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

Valtioneuvosto antoi 18.5.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 55/2017 vp)
eduskunnalle Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että
eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2016
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allekirjoitetun Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Uuden-Seelannin kanssa
tehty sopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että unionin toimivaltaan
kuuluvia määräyksiä. Sopimus vastaa keskeiseltä sisällöltään pitkälti
Euroopan unionin aiemmin tekemiä
puitesopimuksia. Sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä,
jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sopimuksen hyväksymistä koskevien menettelyjen saattamisesta
päätökseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.
(UM lähetystöneuvos Sami Leino
0295 351 764)
Hallituksen esitys (HE 56/2017 vp)
eduskunnalle laeiksi aluevalvontalain ja rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta. Aluevalvontalakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset,
joiden perusteella alueloukkaustilanteessa voidaan käyttää voimakeinoja
myös alkuperältään tunnistamattomaan sotilaalliseen valtiolliseen toimijaan. Esityksessä ehdotetaan lisäksi

muutettavaksi rikoslain alueloukkausta koskevaa rangaistussäännöstä niin,
että se vastaisi esitettyä aluevalvontalain muutosta tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän jäsenen osalta. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on
saattaa Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamista ja valvontaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan
kattavammin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia.
(PLM hallitussihteeri Teija Pellikainen 0295 140 606)
Hallituksen esitys (HE 57/2017 vp)
eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisen uudistusta koskevaksi
lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12
ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen
antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten
osalta. Eduskunnan käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvään maakuntien rahoituslakiehdotukseen sisältyy ehdotukset sosiaalija terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin perustuvasta rahoituksen määräytymisestä. Hallituksen esitystä täydennettäisiin maakuntien
muiden tehtävien rahoituksen määräytymistä koskevan sääntelyn osalta
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siten, että maakuntien rahoitusjärjestelmää voitaisiin käsitellä kokonaisuutena. Täydennykset koskisivat
valtion rahoituksen määräytymisen
periaatteita, maakunnan muiden kuin
sosiaali- ja terveydenhuoltoon perustuvan rahoituksen määräytymisperusteita, valtion rahoituksen vuosien
2019 ja 2020 tason määrittelyä, siirtymäajan (2020–2023) harkinnanvaraista rahoitusta sekä täydennyksestä
aiheutuvia teknisiä muutoksia. Lisäksi täydennykseen sisältyy ehdotus
maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain
ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annettavaksi
ehdotetun lakiin lisättävästä sosiaalija terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia koskevasta säännöksestä sen varmistamiseksi, että uudistuksen toimeenpanon seurauksena
kunnilta tai kuntayhtymiltä ei ryhdytä
perimään takaisin kyseisiin toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia. Lisäksi julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annettua
lakia (1397/2016) ehdotetaan muutettavaksi siten, että hankintalaissa
huomioidaan maakuntauudistuksen
aiheuttamat muutokset hankintayksiköihin. (VM neuvotteleva virkamies
Virpi Vuorinen 0295 530 557)
Hallituksen esitys (HE 58/2017 vp)
eduskunnalle laiksi ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi laki ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella
myönnettävistä perhe-eläkkeistä. Esitys liittyy ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä annettuun lakiin, joka tuli
voimaan vuonna 2016. Sääntely vastaisi julkisten alojen eläkelain perheeläkkeitä koskevia säännöksiä. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2018. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330
190)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 18.5.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään kolttalain (253/1995, muut.
1677/2015) muutoksista johtuvat
välttämättömät teknisluonteiset muutokset. Asetukseen lisätään säännös
eräistä tuen myöntämisen rajoituksista. Asetus tulee voimaan 22.5.2017.
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(MMM vanhempi hallitussihteeri
Jukka Mirvo 0295 162 468)
Valtioneuvoston asetus työympäristöstä aluksessa. Asetuksella säädetään aluksen työympäristöstä, työtilojen sijoittelusta, fysikaalisista ominaisuuksista, kulkuteistä, varustuksesta, kunnossapidosta sekä muista
työtilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (STM
hallitussihteeri Tuula Andersin 0295
163 506)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 17.5.2017 seuraavat päätökset:
Päätös järjestää presidentti Mauno
Koivistolle valtioneuvoston kustantamana valtiolliset hautajaiset 25.5.2017.
(VNK hallitusneuvos Arno Liukko
0295 160 175)
Päätös asettaa toimikunta valmistelemaan presidentti Mauno Koiviston
hautajaisia. Toimikunnan puheenjohtaja on ulkoasiainministeri Timo
Soini ulkoasiainministeriöstä, varapuheenjohtaja valtiosihteeri Paula
Lehtomäki valtioneuvoston kansliasta
ja jäsenet ovat kansliapäällikkö Teemu
Tanner tasavallan presidentin kansliasta, everstiluutnantti Petri Toivonen tasavallan presidentin kansliasta,
alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta, viestintäpäällikkö Päivi Paasikoski valtioneuvoston kansliasta, viestintäjohtaja
Jouni Mölsä ulkoasiainministeriöstä,
protokollapäällikkö Matti Heimonen
ulkoasiainministeriöstä, pääsuntio
Petri Oittinen tuomiokirkkoseurakunnasta, poliisipäällikkö Lasse Aapio
Helsingin poliisista, prikaatikenraali
Kim Mattsson Puolustusvoimista,
eversti Ahti Kurvinen Puolustusvoimista, osastopäällikkö Mika Pösö
Suomen pankista ja diplomi-insinööri
Heikki Allonen omaisten edustajana.
Sihteerinä toimii lainsäädäntöneuvos
Sanna Helopuro valtioneuvoston kansliasta. Toimikunnan tehtävänä on valmistella edesmenneen presidentti Koiviston valtiollisiin hautajaisiin liittyvä
suunnitelma hautajaisohjelmasta ja
huolehtia osaltaan asiaan liittyvistä
käytännön järjestelyistä. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)
Valtioneuvosto teki 18.5.2017 seuraavat päätökset:
Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ministerien Lep-

pä, Terho ja Häkkänen sidonnaisuuksista. (VNK alivaltiosihteeri Timo
Lankinen 0295 160 300)
Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat
vapaat seuraavasti: ministeri Orpo
24.5. ja 26.5.2017 ja ministeri Soini
26.5.2017. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160
270)
Päätös asettaa valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen
7.–8.6.2017 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai
Mykkänen, varapuheenjohtajat ovat
alivaltiosihteeri Markku Keinänen ja
apulaisosastopäällikkö Ilkka Saarinen sekä jäsenet ovat suurlähettiläs
Pekka Puustinen, finanssineuvos
Markku Stenborg, kaupallinen neuvos Johanna Ala-Nikkola ja diplomaattiavustaja Marja Koskela. (UM
lähetystöneuvos Jukka Pesola 0295
351 029)
Päätös oikeuttaa ulkoasiainministeriö Suomen valtion puolesta merkitsemään enintään 58 823 uutta Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy:n (Finnfund) osaketta yhtiön osakepääoman
korotuksen yhteydessä ja maksamaan
osakemerkinnästä yhteensä enintään
9 999 910 euroa. (UM lähetystöneuvos Leena Ritola 0295 351 524)
Päätös antaa eduskunnalle selonteko
Suomen osallistumisen jatkamisesta
turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. Suomi jatkaa osallistumista monikansallisessa Operation
Inherent Resolve (OIR) -operaatiossa
noin 100 sotilaalla 1.9.2017 alkaen
vuoden 2018 loppuun asti. Tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin Irakissa sekä osallistumisen tarpeellisiin esikunta-,
hallinto- ja tukitehtäviin. (UM lähetystöneuvos Theresa Zitting 0295
351 330)
Päätös määrätä oikeusministeriön
kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen
valtioneuvoston esittelijäksi. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295
150 458)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
18.5.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
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Valtioneuvoston kirjelmä (U 33/2017
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksia koskevaksi
direktiiviksi (toimivaltadirektiivi).
Direktiiviehdotus (COM(2017) 142)
koskee kansallisten kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksia,
itsenäisyyttä ja resursseja ja siinä
määritellään vähimmäistaso kilpailunrajoitusten tutkinta-, päätöksenteko- ja sanktiointivaltuuksille. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on tärkeimpien EU:n kilpailusääntöjen eli
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artiklojen
101 ja 102 tehokas täytäntöönpano
jäsenmaissa ja esteiden poistamista
sisämarkkinoiden tehokkaalta toiminnalta. (TEM hallitusneuvos Virve Haapajärvi 0295 047 027)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 18.5.2017
seuraavia asioita:
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Siviilipalvelukeskuksen puolesta Latokartanontie 79 ja 97 toimitiloista Lapinjärvellä. Toimitilojen kokonaispintaala on 5 236 m² ja vuosivuokra noin
969 000 euroa. Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi
ja irtisanomisaika on 12 kuukautta.
Toimitilat otetaan käyttöön asteittain
1.1.2019 lukien. (TEM neuvotteleva
virkamies Anu Jänkälä 0295 063 602)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
19.5.2017

EU-ministerivaliokunta käsitteli
Kreikan rahoitustukiohjelman toista väliarviota
EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 19. toukokuuta Suomen kantoja Kreikan rahoitustukiohjelman
(EVM) toisen väliarvion hyväksymiseen ja velkahuojennuksiin. Euroryhmä tulee käsittelemään Kreikan
rahoitustukiohjelman toista väliarviota kokouksessaan 22.5. Suomi
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katsoo, että edellytyksenä väliarvion
hyväksymiselle ja siihen liittyvän
lainaerän maksamiselle on, että euroryhmä tai euroryhmän työryhmä voivat todeta ohjelman etenevän sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Suomi
ei kuitenkaan hallitusohjelman mukaisesti ole valmis hyväksymään ratkaisuja, joissa Suomen vastuut kasvavat.
EU-ministerivaliokunta linjasi myös
Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:
– Yleisten asioiden neuvosto 22.5.
– Euroryhmä ja
– ECOFIN 23.5.
– Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 22.–23.5.
– Epävirallinen maatalous- ja kalastusministerikokous 21.–23.5.
Yleisten asioiden neuvostossa aiheena
on Britannian EU-eroneuvottelut.
Neuvosto tekee päätöksen, jolla annetaan lupa eroneuvottelujen aloittamiseen, nimetään komissio virallisesti
unionin neuvottelijaksi ja hyväksytään ensimmäiset yksityiskohtaiset
neuvotteluohjeet. Lisäksi neuvosto
päättää työryhmän perustamisesta eroneuvottelujen seurantaa ja ohjausta
varten.
ECOFIN-neuvoston aiheita ovat EUvaltioiden välisten kansainvälisten
verotusta koskevien riitojen ratkaisua
koskevat säännöt ja yhteistä yhteisöveropohjaa koskevat ehdotukset.
Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto tavoittelee yhteistä
näkemystä audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä.
Lisäksi neuvosto hyväksynee päivitetyn eurooppalaisten tutkintojen viitekehystä koskevan suosituksen ja
EU:n urheilualan työsuunnitelman.
Neuvostossa keskustellaan myös
nuorten kanssa käytävän jäsennellyn
vuoropuhelun tulevaisuudesta.
Epävirallisessa maatalous- ja kalastusministerikokouksessa keskustellaan ilmastonmuutoksesta ja vesivaroista EU:n maatalouden haasteina.
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
Selvitysmies, ARAn ylijohtaja Hannu
Rossilahti luovutti 12.5.2017 selvityksensä asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamallista asunto-,
energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Selvityksessään Rossilahti esittää uutta valtion tukemaa
asunto-osuuskuntamallia, joka lisäisi
kohtuuhintaisen asumisen tarjontaa
pieni- ja keskituloisille kotitalouksille
ja edistäisi ihmisten omatoimista asumisen järjestämistä. Asunto-osuuskunta voisi tuoda vaihtoehdon perinteisille vuokra- ja omistusasumisen
malleille. Se sopisi erityisesti sellaisille asukkaille, joille asunto ei ole
varsinaisesti sijoitus, vaan tavoitteena
on löytää omaan elämäntilanteeseen
sopiva asunto. Malli soveltuisi erityisesti lapsiperheiden ja senioreiden
asumistarpeisiin, ja siinä olisi keskeistä asukkaiden suuri vaikutusvalta
ja asumisen yhteisöllisyys. Raportti
on osoitteessa http://www.ym.fi/download/noname/%7B3CD4E128-511
6-4D31-B47C-8561F9761152%7D/
127766. Lisätietoja antavat ministeri
Tiilikaisen erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946, etunimi.sukunimi@ym.fi ja ylijohtaja Hannu Rossilahti, p. 029 525 0856, etunimi.sukunimi@ara.fi.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:
– Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä
vanhuus- raportti, 17.5.2017. Hankkeessa tarkasteltiin ratkaisuja, jotka
edistävät ikääntyneiden yhteisöllisyyttä asuinalueilla ja asumisratkaisuissa. Lisäksi tarkasteltiin keinoja
edistää yhteisöllisyyttä erityisesti
muistisairaiden ihmisten palveluasumisessa. Keskeisenä tavoitteena oli
selvittää, minkälaisia vaikutuksia yhteisöllisellä toiminnalla on vanhojen
ihmisten hyvinvointiin. Toimintamalleja kartoitettiin sekä Suomesta
että ulkomailta.
– Uudet kumppanuus- ja liiketoimintamallit suomalaisen vesiliiketoiminnan edistämisessä -selvitys, 12.5.2017.
Vesivarojen kestävään hallintaan,
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käyttöön ja puhdistamiseen liittyvien
ratkaisujen globaali kysyntä kasvaa
nopeasti. Vahvasta vesiosaamisestaan huolimatta Suomi on menettänyt asemiaan globaaleilla markkinoilla. Vesiliiketoimintaa koskevan
selvityksen mukaan tarvitaan vahva
yhteinen strateginen näkemys ja tahtotila sekä tavoitteisiin mitoitetut resurssit, että suomalainen vesiosaaminen kehittyy ja kansainvälistyy.

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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