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

Valtioneuvosto antoi 9.5.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

15.5.2017/54

Hallituksen esitys (HE 47/2017 vp)
eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Laissa säädettäisiin asiakkaan
valinnanvapauden sisällöstä, valinnanvapauden käyttämiseen liittyvästä
neuvonnasta ja ohjauksesta sekä palvelujen yhteensovittamisesta, palvelun tuottajien hyväksymis- ja sopimusmenettelyistä, palvelujen tuottamisesta ja tuottajia koskevista velvoitteista, palvelun tuottajille suoritettavista korvauksista, tiedonhallinnasta sekä tuottajien valvonnasta. Esityksen mukaan asiakas voisi valita
vuodeksi kerrallaan ilman maakunnan tekemää palvelutarpeen arviointia tai ohjausta suoran valinnan palveluja tuottavan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suun hoidon yksikön.
Asiakas voisi valita palvelun tuottajan myös suoran valinnan palvelun
tuottajan myöntämän asiakassetelin
perusteella. Lisäksi asiakkaalla olisi
oikeus valita maakunnan liikelaitos ja
sen toimipiste. Maakunnan liikelaitoksen tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle voitaisiin
myöntää tietyissä palveluissa asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti,

joiden perusteella hän voisi valita palvelun tuottajan. Henkilökohtaisessa
budjetissa asiakkaalla olisi mahdollisuus vaikuttaa myös palvelujen sisältöön. Lisäksi laissa säädettäisiin asiakkaan oikeudesta valita sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattihenkilö tai
ammattihenkilöiden moniammatillinen ryhmä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtiontalouden
tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:ää
siten, että siihen tehtäisiin maakuntauudistuksesta johtuvat, tarkastusviraston tarkastusoikeutta koskevat muutokset. Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2019. Lain 37–51, 77, 78, 81–83
ja 85–95 §:t on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.10.2017. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain
2 §:n muuttamisesta on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.7.2017. (STM
alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 0295
163 012)
Valtioneuvosto antoi 11.5.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 48/2017 vp)
eduskunnalle joukkolainanhaltijoiden
edustajaa koskevaksi laiksi ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi laki joukko-
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lainanhaltijoiden edustajasta sekä muutettavaksi kahdeksaa muuta lakia, joihin tehtäisiin lähinnä täsmennyksiä ja
teknisiä muutoksia. Edustajalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajaa, joka
on sitoutunut joukkolainanhaltijoiden
yhteiseen lukuun toimimaan joukkolainan ehdoissa sovitulla tavalla.
Lain säännökset olisivat pääosin tahdonvaltaisia eli niistä voitaisiin sopimuksella poiketa. Kuitenkin säännökset, jotka koskevat edustajan velvollisuutta kohdella joukkolainanhaltijoita yhdenvertaisesti ja noudattaa
hyvää arvopaperimarkkinatapaa, edustajan tiedonantovelvollisuutta sekä
velvollisuutta pitää toisen omaisuus
erillään edustajan varoista, säädettäisiin pakottaviksi. Vain erityiseen julkiseen rekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saisi toimia edustajana,
jos joukkolainasta on julkaistu tai julkaistaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu esite tai jos joukkolainan osuudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi
säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.
Muutoin edustajana voisi toimia
myös rekisteröitymätön elinkeinonharjoittaja. Elinkeinonharjoittajan on
oltava oikeushenkilö eikä yksityishenkilö voisi toimia edustajana. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimisi
Finanssivalvonta. Edustajalle säädettäisiin tiedonantovelvollisuus sekä velvollisuus joukkolainalle annettujen
vakuuksien ja asiakasvarojen erillään
pitoon, säilyttämiseen ja käsittelyyn
luotettavalla tavalla. Lisäksi täsmennettäisiin voimassa olevaa rahoitusmarkkinoiden sääntelyä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä
2017. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka
Harju 0295 530 215)
Hallituksen esitys (HE 49/2017 vp)
eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
annetun lain voimaantulosäännöstä.
Voimaantulosäännökseen lisättäisiin
siirtymäsäännös, joka turvaisi Rajavartiolaitoksesta ja puolustusvoimista
keskitetyistä taloushallintotehtävistä
vastaavaan virastoon tai laitokseen siirtyvien virkamiesten eroamisiän säilymisen sellaisena kuin siitä säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta
annetussa laissa ja puolustusvoimista
annetussa laissa. Laki on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.10.2017. (VM
neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen 0295 530 405)
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Hallituksen esitys (HE 50/2017 vp)
eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksellä annettaisiin säännökset Suomen soveltamien maakaasumarkkinadirektiivin eristyneiden markkinoiden poikkeuksien päättymisestä. Maakaasumarkkinat avattaisiin kilpailulle
EU:n maakaasun sisämarkkinoita koskevien säännösten mukaisesti vuoden 2020 alusta, kun putkiyhteys Suomesta Baltian kaasuverkkoon otetaan
käyttöön. Keskeisiä muutoksia olisivat verkkoon pääsy maakaasun siirtoja jakeluverkoissa, pääsy maakaasuverkon ulkopuolella sijaitseviin nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistoihin sekä maakaasun siirtoverkon
eriyttäminen maakaasun toimittamisesta ja tuotannosta ns. tosiasiallisen
eriyttämisen mallin mukaisesti. Maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin sekä jakelun sääntelyä kevennettäisiin.
Maakaasun tukku- ja vähittäismyynnin hinnoittelun erityissääntelystä luovuttaisiin suurelta osalta. Sähkö- ja
maakaasumarkkinalakeihin lisättäisiin
säännökset, jotka rajoittavat sähkön ja
maakaasun siirron ja jakelun maksujen korotuksen 12 kuukauden pituisen tarkastelujakson aikana enintään
15 prosenttiin siirron tai jakelun verollisesta kokonaishinnasta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018.
Siirtoverkonhaltijan eriyttämistä koskevat säännökset ja maakaasumarkkinoiden avaamista kilpailulle koskevat säännökset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Sähkömarkkinalain muuttamisesta annettu
laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
mahdollisimman pian. (TEM hallitusneuvos Arto Rajala 0295 064 828)
Hallituksen esitys (HE 51/2017 vp)
eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista
tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta. Ehdotetulla lailla
laajennettaisiin kuntien toimivaltaa
julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisessa. Kokeilun tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja vaikuttaa työllisyysasteen
nostamiseen. Tavoitteena on myös valmistautua maakuntamallin tuottajarakenteeseen, kehittää asiakaslähtöisiä palveluja ja palvelujen tuottamistapoja sekä lisätä asiakkaille tarjottavaa lähipalvelua. Kokeilussa mukana olevat kunnat vastaisivat kokeilualueilla julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta kokeilun
asiakaskohderyhmälle työ- ja elinkeinotoimiston sijaan. Asiakasprosessista
vastaaminen tarkoittaa, että kunta

huolehtisi työnhakijan haastattelusta,
palvelutarpeen arvioinnista sekä työllistymissuunnitelman laatimisesta.
Kunta vastaisi myös työnhakijoiden
ohjaamisesta palvelutarpeiden mukaisiin julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin, myöntäisi palkkatukea asiakkaita palkkaaville työnantajille sekä
tekisi sopimuksen työkokeilun järjestämisestä. Kuntien toimivallan laajentamista koskeva kokeilu toteutettaisiin viidellä kokeilualueella, jotka
ovat Satakunnassa Porin ja Rauman
kunnat, Varsinais-Suomessa Naantalin, Paimion, Raision ja Turun kunnat,
Pirkanmaalla Kangasalan, Lempäälän,
Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Punkalaitumen, Sastamalan, Tampereen,
Vesilahden ja Ylöjärven kunnat, Pohjois-Savossa Kuopion, Siilinjärven ja
Tuusniemen kunnat ja Lapissa Kemin,
Kemijärven, Rovaniemen, Sodankylän ja Tornion kunnat. Työelämäkokeilua kokeilisivat Pori ja Rauma sekä
Kuopio, Siilinjärvi ja Tuusniemi. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.8.2017 ja se olisi voimassa vuoden
2018 loppuun. (TEM erityisasiantuntija Hanna Liski-Wallentowitz 0295
047 131)
Hallituksen esitys (HE 52/2017 vp)
eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Lailla
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta säädettäisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja valvonnasta. Lakia ei sovellettaisi palvelujen vastikkeettomaan eikä satunnaiseen tuottamiseen. Palvelun tuottajan käsitettä käytettäisiin kuvaamaan kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavia tahoja
niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta. Palveluyksikön käsitettä
käytettäisiin kuvaamaan sitä hallinnollisesti järjestettyä kokonaisuutta,
jossa palveluja tuotetaan. Palvelun
tuottajan olisi turvattava palvelujen
laatu, asiakaskeskeisyys, turvallisuus
ja asianmukaisuus sekä valvottava
niiden toteutumista. Laissa säädettäisiin toiminnan johtamista sekä vastuuhenkilöä koskevista edellytyksistä.
Palvelun tuottajilla tulisi olla omavalvontasuunnitelma, joka kattaisi kaikki
palvelun tuottajan tarjoamat palvelut
ja joiden toteuttamisesta palvelun tuottaja ja vastuuhenkilö olisivat vastuussa. Voimassa olevan yksityisiä
sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön mukaisen lupa- ja
ilmoitusmenettelyn sijasta toiminnan
aloittaminen edellyttäisi, että sekä
palvelun tuottaja että palveluyksikkö
15.5.2017/54
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olisi rekisteröity sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajien rekisteriin ja että rekisteröinnistä olisi
annettu päätös. Rekisteröintimenettely koskisi myös julkisia palveluntuottajia. Rekisteröinnin edellytyksenä olisi, että palvelun tuottaja ja
palveluyksikkö täyttäisivät niille säädetyt taloudelliset, toiminnalliset ja
hallinnolliset edellytykset. Palvelun
tuottaja toimittaisi palvelutoimintaansa koskevat tiedot viranomaiselle
ja vastaisi niiden oikeellisuudesta. Tarvittaessa toiminnan laadun tai laajuuden sitä edellyttäessä pyydettäisiin
tarkempia selvityksiä tai suoritettaisiin ennakkotarkastus toimintaedellytysten arviointia varten. Lakiin sisältyisi myös säännökset palveluyksikön pätevyyden osoittamisesta sertifioinnilla tai viranomaisen tarkastuksella. Sertifiointivelvollisuus koskisi
sairaaloita ja vaativia sosiaalipalveluja tuottavia palveluyksiköitä. Rekisteriin sisältyisi julkinen tietopalvelu,
jossa olisi kaikille saatavilla tiedot
palvelun tuottajista ja palvelutoiminnasta. Palvelun tuottajat voisivat keskinäiseen sopimukseensa perustuen
valita vastuullisen palveluntuottajan
edustajakseen viranomaisessa asioidessa. Vastuullinen palveluntuottaja
toimittaisi muiden palvelun tuottajien puolesta yhteisen palveluyksikön rekisteröimiseksi tarvittavat tiedot ja vastaisi ilmoittamistaan tiedoista. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2019. (STM hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 0295
163 383)
Hallituksen esitys (HE 53/2017 vp)
eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain, yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta
annetun lain 29 ja 41 §:n sekä opintotukilain muuttamisesta annetun lain
14 §:n muuttamisesta. Yleisestä asumistuesta annettua lakia muutettaisiin
siten, että asumistukea ei myönnettäisi Manner-Suomessa opiskelevalle
ahvenanmaalaiselle opiskelijalle, joka
on oikeutettu opintotuesta annetun
Ahvenanmaan maakuntalain mukaiseen asumislisään. Opintotukilain
muuttamisesta annettua lakia muutettaisiin siten, että Ahvenanmaalla
opiskeleville mannersuomalaisille
opiskelijoille maksettaisiin opintotuen asumislisää. Lait on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.8.2017. (STM
neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 0295 163 434)
Hallituksen esitys (HE 54/2017 vp)
eduskunnalle otsonikerrosta heiken-
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tävistä aineista tehdyn Montrealin
pöytäkirjan muutoksen hyväksymisestä. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi otsonikerroksen suojelua koskevan Wienin yleissopimuksen alaisen Montrealin pöytäkirjan
muutoksen. Montrealin pöytäkirja koskee otsonikerrosta heikentäviä aineita.
Pöytäkirjan lokakuussa 2016 Kigalissa hyväksytyllä muutoksella sovitaan fluorihiilivetyjen tuotannon ja
käytön maailmanlaajuisesta vähentämisestä asteittain. Pöytäkirjan muutoksen täytäntöönpanokustannusten
arvioidaan nostavan merkittävästi
pöytäkirjan osapuolten pakollisia rahoitusosuuksia. Pöytäkirjan muutos
tulee voimaan 1.1.2019 edellyttäen,
että vähintään 20 osapuolta on tallettanut pöytäkirjan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa siihen
mennessä. Pöytäkirjan muutos on Suomen osalta tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan
kun pöytäkirjan muutos tulee kansainvälisesti voimaan. (YM ympäristöneuvos Susanna Wähä 0295 250 325)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 11.5.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n
rahapelien toimeenpanosta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi 8 a §
monikansallisten osittain yhteisten
voittoluokkien veikkauspelistä. Pykälä koskee Veikkaus Oy:n yhdessä
eri maissa toimivien rahapeliyhtiöiden kanssa toimeenpanemaa Viking
Lottoa, jossa peliin tehtävän uudistuksen jälkeen ainoastaan kaksi ylintä
voittoluokkaa ovat eri rahapeliyhtiöille
yhteisiä. Uudessa pykälässä säädetään
perimättä jääneiden voittojen käsittelystä sekä pelin yhteisten voittoluokkien voittojen pyöristämisestä. Viking
Loton yhteisten voittoluokkien voittojen pyöristysten sekä euromääräisesti suurten perimättä jääneiden voittojen käsittely yhdenmukaistetaan
Eurojackpot-pelin kanssa sillä erotuksella, että Eurojackpotissa kaikki
voittoluokat ovat yhteisiä ja voittojen
pyöristäminen koskee siten kaikkia
voittoluokkia. Asetus tulee voimaan
18.5.2017. (SM neuvotteleva virkamies Jukka Tukia 0295 488 573)
Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle. Valtio maksaa Ke-

valle ennakkoon valtion eläke-etuuksien maksamiseen tarvittavan määrän.
Lisäksi valtio maksaa Kevalle korvauksen valtion palveluksesta karttuvaan eläketurvaan liittyvien tehtävien hoitamisesta. Jos toteutuneet kustannukset ylittävät tai alittavat arvioidun määrän, erotus otetaan jälkikäteen huomioon korjauseränä. Asetuksessa säädetään tarkemmin varojen
siirrosta ja kustannusten korvaamisesta sekä liikaa tai liian vähän maksetun määrän korvaamisesta jälkikäteen korjauseränä. Asetus tulee voimaan 1.6.2017 ja sitä sovelletaan
1.1.2017 lukien. (VM neuvotteleva
virkamies Päivi Lanttola 0295 530
515)
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta. Asetuksen
(260/1994) 6 ja 7 §:ssä säädettyjä
opintotukeen oikeuttavia enimmäisaikoja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkinnoissa muutetaan siten,
että tukiajat lyhenevät pääsääntöisesti kahdella tukikuukaudella. Muutos perustuu 1.8.2017 voimaan tulevan opintotukilain (65/1994) 7 §:n
3 momentin muutokseen (4/2017).
Opintotukiasetuksen 26 §:ää takaussaatavasta perittävästä korosta muutetaan siten, että korko on nykyisen seitsemän prosentin sijaan neljä prosenttia. Tukiaikaan ja takaussaatavan korkoon tehtävät muutokset perustuvat
hallitusohjelman mukaiseen opintotukiuudistukseen. Lisäksi opintotukiasetuksen 19 §:ää opintorahan ja asumislisän maksupäivästä muutetaan
siten, että opintoraha ja asumislisä
maksetaan kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.
Asetuksen 6 ja 7 § tulevat voimaan
1.8.2017 ja asetuksen 19 ja 26 § tulevat voimaan 1.1.2018. (OKM hallitussihteeri Carita Meriläinen 0295
330 017)
Valtioneuvoston asetus porotalouden
ja luontaiselinkeinojen rakennetuista.
Asetuksella säädetään porotalouden
ja luontaiselinkeinojen rakennetuista
annettua lakia (986/2011) tarkemmin
porotalouden ja luontaiselinkeinon
harjoittajien rakennetuen myöntämisessä ja maksamisessa noudatettavista
ehdoista ja menettelyistä. Lain tukijärjestelmään kuuluvat elinkeinonharjoittajan investointituki, nuoren
elinkeinonharjoittajan aloitustuki, elinkeinonharjoittajan asunnonrakentamistuki, paliskunnan investointituki
ja aitojen kunnossapitotuki, tutkimusrahoitus ja erityiset etuudet. Asetuksella otetaan käyttöön lain mukainen
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tukijärjestelmä, joka vastaa pitkälti
kumottuun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslakiin (45/2000)
perustunutta aiempaa tukijärjestelmää. Tukijärjestelmässä on kuitenkin
otettu huomioon kuluvalle ohjelmakaudelle uudistunut EU-lainsäädäntö
ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 ehdot. Suhteessa aiempaan tukijärjestelmään
asetuksen sääntelyä yksinkertaistetaan karsimalla eräitä tuen ehtoja
sekä kokoamalla säännöksiä yhteen
ja yhtenäistämällä niitä maatalouden
rakennetukijärjestelmän vastaavan
sääntelyn kanssa. Asetus tulee voimaan 15.5.2017. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Mika Saari 0295 162
134)
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Asetusta
muutetaan lelujen turvallisuudesta
annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin muutosten kansalliseksi toimeenpanemiseksi. Muutoksella rajoitetaan eräiden kemikaalien (formamidi, BIT sekä CMI, MI
ja CMI:n ja MI:n 3:1 seos) käyttöä
alle 36 kuukauden ikäisten lasten
käyttöön tarkoitetuissa leluissa ja
muissa suuhun pantavaksi tarkoitetuissa leluissa. Kyse on valtaosin
EU:n ns. CLP-asetuksen mukaisesti
lisääntymiselle vaaralliseksi tai ihoa
herkistäväksi luokitelluista aineista
ja seoksista. Asetus tulee voimaan
24.5. Liitteessä 1 olevan taulukon 7–9
kohdat tulevat voimaan 24.11.2017.
(TEM vanhempi hallitussihteeri
Laura Holkko 0295 060 092)
Valtioneuvoston asetus työvälineiden
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n ja liitteen muuttamisesta.
Asetuksen 37 §:ään lisätään uusi 4 momentti. Muutoksella mahdollistetaan
alusten nostolaitteiden määräaikaistarkastus tehtäväksi satamavaltiossa
sellaisilla Suomen lipun alla liikennöivillä aluksilla, jotka eivät käy Suomessa. Nostolaitteen käyttöönottotarkastus tehdään edelleenkin Suomessa. Lisäksi asetuksen liitettä muutetaan siten, että tarkastusvaatimus
koskee kaikkia konekäyttöisiä nostolaitteita, ei pelkästään lastinkäsittelyn nostolaitteita. Asetus tulee voimaan 1.6.2017. (STM hallitussihteeri
Tuula Andersin 0295 163 506)
Valtioneuvoston asetus maankäyttöja rakennusasetuksen muuttamisesta.
Asetusta muutetaan ympäristövaiku-
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tusten arviointimenettelystä annetun
lainsäädännön uudistamisen vuoksi.
Muutoksella säädetään tarkemmin
menettelystä, jossa hanketta koskevan kaavoituksen yhteydessä voidaan
samalla tehdä hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Asetus
tulee voimaan 16.5.2017. (YM hallitussihteeri Jaana Junnila 0295 250
107)
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain uudistamisesta sekä sen
taustalla olevasta YVA-direktiivin
muutoksesta johtuvia säädöstarpeita
liittyy YVA-menettelyn soveltamista
yksittäistapauksessa koskevan päätöksen tekemiseen, arviointiohjelman
ja -selostuksen sisältöön sekä niitä
koskeviin kuulutuksiin. Asetus tulee
voimaan 16.5.2017. (YM hallitussihteeri Eriika Melkas 0295 250 170)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 11.5.2017 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa valtuuskunta vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen sopimuspuolten
kokouksen kymmenenteen istuntoon
13.–15.6.2017 New Yorkissa ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään
valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on
suurlähettiläs, pysyvä edustaja Kai
Sauer Suomen pysyvästä edustustosta
YK:ssa ja varapuheenjohtaja suurlähettiläs, pysyvän edustajan sijainen
Jouni Laaksonen Suomen pysyvästä
edustustosta YK:ssa ja jäsenet ovat
ministerineuvos Pasi Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa,
lainsäädäntöneuvos Janina Hasenson
ulkoasiainministeriöstä, johtaja Eveliina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Merja Heikkonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvonantaja Katariina Sario ulkoasiainministeriöstä,
lainsäädäntösihteeri Katja Fokin ulkoasiainministeriöstä, ulkoasiainsihteeri
Helena Vuokko Suomen pysyvästä
edustustosta YK:ssa ja puheenjohtaja
Kalle Könkkölä Vammaisfoorumi
ry:stä. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi
Rotola-Pukkila 0295 351 922)
Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Pirjo Karttunen valtioneuvoston esittelijäksi.
(LVM hallintojohtaja Jussi Luomajärvi 0295 342 471)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman
terveysjärjestön (WHO) 70. kokoukseen 22.5.–31.5.2017 Genevessä ja
oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet
ovat pysyvä edustaja, suurlähettiläs
Terhi Hakala Geneven pysyvästä edustustosta, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä,
ministeri Renne Klinge Geneven pysyvästä edustustosta, johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä,
kansainvälisten asioiden neuvos Outi
Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, lääkintöneuvos Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja erityisasiantuntija Eero Lahtinen Geneven pysyvästä
edustustosta. (STM kansainvälisten
asiain johtaja Pasi Korhonen 0295
163 649)
Päätös asettaa valtuuskunta Maailman
terveysjärjestön (WHO) 141. hallintoneuvoston kokoukseen 1.6.–2.6.2017
Genevessä ja oikeuttaa sosiaali- ja
terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat
ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on
ministeri Renne Klinge Geneven pysyvästä edustustosta ja jäsenet ovat erityisasiantuntija Eero Lahtinen Geneven pysyvästä edustustosta, neuvonantaja Heini Leppänen Geneven pysyvästä edustustosta ja korkeakouluharjoittelija Ilona Vanhakartano Geneven pysyvästä edustustosta. (STM
kansainvälisten asiain johtaja Pasi
Korhonen 0295 163 649)
Päätös asettaa tartuntatautien neuvottelukunta toimikaudeksi 15.5.2017–
14.5.2020. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen
(valmiusjohtaja Olli Haikala) sosiaalija terveysministeriö; varapuheenjohtaja: ylilääkäri Sari Ekholm (neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa)
sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: johtaja Mika Salminen (ylilääkäri Taneli Puumalainen) Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos, elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm
maa- ja metsätalousministeriö (Zoonoosikeskuksen johtaja Saara Raulo
Elintarviketurvallisuusvirasto), erityisasiantuntija Jouni Pousi sisäministeriö (puolustusvoimien epidemiologi
Tuula Hannila-Handelberg Sotilaslääketieteen keskus), johtaja Eija
Pelkonen Lääkealan turvallisuus- ja
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kehittämiskeskus (landskapsläkare/
maakuntalääkäri Olli-Pekka Lehtonen Ålands landskapsregering/Ahvenanmaan maakuntahallitus), tartuntataudeista vastaava lääkäri Kirsi Valtonen Vantaan kaupunki (epidemiologi Sirpa Räsänen Tampereen kaupunki), infektioylilääkäri Pekka Suomalainen Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiiri EKSOTE (infektioylilääkäri Ulla Kaukoniemi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri), osastonylilääkäri Jaana Syrjänen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (ylilääkäri Esa Rintala
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri),
ylilääkäri Irma Koivula Kuopion yliopistollinen sairaala (infektiosairauksien toimialajohtaja Heikki Kauma
Oulun yliopistollinen sairaala), osastonlääkäri Asko Järvinen (osastonylilääkäri Harri Saxén) Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiri, toimialuejohtaja Jussi Mertsola Lasten ja
nuorten klinikka Turun yliopistollinen keskussairaala (infektiosairauksien professori Anu Kantele Helsingin yliopisto), ylilääkäri Risto Vuento
Fimlab Laboratoriot Oy (osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ja
ylilääkäri Mervi Saari Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (lääninlääkäri Katja Paakkola LounaisSuomen aluehallintovirasto). Neuvottelukunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja ottaa kaksi sihteeriä.
(STM hallitusneuvos Liisa Katajamäki 0295 163 329)

johtaja Paula Kankaanpää Suomen
ympäristökeskuksesta, tutkimusprofessori Markku Viitasalo Suomen
ympäristökeskuksesta, johtava asiantuntija Anita Mäkinen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista, professori
ja pääjohtaja Juhani Damski Ilmatieteen laitokselta, osaston varajohtaja
Mari Heinonen Helsingin seudun
ympäristöpalveluista, professori Tommi Inkinen Turun yliopistosta, Liiketoiminnan kehitysjohtaja Juhani Anhava Outotecista, perustaja, hallitusjäsen Saara Kankaanrinta Soilfoodista,
asiamies Mathias Bergman Baltic
Sea Action Groupista, tiedottaja Pieta
Jarva Baltic Sea Action Groupista,
toiminnanjohtaja Helena Laukko Suomen YK-liitosta sekä pääsihteeri Liisa
Rohweder WWF Suomesta. (YM hallitussihteeri Charlotta von Troil 0295
250 364)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien valtamerikonferenssiin New Yorkissa 5.–9.6.2017.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä ja varapuheenjohtajat
ovat suurlähettiläs, pysyvä edustaja
Kai Sauer Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa sekä ympäristöneuvos Maria Laamanen ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat pysyvän
edustajan sijainen, suurlähettiläs Jouni
Laaksonen Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, ministerineuvos Pasi
Pöysäri Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa, neuvotteleva virkamies
Marina von Weissenberg ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Penina Blankett ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies
Henna Haapala ympäristöministeriöstä, erityisasiantuntija Janne Peltola
työ- ja elinkeinoministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Heikki Hietala Suomen pysyvästä edustustosta YK:ssa,

Kauppatieteiden maisteri, Master in
Research Päivi Puonti valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen
15.5.2017–15.2.2019, kuitenkin enintään finanssisihteeri Samuli Pietiläisen virkavapauden ajaksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530
422)
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Valtioneuvosto päätti 11.5.2017 seuraavat nimitysasiat:
Filosofian tohtori Petri Puhakainen
valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2017
lukien. (VNK hallitusneuvos Kari
Peltonen 0295 160 288)
Oikeustieteen maisteri Jaana Mikkola
valtiovarainministeriön neuvottelevan
virkamiehen virkaan 1.6.2017 lukien.
(VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi
0295 530 422)

Opetusneuvos, hallintotieteiden maisteri Jukka Lehtinen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2017–
31.12.2020, kuitenkin enintään viran
vakituisen haltijan Mika Tammilehdon virkavapauden ajaksi. (OKM hallitusneuvos Leo Liukkonen 0295 330
196)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.5.2017
seuraavia asioita:

Sopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien LounaisSuomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiaseman sekä Keskusrikospoliisin vuokrasopimusta. Turun peruskorjatulle pääpoliisiasemalle vuokrataan noin 11 795 htm2:n toimitiloja
sekä Keskusrikospoliisille 693 m2:n
toimitilat Senaatti-kiinteistöiltä. Toimitilatarve on esitetty enimmäismääräisenä tämän hetken tilanteessa. Lounais-Suomen poliisilaitoksen pääpoliisiaseman tilat sijaitsevat osoitteessa
Eerikinkatu 40–42. Kiinteistön omistaa valtio ja sitä hallinnoi Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöt on vienyt
kustannuksellaan eteenpäin Turun poliisitalon kehityshanketta tavoitteena
saada myös muita valtion toimijoita
mahtumaan samaan kiinteistöön. Tilojen vuokraamisesta tehdään sopimus
Senaatti-kiinteistöjen kanssa 12 kuukauden irtisanomisajalla ja jäännösarvovastuulla. Turun pääpoliisiaseman
peruskorjattujen toimitilojen arvioitujen 11 795 m2 sekä Keskusrikospoliisin 693 m2 vuokrakustannukset vuoden 2018 tasossa kymmenen vuoden
vuokra-aikana ovat: Vuokra 18 599 939
euroa, käyttömenot (sähkö ja siivous)
2 678 212 euroa eli yhteensä enimmillään 21 278 151 euroa. Arvonlisäverollinen kustannus on 23 063 924
euroa (vuokra) ja 3 320 983 euroa
(käyttömenot). Toimitilameno yhteensä arvonlisäverolla enimmillään on
26 384 907 euroa. (SM johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag 0295 488 560)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen
korvauksen perusteista vuonna 2017.
Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle
kuntayhtymälle suoritetaan lääkärin
ja hammaslääkärin peruskoulutuskorvaukseksi sekä erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkintokorvaukseksi 46 050 euroa. Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettavasta
peruskoulutuksesta suoritettavan korvaus on 900 euroa koulutuskuukautta
ja koulutuksessa olevaa lääkäriä ja
hammaslääkäriä kohden. Yliopistoille
erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta aiheutuvien kustannuksen korvaus on 5 500 euroa. Asetus tulee voimaan 15.5.2017. (STM
hallitussihteeri Johanna Huovinen
0295 163 408)
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
12.5.2017

EU-ministerivaliokunnassa Euroopan turvapaikkapolitiikka ja puolustusyhteistyö
Ministerivaliokunta käsitteli muuttoliikekysymyksiä, jotka ovat esillä
oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa
(18.5.). EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja EU:n
yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön
kehittämisestä. EU-ministerivaliokunta linjasi, että Suomi osallistuu
Euroopan syyttäjäviraston (EPPO:n)
toimintaan.
Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen liittyen
EU-ministerivaliokunta keskusteli
jäsenmaiden keskinäisestä solidaarisuudesta ja taakanjaosta poikkeustilanteissa.
EU-ministerivaliokunta totesi, että valmisteilla oleva pysyvä rakenteellinen
yhteistyö (PRY) vahvistaa EU:ta turvallisuusyhteisönä. Suomen näkemyksen mukaan PRY:n on tuettava sekä
Suomen puolustuskyvyn että EU:n
puolustusyhteistyön kehittämistä. Suomi kannattaa myös Eurooppalaisen
puolustusrahaston perustamista, ja suhtautuu myönteisesti puolustusyhteistyön rahoituksen lisäämiseen EUbudjetin kautta. EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämisessä tulisi edetä kesäkuuhun mennessä, jolloin Eurooppa-neuvosto antaa tarvittaessa strategista ohjausta
jatkon osalta.
EU-ministerivaliokunta linjasi, että
Suomen kannattaa osallistua nyt perustettavan Euroopan syyttäjäviraston toimintaan. EU-budjetin nettomaksajana osallistuminen EU-varojen väärinkäyttöä ja korruption torjuntaan keskittyvään Euroopan syyttäjäviraston toimintaan on Suomen edun
mukaista. Nykyisin EU-varojen väärinkäytöksiä ei tutkita kaikissa EUmaissa yhtä tehokkaasti kuin Suomessa. Lisäksi Suomi saavutti neuvotteluissa keskeiset tavoitteensa liittyen muu muassa tiettyjen kansallisten viranomaisten toimivaltaan.
Viraston toimintaan osallistuu perustamisvaiheessa noin 20 jäsenmaata.
EU-ministerivaliokunta linjasi myös
Suomen kannat päätösehdotukseen,
14

jolla yleisten asioiden neuvosto 22.
toukokuuta valtuuttaa Euroopan komission aloittamaan eroneuvottelut
Britannian kanssa ja antaa komissiolle
ensimmäiset yksityiskohtaiset neuvotteluohjeet.
Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:
– Yleisten asioiden neuvosto 16.5.
– Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 18.5.
– Ulkoasiainneuvosto 15.5.
– Ulkoasiainneuvosto; puolustusministerit 18.5.
– Ulkoasiainneuvosto; kehitysasiat
19.5.
– Epävirallinen energiaministerikokous 18.–19.5.
Yleisten asioiden neuvostossa aiheena
on kesäkuun Eurooppa-neuvoston valmistelu. Myös oikeusvaltiokysymykset nousevat esille. Oikeus- ja sisäasiainneuvostossa käsitellään turvapaikkapolitiikan lisäksi järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Ulkoasiainneuvoston aiheita ovat EU:n
ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian toimeenpano turvallisuuden ja puolustuksen alalla, itäinen kumppanuus sekä EU:n ja Afrikan väliset suhteet. Puolustusministerien aiheina on globaalistrategian toimeenpano turvallisuuden ja puolustuksen alalla sekä EU-Nato -yhteistyö. Kehitysministerien asialistalla
ovat kestävän kehityksen toimenpanon ulkoiset ulottuvuudet sekä
ajankohtaiset humanitaariset kriisit.
Energiaministerien keskeisenä aiheena on energiatehokkuus osana Puhtaan energian pakettia.
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
TA L O U S P O L I I T T I N E N M I N I S T E R I VA L I O K U N TA 2 . 5 . 2 0 1 7
(TIEDOTE 9.5.)

Hallitukselta kannanotot veronkierron vastaisesta työstä ja yritysten julkisen raportoinnin lisäämisestä
Suomi toimii aktiivisesti veronvälttämisen vastaisessa kansainvälisessä
yhteistyössä, ja aiheesta on valmis-

teilla kotimaista lainsäädäntöä. Lisäksi lainsäädännöllä varmistetaan,
että viranomaiset saavat tietoja siitä,
miten suurimmat kansainväliset yritykset maksavat veroja eri maissa.
Suomi tukee myös yritysten julkiseen raportointiin liittyviä hankkeita.
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi tiistaina 2. toukokuuta poliittisen kannanoton veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun vastaisesta työstä ja Suomen
toimenpiteistä. Ministerivaliokunta
hyväksyi myös poliittisen kannanoton yritysten tuloverotietojen raportoinnin lisäämisestä.
Hallitus haluaa kannanotoillaan korostaa yritysten toiminnan avoimuuden
ja vastuullisuuden merkitystä. Avoimuuden periaate lisää kansalaisten
mahdollisuutta arvioida yritysten toimintaa ja luo eri yrityksille tasavertaisen liiketoimintaympäristön.
Veronvälttämistä torjutaan lainsäädännöllä
Hallitus pitää erittäin tärkeänä ylläpitää ja toimeenpanna Suomessa ja
kansainvälisesti veronvälttämisen ja
aggressiivisen verosuunnittelun vastaisia toimia. Hallitus on kotimaassa
ja kansainvälisesti sitoutunut vahvasti veronkierron ja aggressiivisen
verosuunnittelun vastaiseen työhön
ja niitä estävän lainsäädännön täytäntöönpanoon.
Suomen lainsäädäntöön sisältyy nykyisin säännöksiä sekä kansainvälisen yritystoiminnan tuottaman tulon
verotuksesta että veronvälttämisen ja
aggressiivisen verosuunnittelun torjunnasta. Viime vuosina on myös kansainvälisesti edistytty merkittävästi
veronvälttämisen ja aggressiivisen
verosuunnittelun estämisessä.
Kansainvälinen yhteistyö näissä
asioissa on välttämätöntä. Suomi
on osallistunut yhteistyöhön tiiviisti
sekä EU:ssa että Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä
OECD:ssä.
Kansainvälisen toiminnan verotukseen on pyritty vaikuttamaan myös
parantamalla veroviranomaisten tietojensaantioikeuksia sekä tehostamaan
tietojenvaihtoa. EU:ssa tietojenvaihtoa yritysten toiminnasta on lisätty
muun muassa säännöksillä ennakkopäätösten automaattisesta vaihtamisesta jäsenvaltioiden kesken.
OECD ja G20-maat ovat sopineet
yritysten maakohtaisesta raportoin15.5.2017/54
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nista viranomaisille ja tietojen automaattisesta vaihtamisesta. Suomi on
pannut näihin liittyvän EU-direktiivin täytäntöön laeilla, jotka tulivat
voimaan tämän vuoden alussa.
Kansallisten ja kansainvälisten toimenpiteiden pohjalta Suomessa on jo voimassa tuoretta sääntelyä ja menettelyjä, jotka parantavat edellytyksiä verottaa Suomessa syntyneitä tuloja.
Parhaillaan valmistellaan useita lakeja
veronvälttämisen ehkäisemisestä.
Yritysten voitot tulee verottaa siellä,
missä ne syntyvät
Hallituksen mukaan yritysten voitot
tulee verottaa siellä, missä ne syntyvät. Hallitus pitää tärkeänä myös
muita toimia, joilla vahvistetaan yritysten kilpailun tasavertaisuutta.
Kun yritykset raportoivat avoimesti
tietyistä tuloverotiedoistaan ja veronmaksustaan, niiden toimintaa voidaan
arvioida julkisesti. Hallitus pitää tätä
osana tasavertaista kilpailua ja yritysten yhteiskuntavastuuta.
Hallitus on vahvasti sitoutunut edistämään yritysten veroraportointia ja
avoimuutta, jotta nämä tavoitteet toteutuvat.
Veroraportointia ja avoimuutta käsitellään kansainvälisessä yhteistyössä
EU:ssa. Suomi osallistuu työhön aktiivisesti ja tukee näitä tavoitteita edistävien kansainvälisten sopimusten ja
toimenpiteiden laatimista sekä tulee
toimeenpanemaan ne tehokkaasti. Suomalaisten yritysten tulee olla velvoitteiden osalta tasavertaisessa kilpailuasemassa kilpailijoidensa kanssa.
Kannanotot kokonaisuudessaan
– Valtioneuvoston poliittinen kannanotto veronkierron ja aggressiivisen
verosuunnittelun vastaisesta työstä ja
Suomen toimenpiteistä http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/39348
67/hallituksen-kannanotto-veronkierron-vastaisesta-tyosta-09052017_FI/
0061c454-0371-418f-8245-254d0ce
b95c4
– Valtioneuvoston poliittinen kannanotto yritysten tuloverotietojen raportoinnin lisäämisestä http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/3934867/
hallituksen-kannanotto-tuloverotietojen-raportoinnin-lisaamisesta-09052
017_FI/9e4ed800-31be-488a-ae5e-9
954cc06b9f5
Lisätietoja: finanssineuvos Jari Salokoski, p. 0295 530 437 ja erityisasiantuntija Leena Aine, p. 0295 530 032,
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valtiovarainministeriö sekä alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 0295 163
012, sosiaali- ja terveysministeriö

E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
5.5.2017
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EU-ministerivaliokunta: Britannian
eron aiheuttamaa budjettiaukkoa
ei täytetä

Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa, Suomen osallistuminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa sekä
Venäjä ja Ukraina esillä TP-UTVA:ssa
Suomi aloittaa Arktisen neuvoston
kaksivuotisen puheenjohtajuutensa
11. toukokuuta 2017 Alaskan Fairbanksissä pidettävässä ulkoministerikokouksessa. Tasavallan presidentti
ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
keskustelivat perjantaina 5. toukokuuta Suomen puheenjohtajuusohjelmasta ja muista ajankohtaisista arktisista asioista. Suomen puheenjohtajuuden kärkiteemoja ovat ympäristönsuojelu, viestintäyhteistyö, meteorologia ja koulutus. Puheenjohtajuuden kehyksen muodostavat ilmastonmuutos ja kestävä kehitys. Puheenjohtajuutta hyödynnetään Suomen
arktisen osaamisen edistämisessä.
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen
ministerivaliokunta linjasivat, että
Suomi jatkaa osallistumistaan turvallisuussektorin koulutus- ja neuvonantotoimintaan Irakissa (Operation
Inherent Resolve, OIR) noin sadalla
sotilaalla vuoden 2018 loppuun asti.
Suomi tukee Irakissa lisäksi vakauttamistoimia kehitysyhteistyövaroin
sekä antaa humanitaarista apua ja
rahoittaa miinanraivausta.
Venäjän ja Ukrainan ajankohtainen
tilanne oli myös esillä kokouksessa
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin eilisen Suomen-vierailun valossa.
Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka
Salovaara, p. 0295 350 636, johtava
asiantuntija Aleksi Härkönen (arktiset asiat), p. 0295 350 471, apulaisosastopäällikkö Timo Kantola (kriisinhallinta), p. 0295 351 477, osastopäällikkö Maimo Henriksson (Venäjä
ja Ukraina), p. 0295 351 247, ulkoasiainministeriö; apulaisosastopäällikkö Helena Partanen (kriisinhallinta), p. 0295 140 310, puolustusministeriö

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 5. toukokuuta EU:n seuraavaa rahoituskehystä, globalisaation hallintaa sekä
EU:n ilmastotavoitteita.
EU-ministerivaliokunta käsitteli EU:n
seuraavaa rahoituskehystä (2021–).
Eniten Suomen nettomaksuosuuteen
vaikuttaa rahoituskehyksen kokonaistaso. Suomen lähtökohtana on, että
Britannian eron aiheuttamaa aukkoa
EU:n tuloissa ei täytetä, vaan ero
huomioidaan täysimääräisesti rahoituskehyksen kokonaistasossa. Suomen hallitusohjelman mukaisesti neuvotteluissa on noudatettava tiukkaa
budjettikuria ja huolehdittava, että
Suomen nettomaksuosuus on kohtuullinen ja oikeudenmukainen ja siinä
huomioidaan täysimääräisesti Suomen taloustilanne. Suomi pitää myös
tärkeänä, että EU:n budjetilla jatkossakin tuetaan talouskasvua, työllisyyttä ja osaamista. Suomelle keskeisessä maatalouspolitiikassa tavoitellaan mahdollisimman korkeaa saantoa. Koheesiopolitiikassa Suomen kansalliset erityiskysymykset on otettava
huomioon. On keskeistä, että EU:n
rahoitusta tultaisiin jatkossa entistä
vahvemmin ehdollistamaan. Hallitus
linjasi myös, että tulevalla rahoituskehyksellä tulee vastata ajankohtaisiin tarpeisiin kuten muuttoliike ja puolustusyhteistyö. Suomi turvaa omaa
etuaan vaikuttamalla kehysneuvotteluihin mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.
EU-ministerivaliokunta keskusteli
Suomen kannoista asetusesityksiin,
jotka liittyvät keskeisesti EU:n 2030
ilmasto- ja energiakehykseen ja Pariisin sopimuksen toimeenpanoon. Suomi pyrkii saavuttamaan tyydyttävän
ratkaisuun koskien maankäytön, maankäytön muutosten ja metsätalouden
aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen ja poistumien osalta (ns. LULUCF). Asiaa käsitellään ympäristöneuvostossa 19.6.
Lisäksi EU-ministerivaliokunta keskusteli puheenjohtajamaa Maltan sekä
Euroopan komission esityksiä koskien
muuttoliikettä. EU-ministerivaliokunta käsitteli myös globalisaatiota ja
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totesi, että Suomen talous on hyötynyt laajasti kaupan sääntöpohjaisesta vapautumisesta sekä suomalaisyritysten osallistumisesta globaaleihin arvoketjuihin. Komission odotetaan antavan keskustelupaperin globalisaatiosta ensi viikolla.
Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:
– Maatalous- ja kalastusneuvosto 11.5.
– Ulkoasiainneuvosto; kauppa-asiat
11.5.
Ulkoasiainneuvoston pääasioita ovat
uusi polkumyynnin laskentamenetelmä, WTO:n ministerikokous sekä
vapaakauppasopimusten toimeenpano. Maatalous- ja kalastusneuvosto käsittelee kalavarojen säilyttämistä ja meriekosysteemien suojelemista.

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

– Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa -raportti, 11.5.2017.
Raportissa käsitellään hallinnollisista
rajoista riippumattomia toiminnallisia aluekokonaisuuksia. Toiminnallisia alueita rajataan päivittäisen ja viikoittaisen liikkumisen näkökulmasta
sekä paikallisella että seudullisella
tasolla. Lähtöaineistona käytetään paikkatietoja työssäkäynnistä ja kyselytietoa asioinnin suuntautumisesta. Tuloksena on tuotettu jatkossa helposti
toistettava menetelmä aluerajausten
tuottamiseksi.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:

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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