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VALTIONEUVOSTO
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 1.6.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 62/2017 vp)
eduskunnalle Euroopan unionin ja
Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön
perustamisesta tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta
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hyväksyisi Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian
alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta Santo Domingossa Dominikaanisessa tasavallassa lokakuussa
2016 allekirjoitetun sopimuksen sekä
lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksella on perustettu hallitustenvälinen kansainvälinen säätiö,
jonka tehtävänä on lujittaa kahden
alueen välistä kumppanuutta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön välillä. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä
ajankohtana samaan aikaan kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan.
(UM lähetystöneuvos Liisa Maunula
0295 351 760)
Hallituksen esitys (HE 63/2017 vp)
eduskunnalle laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Hansel Oy -nimisestä
osakeyhtiöstä siten, että yhtiön tehtäviä ajantasaistetaan. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi uusi säännös hankintatiedon käsittelyyn liittyvästä tietojensaanti- ja käsittelyoikeudesta.
Yhtiön asiakaspiiriin ehdotetaan lisättäväksi maakunnat ja maakuntien
hankintayksiköt, jotta ne voisivat käyt-

tää yhtiön palveluja. Hanselin uutena
tehtävänä olisi tuottaa hankintatiedon
käsittelyyn ja analysointiin sekä niihin liittyviin teknisiin ratkaisuihin liittyviä palveluja. Hansel tarjoaisi hankintatiedon käsittely- ja analysointipalvelua olemassa olevien asiakkaidensa lisäksi myös maakunnille. Hansel tarjoaisi myös hankintatoimen suunnitteluun liittyviä tukipalveluja. Hankintojen tietopalvelun toteuttamiseksi
lakiin lisättäisiin uusi säännös yhtiön
tietojensaantioikeudesta hankintoja
koskeviin välttämättömiin tietoihin.
Samalla lisättäisiin säännös salassa
pidettävien tietojen käsittelyn vaatimuksista, tietoturvasta ja tietojen suojaamisesta. Lakiehdotuksessa esitetään lisäksi Hanselille mahdollisuus
osallistua kansainvälisten yhteishankintojen toteuttamiseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2017.
(VM budjettineuvos Tomi Hytönen
0295 530 279)
Hallituksen esitys (HE 64/2017 vp)
eduskunnalle lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan ja Mauritiuksen tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuk-
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sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen
lentoliikennesopimus, jossa sovitaan
muun muassa siitä, miten ja millä
edellytyksillä osapuolet voivat nimetä
lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti
sopimuksen kanssa. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295
342 401)
Hallituksen esitys (HE 65/2017 vp)
eduskunnalle lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä
ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi
Suomen tasavallan ja Sri Lankan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa
sovitaan muun muassa siitä, miten ja
millä edellytyksillä osapuolet voivat
nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen
0295 342 401)
Hallituksen esitys (HE 66/2017 vp)
eduskunnalle lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan
ja Dominikaanisen tasavallan välisen
lentoliikennesopimuksen sekä lain
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa
sovitaan muun muassa siitä, miten ja
millä edellytyksillä osapuolet voivat
nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen
0295 342 401)
Hallituksen esitys (HE 67/2017 vp)
eduskunnalle lentoliikenteestä Sey24

chellien kanssa tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan ja Seychellien tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan toisen
kuukauden ensimmäisenä päivänä
siitä päivästä lukien, jolloin viimeinen
ilmoitus on vastaanotettu. Laki on
tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä
ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Koskinen 0295 342 401)
Hallituksen esitys (HE 68/2017 vp)
eduskunnalle laeiksi rajat ylittävästä
terveydenhuollosta annetun lain ja
sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja
18 luvun 8 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
rajat ylittävästä terveydenhuollosta
annettua lakia ja sairausvakuutuslakia. Henkilölle korvattaisiin edelleen
toisessa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen valtiossa tai Sveitsissä saadusta terveyspalvelusta aiheutuneita kustannuksia. Asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain mukaisista
toisessa valtiossa annetuista suoran
valinnan palveluja vastaavista terveyspalveluista aiheutuneet kustannukset
korvattaisiin ilman muita edellytyksiä. Muiden terveyspalvelujen korvaamisen edellytyksenä olisi henkilön
hoidon tarpeen arviointi tai lähete.
Kustannukset korvattaisiin enintään
siihen määrään saakka, joka vastaisi
henkilön hoidon järjestämisestä vastuussa olevassa maakunnassa vastaavasta hoidosta syntyneitä kustannuksia, kuitenkin enintään potilaan hoidostaan maksama kustannus. Henkilön maksettavaksi jäisi aina vastaavasta hoidosta potilaalta Suomessa
perittävä asiakasmaksu. Valtio maksaisi henkilöille ja toisille EU- ja ETAvaltioille ja Sveitsille kaikki rajat ylittävistä terveydenhuollon tilanteista
aiheutuvat kustannukset siten, että korvaukset maksettaisiin sairausvakuutusrahastosta. Maakunnat tulisivat kuitenkin vastuuseen asukkaidensa kustannuksista siten, että Kansaneläkelaitos laskuttaisi ne varainhoitovuoden
päätyttyä henkilön sosiaali- ja terveydenhuollosta järjestämisvastuussa olevalta maakunnalta ja maksut tuloutettaisiin sairausvakuutusrahastoon.
Kaikilla terveyspalvelujen tuottajilla

olisi velvollisuus ottaa vastaan toisesta EU- tai ETA-valtiosta tai Sveitsistä hoitoon hakeutuvia henkilöitä
ilman syrjintää samojen perusteiden
mukaisesti kuin Suomessa asuvia.
Lisäksi muutoksenhakusäännöksiä,
Kansaneläkelaitoksen tietojensaantisäännöksiä ja tiettyjä menettelysäännöksiä esitetään täsmennettäviksi.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2019. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen 0295 163 239)
Hallituksen esitys (HE 69/2017 vp)
eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien
muuttamisesta. Esityksellä annettaisiin Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanon kannalta tarpeelliset merenkulkua, jätehuoltoa, ympäristönsuojelua, työsuojelua ja rangaistuksia koskevat kansalliset säännökset. Esityksellä nimettäisiin aluskierrätysasetuksen mukaiset toimivaltaiset viranomaiset. Lait on tarkoitettu voimaan
osaksi mahdollisimman pian, osaksi
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä päivänä. (YM lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio 0295 250 330)
VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.6.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta. Ohjesäännön 3 §:ään lisätään uusi 22 kohta,
jonka nojalla valtioneuvoston yleisistunnon toimivaltaan todetaan kuuluvan valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä
tarkoitettujen poikkeusolojen toteaminen ja poikkeusoloista johtuvien,
kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista koskevien ilmoitusten antaminen. Lisäksi ohjesäännön 12 §:n 7 kohtaa muutetaan niin,
että valtioneuvoston kanslian toimialaan sisällytetään valmiuslain 6 §:ssä
tarkoitetun poikkeusolojen toteamisen ja käyttöönottoasetuksen antamisen yleinen yhteensovittaminen. Näiden valmiuslain käyttöönottoon kytkeytyvien muutosten lisäksi ohjesäännön 26 §:n 1 momenttia EU-ministerivaliokunnan jäsenistä muutetaan niin,
että valiokunnassa ovat jäseninä tietyt ministerit, kuten tähänkin asti,
mutta lisäksi jäseninä ovat tarpeen
vaatiessa ne muut ministerit, jotka
valtioneuvosto määrää. Asetus tulee
voimaan 6.6.2017. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)
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Valtioneuvoston asetus kalastuksesta
Tenojoen vesistössä Norjan kanssa
tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 1.6.2017. (MMM neuvotteleva
virkamies Tapio Hakaste 0295 162
152)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 1.6.2017 seuraavat nimitysasiat:
Oikeustieteen maisteri Mirja Salonen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.9.2017–31.8.2022.
(OM hallitusneuvos Katariina Jahkola
0295 150 246)

mäinen irtisanomisaika on yhdeksän
vuotta vuokrasopimuksen todellisesta
alkamispäivästä ja molemminpuolinen
irtisanomisaika on 12 kuukautta. Vuosivuokra uusissa tiloissa on 744 309
euroa ja vuokrasäästö on noin 0,5 miljoonaa euroa vuodessa. (TEM kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen 0295
064 216)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET
RAHA-ASIAT

Valtioneuvosto teki 1.6.2017 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan vaalikauden
2015–2018 puoliväliraportti pöytäkirjaan. Eduskunta on hyväksynyt
mietinnön mukaisen kannanoton,
jonka mukaan eduskunnalla ei ole
huomautettavaa kertomuksen johdosta. (VM budjettineuvos Kirsti
Vallinheimo 0295 530 076)
Päätös hyväksyä seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden
perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä
tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa
koskeva hakemus: Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry, Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry, Porin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry, Lahden kristillisen koulun kannatusyhdistys ry,
CONFIDO-Pohjanmaan Kristillinen
Kasvatus - Österbottens Kristliga Uppfostran ry ja Rovaniemen seudun
kristillisen koulun kannatusyhdistys
ry. Kitinojan koulun kannattajayhdistys ry:n, Kielo International School
of Dialog ry:n ja Lappeenrannan
kristillinen kasvatus ry:n hakemukset hylätään. (OKM hallitusneuvos
Anne-Marie Brisson 0295 330 079)
Päätös vapauttaa ekonomisti Ilkka
Kaukoranta sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavan jäsenen
tehtävästä ja ekonomisti Joonas Rahkola hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tehtävästä ja määrätä jäsenen
tehtävään sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Salonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen asiantuntijalääkäri Kari Haring neuvottelukunnan 30.4.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Anu
Kangasjärvi 0295 163 224)
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Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.6.2017
seuraavia asioita:
Rikosseuraamuslaitoksen oikeuttaminen allekirjoittamaan viiden vankilan
kokonaisvuokrasopimukset. Kokonaisvuokramalliin siirtyvät Kuopion,
Mikkelin, Sukevan, Käyrän ja Satakunnan vankilan Huittisten osasto
1.8.2017 lukien. Sopimusten yhteenlaskettu kokonaisvuokra Rikosseuraamuslaitokselle on 8,9 miljoonaa euroa
vuodessa. Vuokrattua alaa on viidessä
vankilassa yhteensä noin 55 504 m2.
Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi
12 kuukauden irtisanomisajalla. Vuokramallin muutoksesta aiheutuu enintään 294 000 euron vuosittainen lisäkustannus Rikosseuraamuslaitokselle.
Vastuu kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta siirtyy Senaatti-kiinteistöille.
Ylläpito sisältää hoitokulut, kunnossapidon ja kiinteistöveron. (OM neuvotteleva virkamies Marianne Mäki
0295 150 238)
Vuoden 2017 talousarvion momentin
28.92.95 (Valtion takaussuoritukset)
arviomäärärahan ylittäminen 8 200 000
eurolla. Pietari-säätiön Suomi-talon
kaupan on alustavan tiedon mukaan
tarkoitus toteutua kesäkuussa 2017.
Tämän johdosta luotonmyöntäjä tulee
irtisanomaan Pietari-säätiön valtiontakaukselliset lainat. Valtiontakauksellisten lainojen irtisanomisen myötä
valtion tulee suorittaa takausvastuun
perusteella takauskorvausta luotonmyöntäjälle 8 400 494,20 euroa korkoineen ja mahdollisine muine kuluineen. (VM talouspäällikkö Jan Holmberg 0295 530 156)
Geologian tutkimuskeskuksen oikeuttaminen tekemään vuokrasopimukset
Senaatti-kiinteistöjen kanssa tilojen
vuokraamiseksi Vuorimiehentie 5:stä ja
Vuorimiehentie 2:sta Espoossa. Vuorimiehentie 5:n sopimus on voimassa
toistaiseksi ja irtisanottavissa 12 kuukauden irtisanomisajalla. Vuorimiehentie 2:n laboratoriotilojen osalta ensim-

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
EU-MINISTERIVALIOKUNTA
2.6.2017

EU-ministerivaliokunta tapasi varapuheenjohtaja Kataisen
EU-ministerivaliokunta kokoontui
perjantaina 2. kesäkuuta linjaamaan
Suomen kantoja. Ennen kokoustaan
EU-ministerivaliokunta tapasi Euroopan komission varapuheenjohtaja
Jyrki Kataisen ja keskusteli tämän
kanssa ajankohtaisista EU-asioista
kuten puolustusyhteistyöstä ja komission keskiviikkona antamasta talousja rahaliittoa koskevasta keskustelualoitteesta.
Kokouksessaan EU-ministerivaliokunta keskusteli pankkiunioniin kuuluvien maiden yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisestä varautumisjärjestelystä. Sen on määrä toimia viimesijaisena rahoitusjärjestelynä kriisinratkaisurahastolle. Tekninen valmistelutyö saataneen päätökseen vuoden loppuun mennessä.
EU-ministerivaliokunta linjasi myös
Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:
– Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 8.–9.6.
– Liikenne- ja televiestintäneuvosto
8.–9.6.
– Epävirallinen EU:n aluekoheesioministereiden kokous 8.–9.6.
Oikeusministerien on määrä hyväksyä
yleisnäkemys rahanpesudirektiivistä,
digitaalista sisältöä koskevista sopimusoikeuskysymyksistä sekä Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO) koskevasta asetusehdotuksesta.
Sisäministerit käsittelevät EU:n
matkustustieto- ja -lupajärjestelmää
(ETIAS), tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, Schengenin tietojärjes-
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telmän (SIS) uudistamista, muuttoliiketilannetta ja terrorismin torjuntaa.
Liikenne- ja televiestintäministerien asialistalla on maantieliikenteen
ammattipätevyydet ja jatkokoulutus,
rajat ylittävät pakettipalvelut sekä
sähköisen viestinnän sääntely.
Aluekoheesioministerit keskustelevat
koheesiopolitiikan tuomisesta lähemmäs kansalaisia.
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

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Puoluesihteereistä koostunut työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää
edellytyksiä vuoden 2019 vaalien
yhdistämiseksi, luovutti mietintönsä
31.5.2017 oikeusministeri Antti Häkkäselle. Työryhmän enemmistö katsoo, että eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit olisi järkevää yhdistää
kertaluonteisesti vuonna 2019, mikäli

europarlamenttivaalit toimitetaan viimeistään toukokuussa. Koska asiasta
ei kuitenkaan ole riittävää parlamentaarista yksimielisyyttä työryhmän
keskustelun pohjalta ja koska perustuslakiasiantuntijat pitävät tärkeänä
parlamentaarista yksimielisyyttä, esityksellä eduskuntavaalien siirtämiseksi europarlamenttivaalien yhteyteen ei välttämättä ole edellytyksiä.
Näin ollen työryhmä jättää oikeusministerin harkittavaksi, onko esitystä
vaalien yhdistämisestä tarkoituksenmukaista viedä eteenpäin. Säännönmukaisen aikataulun mukaan seuraavat eduskuntavaalit ovat 14.4.2019
ja seuraavat europarlamenttivaalit
9.6.2019. Linkki hankesivulle http://
www.oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/valtiosaanto/
2019eduskunta-jaeuroparlamenttivaalienyhdistamistaselvittavatyoryhma.
html. Lisätietoja antavat työryhmän
puheenjohtaja, puoluesihteeri (kesk.)
Jouni Ovaska, p. 010 289 7010 ja työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Heini
Huotarinen, p. 0295 150 127, oikeusministeriö.
Saimaannorpan suojelutyöryhmä
luovutti 30.5.2017 raporttinsa asunto-,
energia- ja ympäristöministeri Kimmo
Tiilikaiselle. Raportti sisältää ehdotuksia saimaannorpan suojelun strategian
ja toimenpidesuunnitelman päivittä-

miseksi vuosille 2017–2022. Arvion
mukaan saimaannorppakanta kasvaa
vakaasti, mutta lisätoimia tarvitaan
esimerkiksi kalanpyydyskuolleisuuden vähentämiseksi. Vuonna 2011
ensimmäisen kerran laaditun strategian ja toimenpidesuunnitelman lähtökohtana on ollut sovittaa kestävällä
tavalla yhteen saimaannorpan suojelun tarpeet ja ihmisen toiminta Saimaalla. Toimenpidesuunnitelman strategisena tavoitteena on varmistaa
norppakannan vakaa kasvu niin, että
kannan koko, rakenne ja levinneisyysalue saavuttaisivat suotuisan suojelun
tason. Välitavoite on, että saimaannorpan talvikanta kasvaisi vähintään
400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.
Raportti on osoitteessa http://www.
ym.fi/download/noname/%7BEECF
FB35-FC5A-45B1-A96E-58823061
1544%7D/128237. Lisätietoja antavat
ylijohtaja Pekka Häkkinen, p. +358
295 024 153, etunimi.j.sukunimi@
ely-keskus.fi ja luonnonsuojeluasiantuntija Arto Ustinov, p. 0295 024 239,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,
Etelä-Savon ELY-keskus sekä ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, p. 0295
250 094, etunimi.o.sukunimi@ym.fi,
ympäristöministeriö.

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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