MMK
Jaakko Ilmari Autio 1.8.–31.12.2017
ja johtava hallintovirkamies, OTT,
OTL, OTK, LLM, VT Pekka Sakari
Aalto 1.9.–31.12.2017 korkeimman
hallinto-oikeuden kahdeksaan määräaikaisen oikeusneuvoksen virkasuhteeseen. (OM kansliapäällikkö Asko
Välimaa 0295 150 248)
Majuri Sami Roikonen puolustusministeriön osastoesiupseerin virkaan
21.8.2017–31.12.2021. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala
0295 140 435)
Komentaja Jyri Kopare puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.6.2017–31.5.2020.
(PLM erityisasiantuntija Petri Laurila
0295 140 437)

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

Valtioneuvosto antoi 4.5.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 44/2017 vp)
eduskunnalle laiksi saamen kielilain
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muuttamisesta. Saamen kielilakia ehdotetaan tarkistettavaksi maakuntasekä sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämistä koskevan uudistuksen
johdosta siten, että saamelaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaan
kuuluvat kielelliset ja kulttuuriset oikeudet ja kulttuuri-itsehallinnon edellytykset turvataan uudistuksen jälkeenkin. Lisäksi lakiin tehtäisiin
muussa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi tarpeelliset korjaukset. Lisäksi laista poistettaisiin
viittaus saamelaiskäräjistä annettuun
lakiin saamelaisten määritelmän
osalta. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.7.2017. (OM neuvotteleva
virkamies Satu Kaskinen 0295 150
322)
Hallituksen esitys (HE 45/2017 vp)
eduskunnalle tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi
lainsäädännöksi. Tullin tehtäväksi
säädetty tavaroiden maahantuonnin
arvonlisäverotus ehdotetaan siirrettäväksi Verohallinnon tehtäväksi siltä
osin kuin kyse on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten tekemistä tuonneista. Tulli valvoisi kuitenkin tältäkin osin arvonlisäveron oikeellisuutta tulliselvitykseen liittyvän valvonnan yhteydessä
ja vastaisi rikostutkinnasta. Tullille
jäisi maahantuontien arvonlisäverotus muiden kuin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tekemien tuontien osalta. Tulli vastaisi
myös sellaisten luonnollisten henkilöiden tekemien tuontien verotuksesta, jotka eivät liity tuojan liiketoimintaan, sekä tullisäännösten vastaisen
tuonnin verotuksesta. Verohallinnon
vastuulle siirrettävässä maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovellettaisiin yleisiä arvonlisäverolain, omaaloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain ja veronkantolain
verotusmenettelyä ja veronkantoa
koskevia säännöksiä. Tuojat ilmoittaisivat tuonnista suoritettavan veron
oma-aloitteisesti veroilmoituksellaan
niin kuin muutkin verokaudelle kohdistettavia liiketoimia koskevat tiedot. Tuonnista suoritettava vero kohdennettaisiin samalle kuukaudelle
kuin sitä koskeva vähennyskin. Jos
tuodut tavarat käytetään kokonaan
vähennyskelpoiseen tarkoitukseen,
ei tuonnin osalta jäisi veroa maksettavaksi. Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin
lisättäisiin säännökset Tullin Verohallinnolle annettavista tiedoista ja

12

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin Verohallinnon Tullille annettavista tiedoista.
Säännösehdotuksia sovellettaisiin pääsääntöisesti myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä
tuonneissa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 0295
530 201)
Hallituksen esitys (HE 46/2017 vp)
eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §:n
muuttamisesta. Esityksen mukaan
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira voisi myöntää
hakemuksesta rajoitetun, määräaikaisen oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut lääkärin perustutkinnon sellaisessa EU- tai ETA-valtiossa, jossa
lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä on tutkinnon jälkeisen ammatillisen harjoittelun suorittaminen. Ammatinharjoittamisoikeus edellyttäisi lisäksi, että luvan
saanut toimii kirjallisesti nimetyn
laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Määräaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden ehtona aikaisemmin ollut ehto lääketieteen opintojen aloittamisesta ennen vuotta 2012
ehdotetaan poistettavaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2017.
(STM ylilääkäri Teppo Heikkilä 0295
163 238)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 4.5.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Puolustusvoimien turvamiehen voimankäyttövälineistä ja suojavarusteista. Asetuksessa säädetään niistä voimankäyttövälineistä ja suojavarusteista,
joita Puolustusvoimien erityiskoulutettu virkamies voi käyttää turvaamistehtävissä. Asetus tulee voimaan
9.5.2017. (PLM hallitussihteeri Kosti
Honkanen 0295 140 607)
Valtioneuvoston asetus Suomen ja
Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Pöytäkirja tulee voimaan
15.5.2017 niin kuin siitä on sovittu.
Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan
15.5.2017. (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 0295 162
494)

Valtioneuvoston asetus riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Hirvivahinkojen maastossa suoritettavaa arviointimenetelmää yksinkertaistetaan. Mittauksissa lasketaan jatkossa ainoastaan kasvatettavaksi tarkoitetut puut
kaikkien puiden sijaan ja tämän
vuoksi asetuksen liitteessä 2 esitettyjä laskentakaavoja muutetaan vastaavasti. Asetuksen liitteen 1 puulajikohtaisia vaurioluokkia yhdistetään.
Lisäksi otetaan käyttöön uusimmat
summa-arvomenetelmän aputaulukot
ja määritetään riistavahinkolain edellyttämät kolmen vuoden määräajoin
tarkistettavat poronhoitoalueen vasontaprosentti ja paliskunnittain arvioidut
vasakuolleisuusprosentit.
Asetus tulee voimaan 15.5.2017.
(MMM ylitarkastaja Jussi Laanikari
0295 162 432)
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen
käytöstä tiellä annetun asetuksen
muuttamisesta. Asetuksella pannaan
täytäntöön Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi (EU) 2015/719)
ajoneuvojen suurimmista mitoista ja
massoista ajoneuvojen rakennetta koskevilta osiltaan. Se sallii vaihtoehtoisia käyttövoimia (kaasu, sähkö) käyttäville ajoneuvoille lisäpainoa asianomaisen vaihtoehtoisen käyttövoiman tarvitseman painon verran sekä
ajoneuvojen pituuteen pienet lisäykset ilmanvastuksen pienentämiseksi,
ja lisäksi siinä on pieniä muutoksia
merikonttien kuljettamisen ja perävaunujen kytkennän helpottamiseksi.
Asetus tulee voimaan 7.5.2017.
(LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö
0295 342 503)
Valtioneuvoston asetus rakennuksen
esteettömyydestä. Asetuksella tarkennetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä esteettömyyttä koskevaa olennaista teknistä vaatimusta.
Se korvaa nykyisen asetustasoisen
sääntelyn rakennuksen esteettömyydestä. Asetuksella erotetaan rakennuksen esteettömyyttä koskevat velvoittavat säännökset ja ohjeet selkeästi toisistaan ja selkeytetään vaatimusten sisältöä, mikä edistää säännösten soveltamisen ennakoitavuutta
ja yhtenäisyyttä. Asetuksella toteutetaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman rakennusten esteettömyyteen liittyvät kirjaukset ottaen
kuitenkin huomioon perustuslain ja
YK:n vammaisyleissopimuksen vaatimukset. Asetuksella kumotaan
maankäyttö- ja rakennusasetuksen
53 pykälä, jossa säädetään liikkumi-
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sesteettömästä rakentamisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (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 5.5.2017 seuraavat päätökset:
Päätös vahvistaa ministerien työnjaot
valtioneuvoston kansliassa, oikeusministeriöissä, opetus- ja kulttuuriministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä. Valtioneuvoston kanslia:
Kunta- ja uudistusministeri Vehviläinen vastaa selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittamisesta päätöksenteon tueksi. Elinkeinoministeri Lintilä käsittelee valtion omistajaohjausasiat. Eurooppa-,
kulttuuri- ja urheiluministeri Terho
käsittelee ne valtioneuvoston EUsihteeristölle kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu pääministerille. Pääministeri Sipilä käsittelee valtioneuvoston
EU-sihteeristölle kuuluvista asioista
Eurooppa-neuvostoon kuuluvat asiat,
Euroopan unionin perussopimusten
muuttamista koskevat asiat sekä Euroopan unioniin liittyvät nimitysasiat.
Hänelle kuuluvat myös muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat
kunta- ja uudistusministerille ja elinkeinoministerille kuuluvia asioita lukuun ottamatta. Oikeusministeriö:
Liikenne- ja viestintäministeri Berner käsittelee Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevat asiat.
Oikeusministeri Häkkänen käsittelee
muut oikeusministeriön toimialaan
kuuluvat asiat. Opetus- ja kulttuuriministeriö: Eurooppa-, kulttuurija urheiluministeri Terho käsittelee
kulttuuri- ja taidepolitiikan- sekä
nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle
kuuluvat asiat lukuun ottamatta kirkollisasioita. Opetusministeri GrahnLaasonen käsittelee muut opetus- ja
kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien kirkollisasiat. Työ- ja elinkeinoministeriö:
Työministeri Lindström käsittelee
työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä
työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Tiilikainen käsittelee
energiaosastolle kuuluvat asiat. Elinkeinoministeri Lintilä käsittelee
muut työ- ja elinkeinoministeriön
toimialaan kuuluvat asiat. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295
16001)
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Päätös määrätä jäsenet EU-ministerivaliokuntaan. EU-ministerivaliokunnan puheenjohtaja on pääministeri
Juha Sipilä ja jäsenet ovat ulkoasiainministeri Timo Soini, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, oikeusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Paula Risikko,
puolustusministeri Jussi Niinistö,
valtiovarainministeri Petteri Orpo,
eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, liikenneja viestintäministeri Anne Berner,
elinkeinoministeri Mika Lintilä ja
työministeri Jari Lindström. (VNK
valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295
16001)
Päätös määrätä ministerien sijaiset
(liite). (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)
Valtioneuvosto teki 4.5.2017 seuraavat päätökset:
Päätös myöntää puolustusvoimille
lupa saada lunastamalla hankkia
Metsähallituksen omistukseen puolustusvoimien käyttöön Kouvolan
kaupungissa sijaitsevat kaksi lomaasuinkiinteistöä (Lähderanta 286440-3-38 ja Mariniemi 286-440-339). Kiinteistöt sijaitsevat Vekaranjärven ampumaradan melualueella.
(PLM ympäristöneuvos Matias
Warsta 0295 140 450)

(VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki
0295 16001)
Valtioneuvosto päätti 4.5.2017 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvos Päivi Laivola Donin
de Rosière ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.6.2017 lukien sekä lähetystöneuvos Anna-Kaisa Heikkinen ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2017
lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo
Tulokas 0295 351 413)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 4.5.2017 seuraavia asioita:
Luvan myöntäminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sitoutua Tilkanmäelle Helsinkiin sijoittuvan uudisrakennuksen vuokramenoihin. Vuosivuokra on 2,24 miljoonaa euroa ja
uudisrakennuksen laajuus 4 055 htm2.
Vuokra-aika on toistaiseksi voimassa
oleva. Investoinnin jäännösarvovastuu (75 prosenttia investointisummasta) on laskettu sopimuksen alkaessa
20 vuodelle. (STM ylitarkastaja Satu
Seikkula 0295 163 234)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 5.5.2017 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen kandidaatti Jari Partanen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 5.5.2017
lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Vehviläinen, Rehula,
Tiilikainen, Berner, Lintilä ja Leppä
toimikauden ajaksi. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)
Filosofian maisteri Samuli Virtanen
ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 5.5.2017
lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Soini, Niinistö, Lindström, Mattila ja Terho toimikauden
ajaksi. (VNK valtiosihteeri Paula Lehtomäki 0295 16001)
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Risto Artjoki ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin
virkaan 5.5.2017 lukien toistaiseksi,
kuitenkin enintään ministerien Orpo,
Grahn-Laasonen, Mykkänen, Risikko
ja Häkkänen toimikauden ajaksi.

E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
28.4.2017

EU-ministerivaliokunnassa ylimääräinen Eurooppa-neuvosto
EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan perjantaina 28. huhtikuuta, että Suomi on valmis hyväksymään yleisten asioiden neuvostossa
27. huhtikuuta käsitellyt suuntaviivat, joiden pohjalta EU neuvottelee
Britannian kanssa erosopimuksesta.
27 EU-maata hyväksyy suuntaviivat
ylimääräisessä Eurooppa-neuvoston
kokouksessa Brysselissä lauantaina
29. huhtikuuta.
Suuntaviivaluonnoksen mukaan EU
pyrkii lieventämään Britannian lähdöstä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lähtökohtana on turvata unionin
ja jäsenvaltioiden sekä EU-kansalaisten ja yritysten edut, sekä varmistaa, että Britannia vastaa kaikista taloudellisista sitoumuksista, jotka se
on tehnyt unionin jäsenenä ollessaan.
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EU ottaa erikseen kantaa myöhemmin aloitettaviin neuvotteluihin EU:n
ja Britannian uudesta suhteesta.
EU-ministerivaliokunnassa oli esillä
myös 27 EU-maan päämiehen tulevaisuuspohdinnan ja Rooman julistuksen seuranta. Kyse on pitkälti jo
käynnissä olevan työn jatkamisesta
ja tiivistämisestä. Ensisijaista on keskittyminen konkreettisten tulosten
aikaansaamiseen kasvun ja turvallisuuden alalla.
Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat epäviralliseen
kilpailukykyministerien neuvostoon
(3. toukokuuta), jonka aiheina ovat
tutkimus ja innovointi.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319,
erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 2.5.2017
nimilain uudistamistyöryhmän mietinnön. Mietinnössä ehdotetaan valinnanvapauden lisäämistä. Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö aiotaan
uudistaa kokonaisuudessaan. Etunimien sukupuolisidonnaisuudesta ei
luovuttaisi, mutta nimet, joiden ei
voida katsoa vakiintuneen vain jom-
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mankumman sukupuolen nimiksi,
olisivat edelleen molempien sukupuolten käytettävissä. Sukunimiyhdistelmät sallittaisiin. Myös pitkäkestoisen avoliiton samoin kuin rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voisivat ottaa yhteisen sukunimen. Mietintö on osoitteessa http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/
julkaisuarkisto/1493358857930.html.
Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, p. 0295 150 314 ja työryhmän
sihteeri, ylitarkastaja Joanna Grandell, p. 0295 150 220, sähköposti:
etunimi.sukunimi@om.fi, oikeusministeriö.
Työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia
toimenpideohjelma ammatillisen
toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä luovutti 3.5.2017 ehdotuksensa opetusja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Työryhmä esittää, että ammatillisen tutkinnon suorittaneet valittaisiin jatko-opintoihin todistusten perusteella. Arviointiasteikko tulisi muuttaa viisiportaiseksi. Todistusvalinnan
lisäksi tarvittaisiin valintakoeväylä.
Ehdotus on osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/
79853. Lisätietoja antavat erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, p. 0295
330 164, työryhmän puheenjohtaja,
opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen, p. 0295 330 335 sekä
työryhmän varapuheenjohtaja, opetusneuvos Seija Rasku, p. 0295 330 270,
opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:
– Palvelusetelikokeilun arviointikehikko -raportti, 3.5.2017. Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos on kehittänyt
sote-uudistuksen toimeenpanon tueksi
palvelusetelikokeilun arviointikehikon. Sen avulla seurataan viidessä
kunnassa käynnistyneitä valinnanvapauskokeiluja. Kokeilujen systemaattinen seuranta ja arviointi ovat
tärkeitä sekä valinnanvapauden toimeenpanon että koko sote-uudistuksen kannalta.
– Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön ympärille -raportti, 28.4.2017. Raportissa
luodaan katsaus metsien ja vesialueiden hyödyntämiseen matkailu- ja
virkistyskäytössä. Raportissa käsitellään luontomatkailuun vaikuttavia
trendejä, matkailun kestävyyttä kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta,
matkailun sesonkiluonteisuuden vähentämisen mahdollisuuksia, kulttuuriympäristön roolia luontomatkailussa, potentiaalisia kansainvälisiä
luontomatkailijoita sekä sosiaalisen
median hyödyntämistä. Erityisesti
pohditaan luontomatkailuun ja virkistyskäyttöön liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
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Liite:
Ministereiden sijaisuudet 5.5.2017
Ministeriö Ministeri

1. sijainen

2. sijainen

3. sijainen

4. sijainen

VNK

Sipilä
Lintilä
Vehviläinen
Terho

Soini
Sipilä
Sipilä
Sipilä

muut ministerit virkaikäjärjestyksessä

UM

Soini
Mykkänen
Berner

Mykkänen
Soini
Soini

OM

Häkkänen
Berner

Berner

SM

Risikko

PLM

5. sijainen

Berner

Lintilä

Tiilikainen

Niinistö
Orpo
Mykkänen

Orpo
Risikko
Lintilä

Lintilä
Grahn-Laasonen
Vehviläinen

Vehviläinen

Mykkänen

Orpo

Grahn-Laasonen Mykkänen

Vehviläinen

Mattila

Niinistö

Soini

Lindström

Tiilikainen

Risikko

VM

Orpo
Vehviläinen

Vehviläinen
Orpo

Risikko
Rehula

Mykkänen
Lintilä

Grahn-Laasonen
Berner

OKM

Grahn-Laasonen
Terho

Terho
Mykkänen
Grahn-Laasonen

Berner

Lindström

MMM

Leppä

Tiilikainen

Lintilä

Berner

Risikko

LVM

Berner

Vehviläinen

Lintilä

Risikko

Lindström

Tiilikainen

TEM

Lintilä
Lindström
Tiilikainen

Lindström
Lintilä
Lintilä

Tiilikainen
Soini
Leppä

Rehula
Niinistö

Mykkänen
Orpo

Mykkänen

Mattila
Rehula

Rehula
Mattila

Lindström
Vehviläinen

Soini
Tiilikainen

Orpo
Risikko

Grahn-Laasonen

Tiilikainen

Lintilä

Berner

Vehviläinen

Grahn-Laasonen

STM

YM

Häkkänen

Grahn-Laasonen

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
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