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E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
16.6.2017 seuraavat lait:

vahvisti

Laki vankeuslain muuttamisesta, laki
tutkintavankeuslain muuttamisesta ja
laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 263/2016 vp). Keskeiset
muutokset koskevat vangeille maksettavia käyttörahaa, toimintarahaa
ja palkkaa. Näitä vankien taloudellisia etuuksia koskevia säännöksiä
muutetaan siten, että eri toiminnoissa
ja laitostyypeissä maksettavat taloudelliset etuudet määräytyvät tasapuolisemmin. Muutoksilla myös yksinkertaistetaan vangeille maksettavien taloudellisten etuuksien laskentaa ja maksamista. Lisäksi tehdään
eräitä tarkennuksia ja muutoksia
vankeuslakiin, tutkintavankeuslakiin
ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Lait
tulevat voimaan 1.1.2018. (OM hallitusneuvos Paulina Tallroth 0295
150 146)
Laki konkurssilain muuttamisesta,
laki yrityksen saneerauksesta anne-
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tun lain muuttamisesta, laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun
lain muuttamisesta, laki konkurssija yrityssaneerausrekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki velkajärjestelyrekisteristä, laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen
maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken Kööpenhaminassa 7 päivänä marraskuuta
1933 tehdyn, konkurssia koskevan
sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n kumoamisesta (HE 12/2017 vp). Euroopan unionin maksukyvyttömyysasetusta sovelletaan sekä konkurssiin,
yrityssaneeraukseen että yksityishenkilön velkajärjestelyyn, minkä johdosta näitä menettelyjä koskevaa
lainsäädäntöä muutetaan. Konkurssija yrityssaneerausrekisterin tietosisältöä laajennetaan ja rekisteriin
merkityt tiedot siirretään saataville
yleisen tietoverkon kautta maksutta.
Kuuluttamisesta konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa pääsääntönä luovutaan. Velkajärjestelyrekisteriä koskevat säännökset nostetaan lain tasolle.
Velkajärjestelyä koskevat tiedot ovat
saatavilla yleisessä tietoverkossa
vain silloin, kun velkajärjestelyssä järjestellään elinkeinon- tai ammatin9
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harjoittajana toimivan velallisen elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa.
Muilta osin velkajärjestelyrekisterin
tietoja pyydetään Oikeusrekisterikeskukselta. Laki konkurssilain muuttamisesta, laki yrityksen saneerauksesta
annetun lain muuttamisesta, laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja laki toisessa
Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn
kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 26.6.2017.
Laki velkajärjestelyrekisteristä ja laki
Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan
ja Ruotsin kesken Kööpenhaminassa
7 päivänä marraskuuta 1933 tehdyn,
konkurssia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta
annetun lain 2 §:n kumoamisesta tulevat voimaan 26.6.2018. (OM lainsäädäntöneuvos Mari Aalto 0295 150
502)
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, laki osakeyhtiölain
muuttamisesta, laki arvo-osuustileistä
annetun lain muuttamisesta, laki arvopaperitileistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta
annetun lain muuttamisesta, laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä
selvitysjärjestelmän ehdoista annetun
lain muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta, laki osuuskuntalain muuttamisesta, laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta,
laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta, laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta ja laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta (HE 28/2016
vp). Lakeihin tehdään Euroopan unionin niin sanotun arvopaperikeskusasetuksen voimaantulosta johtuvia
muutoksia. Asetus yhtenäisti arvopaperikauppojen selvitystoiminnan ja arvopaperikeskustoiminnan sääntelyä.
Asetuksen nojalla arvopaperikeskukset voivat myös tarjota palveluja rajan yli niin sanotulla EU-passilla.
Lait tulevat voimaan 21.6.2017. Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että
valtioneuvosto ryhtyy viipymättä valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla mahdollistetaan veroviranomaisten katta-
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va tiedonsaanti hallintarekisteröidyistä osakkeista osinkoa saavista lopullisista edunsaajista. Tämän toteuttamiseksi ennakkoperintälakiin tulee
lisätä säännös, jonka mukaan Suomessa asuvan tunnistamattoman verovelvollisen saamasta osingosta tulee toimittaa 50 %:n ennakonpidätys.
2) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää toteuttamistavan
ja välittömästi valmistelee kansalliseen lainsäädäntöön tarvittavat muutokset, joilla turvataan suoran omistuksen tasoinen omistustietojen julkisuus. 3) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää finanssialan kansalliseen harkintaan perustuvan seuraamussäännöstön kokonaisuuden ja
tekee asiasta talousvaliokunnalle selvityksen. 4) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä valmistelemaan lainsäädäntöä, jonka nojalla kielletään suomalaisen listaamattoman osakeyhtiön osakkeiden liittäminen ulkomaiseen arvo-osuusjärjestelmään. (VM neuvotteleva virkamies
Annina Tanhuanpää 0295 530 485)
Laki Opetushallituksesta annetun
lain muuttamisesta ja laki Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE
31/2017 vp). Kansallisen koulutuksen arviointikeskus ja ylioppilastutkintolautakunnan kanslia siirretään
Opetushallituksen erillisyksiköiksi.
Opetushallitus toimii erillisyksikköjensä hallintovirastona ja järjestää
näille hallinto- ja tukipalvelut. Erillisyksikköjen riippumattoman tehtävänhoidon varmistamiseksi hallintovirastolla ei ole toimivaltaa erillisyksiköille kuuluvien tehtävien suorittamisessa. Henkilöstö siirtyy erillisyksiköihin valtion virkamieslain 2 luvussa
säädetyn mukaisesti. Lait tulevat
voimaan 1.1.2018. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää
organisaatiouudistuksen vaikutukset
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan itsenäisyyteen, riippumattomuuteen ja kansainvälisesti tunnustettuun asemaan, ja antaa sivistysvaliokunnalle selvityksen vuonna
2019. (OKM lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi 0295 330 234)
Laki lukiolain muuttamisesta ja laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
(HE 20/2017 vp). Säännöksiä lukion
erityisen koulutustehtävän ja sitä koskevan rahoituksen myöntämisestä
tarkennetaan. Erityisen koulutusteh-

tävän lisäksi osalle lukiokoulutuksen
järjestäjistä voidaan määrätä valtakunnallinen kehittämistehtävä. Mahdollisuudesta korottaa lukiokoulutuksen yksikköhintaa erityisen koulutustehtävän perusteella luovutaan.
Laissa säädetään erityisen koulutustehtävän lisästä, joka on suuruudeltaan laissa säädetty prosenttiosuus
kulloisenkin varainhoitovuoden valtionosuuden laskennan perusteena
olevasta lukiokoulutuksen kustannuspohjasta. Erityisen koulutustehtävän lisärahoitus jakautuu erityisen
koulutustehtävän saaneiden kesken
näiden laskennallisen osuuden mukaisesti. Lisäksi säädetään valtuutus
säätää tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehittämistehtävän sisällöstä sekä erityisen
koulutustehtävän lisärahoituksen suoritteiden laskennassa käytettävistä
painokertoimista ja niiden korottamisen perusteista valtakunnallisen
kehittämistehtävän perusteella. Laki
lukiolain muuttamisesta tulee voimaan 1.8.2018. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun
lain muuttamisesta tulee voimaan
1.1.2019. (OKM hallitusneuvos Janne
Öberg 0295 330 348)
Laki kirkkolain muuttamisesta (HE
26/2017 vp). Kirkkolain arkkipiispan
vaalia koskevaa säännöstä muutetaan siten, että arkkipiispan vaalissa
vaalin tulosta laskettaessa arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänien painoarvoa vähennetään. Samalla piispan vaalia koskevaa säännöstä tarkistetaan lisäämällä äänioikeutettuihin hiippakunnasta kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen. Lisäksi
muutetaan lääninrovastin valintaa koskevia säännöksiä siten, että lääninrovastin vaalista luovutaan ja tuomiokapituli nimittää lääninrovastin neljäksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista.
Laki tulee voimaan 1.8.2017. (OKM
vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola
0295 330 108)
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 21/2017 vp). Koulumaitotukea koskevat säännökset muutetaan vastaamaan muutettua Euroopan unionin lainsäädäntöä. Samalla
lakiin lisätään oppilaille jaettavaksi
tarkoitettujen hedelmien ja vihannesten hankintaan myönnettävän tuen
käyttöönottoa ja täytäntöönpanoa koskevat säännökset. Jatkossa nämä järjestelmät muodostavat yhtenäisen
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koulujakelutuen. Laki tulee voimaan
1.8.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162
325)
Laki tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain
kumoamisesta ja laki poronhoitolain
35 §:n muuttamisesta (HE 7/2017 vp).
Vuonna 1921 annettu laki tilusten
rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta kumotaan, sillä se on kaikilta osin vanhentunut eikä sitä enää
sovelleta. Poronhoitolakia muutetaan
poistamalla siitä tilusten rauhoittamista koskevaan lakiin kohdistuva
viittaussäännös. Lait tulevat voimaan
1.7.2017. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)
Laki työntekijöiden lähettämisestä
annetun lain 7 §:n ja 35 §:n 1 momentin 1 kohdan voimaanpanosta (HE
34/2017 vp). Lailla saatetaan voimaan
työntekijöiden lähettämisen ilmoittamista koskevat säännökset, jotka kesäkuussa 2016 voimaan tulleen työntekijöiden lähettämisestä annetun lain
mukaan säädetään tulemaan voimaan
erikseen lailla. Laki tulee voimaan
1.7.2017. (TEM hallitusneuvos Jan
Hjelt 0295 048 940)

jaa. Lisäksi työntekijällä on oikeus
irtisanoa työsopimus päättymään luovutuspäivästä lukien riippumatta työsuhteessa muutoin noudatettavasta
irtisanomisajasta. Jos työsopimus
päätetään siksi, että työntekijän työehdot heikkenevät olennaisesti liikkeen luovutuksen johdosta, työnantajan katsotaan olevan vastuussa työsuhteen päättymisestä. Yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia täsmennetään siten, että työntekijöiden edustajien irtisanomissuojaa
koskevaan säännökseen lisätään viittaus merityösopimuslakiin. Lait tulevat voimaan 1.10.2017. (TEM vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner
0295 049 001)

standardeja, ja mittausmenetelmiä sekä
päätösten järjestönsisäistä hallinnointia, jotka ovat yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. (SM poliisitarkastaja
Seppo Sivula 0295 488 591)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta (HE 46/2017 vp). Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Valvira voi 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 edellyttää 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 poistetaan. Laki
tulee voimaan 19.6.2017. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163
384)

Asianajaja Mika Kostinpoika Ilveskero korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.9.2017 lukien.
(OM kansliapäällikkö Asko Välimaa
0295 150 248)

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain
muuttamisesta, laki biopolttoaineista
ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta ja laki Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE
17/2017 vp). Lakeja muutetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin muutosten täytäntöön panemiseksi. Energiavirastosta annettuun lakiin lisätään viittaus biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 3.7.2017. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

Tasavallan presidentti päätti 16.6.2017
seuraavat kansainväliset asiat:

Laki merityösopimuslain muuttamisesta ja laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 41 §:n muuttamisesta (HE 35/2017 vp). Merityösopimuslakia muutetaan siten, että liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhdeetuudet siirtyvät liikkeen uudelle
omistajalle tai haltijalle. Ennen luovutusta päättyneeseen työsopimukseen perustuva takaisinottovelvollisuus koskee myös luovutuksensaa-

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.)
päätösten XXXIII-31 – XXXIII-35
sekä XXXIII-37 – XXXIII-41 hyväksyminen. Päätökset eivät sisällä määräyksiä, jotka kuuluisivat lainsäädännön alaan tai edellyttäisivät muutoin
eduskunnan hyväksymistä. Päätösten täytäntöönpano voi tapahtua ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen nojalla.
Hyväksyttävänä olevat päätökset
ovat luonteeltaan teknisiä mitoitus-
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Tasavallan presidentti päätti 16.6.2017
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti myönsi 64 arvonimeä. (VNK osastopäällikkö Janne
Kerkelä 0295 160 381)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 16.6.2017
seuraavat nimitysasiat:

Kansliapäällikkö, apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerin
määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.–
31.12.2017. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)
Määräaikainen apulaisoikeuskansleri
Risto Hiekkataipale valtioneuvoston
oikeuskanslerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.–31.12.2017. (OM
kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295
150 248)
Hovioikeudenneuvos Sirpa Maarit
Pulkkinen Itä-Suomen hovioikeuden
hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari,
oikeussihteeri Mia Johanna Ekman
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anneli Kaarina Aura Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallintooikeustuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Ria Monica
Savolainen Hämeenlinnan hallintooikeuden toiseksi täytettävään virkaan, vakuutusoikeustuomari Mira
Maren Koivumaa Helsingin hallintooikeuden ensiksi täytettävään hallintooikeustuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Sofia Kristiina Laaksonen Helsingin hallintooikeuden toiseksi täytettävään virkaan
ja käräjätuomari Caritha Beatrice
Aspelin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2017
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lukien sekä käräjätuomari Linda Johanna Harjutsalo Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja
vanhempi tutkijainsinööri Timo Ilmari
Laakso markkinaoikeuden markkinaoikeusinsinöörin virkaan 1.9.2017
lukien. (OM apulaisosastopäällikkö
Heikki Liljeroos 0295 150 428)
Käräjätuomari Anna-Maria Susanna
Lindström Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Pia Kristina Hansson-Anttonen Espoon käräjäoikeuden ensiksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan,
käräjätuomari Hilppa-Liisa Piirtola
Espoon käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja
käräjätuomari Tuomo Rafael Kare
Espoon käräjäoikeuden kolmanneksi
täytettävään käräjätuomarin virkaan,
hovioikeuden esittelijä Nina Kaarina
Träskbäck Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Tea Marja Kangasniemi Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari Marjo Hannele Ikäheimonen Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2017 lukien.
(OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 0295 150 458)
Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle virkavapauden myöntäminen
1.7.–31.12.2017. (OM hallitussihteeri
Sinikka Vahvaselkä 0295 150 034)
Eversti Manu Petteri Tuomiselle puolustusasiamiehen tehtävään Ruotsissa
asemapaikkana Tukholma annetun
määräyksen peruuttaminen ja kommodori Rami Tapio Peltosen määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Ruotsiin asemapaikkana Tukholma, everstiluutnantti Karri Juhana
Heikinheimolle puolustusasiamiehen
tehtävään Ranskassa, Espanjassa,
Sveitsissä, Italiassa ja Algeriassa
asemapaikkana Pariisi annettujen
määräysten peruuttaminen ja everstiluutnantti Teemu Severi Nurmelan
määrääminen puolustusasiamiehen
tehtävään Ranskaan, Espanjaan, Sveitsiin, Italiaan ja Algeriaan asemapaikkana Pariisi, komentaja Jussi Pärttyli
Voutilaiselle puolustusasiamiehen tehtävään Virossa, Latviassa, Liettuassa
ja Georgiassa asemapaikkana Tallinna annettujen määräysten peruuttaminen ja everstiluutnantti Antti Edvard Hauvalan määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Virossa, Latviassa ja Liettuassa asemapaikkana
Tallinna, everstiluutnantti Lars Niclas
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Christian von Bonsdorffille apulaispuolustusasiamiehen tehtävään Saksan Liittotasavallassa ja puolustusasiamiehen tehtävään Tšekin tasavallassa asemapaikkana Berliini annettujen määräysten peruuttaminen ja
komentaja Arvi Ilkka Juhani Tavailalle puolustusasiamiehen tehtävään
Saksan Liittotasavallassa, Itävallassa,
Unkarissa ja Alankomaissa asemapaikkana Berliini annettujen määräysten peruuttaminen ja everstiluutnantti Lars Niclas Christian von Bonsdorffin määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Saksan Liittotasavallassa ja Alankomaissa asemapaikkana Berliini ja everstiluutnantti VillePentti Poutun määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Itävaltaan
asemapaikkana Wien 1.8.2017 lukien.
(PLM neuvotteleva virkamies Aila
Helenius 0295 140 432)
Komentajakapteeni Anssi Henrik
Hatakalle puolustusasiamiehen tehtävään Libanonissa ja Jordaniassa ja
apulaispuolustusasiamiehen tehtävään
Turkissa asemapaikkana Ankara annettujen määräysten peruuttaminen,
komentaja Jyrki Jaakko Litmaselle
puolustusasiamiehen tehtävään Israelissa ja Egyptissä asemapaikkana Ankara annettujen määräysten peruuttaminen ja majuri Olli Armas Ovaskan
määrääminen puolustusasiamiehen
tehtävään Israelissa ja Egyptissä asemapaikkana Tel Aviv ja komentajakapteeni Jukka-Pekka Antero Mustosen määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Kirgisiaan asemapaikkana Moskova 1.8.2017 lukien.
(PLM neuvotteleva virkamies Aila
Helenius 0295 140 432)
Kenttäpiispa, teologian tohtori Pekka
Juhani Särkiö kenttäpiispan virkaan
1.9.2017–31.1.2018. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295
140 432)

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

Valtioneuvosto antoi 15.6.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 75/2017 vp)
eduskunnalle poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välillä tehdyn sopi-

muksen hyväksymisestä sekä laiksi
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että
eduskunta hyväksyisi poliittisesta
vuoropuhelusta ja yhteistyöstä joulukuussa 2016 tehdyn sopimuksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
sekä Kuuban tasavallan välillä sekä
lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on laaja-alainen yhteistyösopimus, joka sisältää määrittelyt
poliittisen, taloudellisen ja sektorikohtaisen yhteistyön ja vuoropuhelun
muodoista. Sopimuksessa sovitaan
yhteistyöstä muun muassa kaupan,
talouden, kestävän kehityksen, demokratian ja ihmisoikeuksien aloilla.
Sopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Kyseessä
on ensimmäinen EU:n ja Kuuban välinen sopimus. Sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen
kuukauden ensimmäisenä päivänä,
jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sisäisten oikeudellisten menettelyjen saattamisesta päätökseen.
Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan valtioneuvoston asetuksella
säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.
(UM osastopäällikkö Kimmo Lähdevirta 0295 351 746)
Hallituksen esitys (HE 76/2017 vp)
eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kilpailulakiin sosiaali- ja
terveysalan yrityskauppojen ilmoittamista koskeva määräaikainen pykälä. Tavoitteena on varmistaa markkinoiden toimivuus ja asiakkaan valinnanvapauden toteutuminen rajoittamalla sosiaali- ja terveyssektorin
keskittymistä ennen sosiaali- ja terveysuudistuksen voimaantuloa. Yrityskauppavalvontaa sovellettaisiin
ilman liikevaihtorajoja lähes kaikkiin
yrityskauppoihin, joissa vähintään
yksi yrityskaupan osapuoli tuottaa
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja taikka terveyspalveluihin liittyviä
laboratorio- tai kuvantamispalveluja.
Ilmoitusvelvollisuutta ehdotetaan kuitenkin rajattavaksi neljällä poikkeuksella. Kilpailulain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan viivytyksettä
ja se olisi voimassa 31.12.2018 asti.
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(TEM hallitusneuvos Virve Haapajärvi 0295 047 027)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 15.6.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta. Määräaikaisten erityisasiantuntijoiden kielitaitoa koskevaa säännöstä muutetaan
siten, että Ahvenanmaan maakunnan
erityisasiantuntijalta ei vaadita suomen kielen taitoa. Edustuston ratkaisuvaltaa koskevaa pykälää muutetaan siten, että ministeriö johtaa, seuraa ja kehittää kiinteistöjen, toimitilojen, asuntojen ja muiden tilojen
hoitoa ja ylläpitoa. Edustustojen hallintotoimintojen järjestämistä koskevaa pykälää muutetaan siten, että hallintotoimintojen tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi ulkoasiainministeriö voi päättää, että edustuston sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat siirretään määräajaksi tai toistaiseksi kokonaan tai osittain ulkoasiainministeriön
tai toisen edustuston ratkaistavaksi.
Lisäksi edustuston henkilökuntaa koskevaa pykälää muutetaan siten, että
ministeriöllä on ratkaisuvalta edustuston henkilökunnan kokonaismäärästä ja, että ministeriö ohjaa edustustojen yleistä henkilöstöpolitiikkaa
ja henkilöstömenoja ja niiden kehitystä. Asetus tulee voimaan 1.7.2017.
(UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho
0295 351 449)
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon
määrän vahvistamisesta. Asetuksessa
vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa
kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun
2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista
ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun
henkilövahingon johdosta pysyvästi
ja täydellisesti työkykynsä menettänyt
ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt
18 vuotta. Asetus tulee voimaan
16.6.2017. (OM lainsäädäntöneuvos
Laura Määttänen 0295 150 332)
Valtioneuvoston asetus työtapaturmaja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilain (459/
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2015) mukaisen ansionmenetyskorvauksen perusteena käytettävistä työntekijän vuosityöansion laskentasäännöistä, joita vakuutuslaitosten tulee
noudattaa. Laskentasäännöt ovat tarpeellisia lain yhdenmukaisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi. Asetus on ollut voimassa vuoden 2016
alusta alkaen. Säännösten käytännön
soveltamisessa on todettu tarvetta
tietyiltä osin tarkentaa laskentaa koskevia säännöksiä. Osin muutokset
ovat säädösteknisiä. Lisäksi täsmennetään palkkatilastoihin perustuvan
tiedon käyttöä koskevaa säännöstä
vastaamaan käytännön tarpeita. Muutoksilla ei ole vaikutusta korvaustasoon. Asetus tulee voimaan 1.7.2017.
(STM hallitusneuvos Mika Mänttäri
0295 163 125)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 15.6.2017 seuraavat päätökset:
Päätös antaa eduskunnalle tiedonanto
hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta.
(VNK hallitusneuvos Arno Liukko
0295 160 175)
Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat
vapaat seuraavasti: pääministeri Sipilä 17.7.–10.8.2017, ministeri Soini
11.–14.7. ja 18.7.–10.8., ministeri
Risikko 3.–4.7., 11.7., 14.7., 17.–31.7.
ja 2.8. sekä 7.–11.8., ministeri Vehviläinen 28.6.–7.7. ja 17.7.–4.8., ministeri Orpo 17.7.–6.8., ministeri GrahnLaasonen 7.7.–6.8., ministeri Tiilikainen 17.7.–11.8., ministeri Niinistö
10.–30.7., ministeri Lindström 17.7.–
6.8., ministeri Berner 23.–26.6. ja
25.–28.8., ministeri Mykkänen 11.7.
ja 17.7.–4.8., ministeri Mattila 17.7.–
13.8., ministeri Lintilä 4.–5.7, 7.–
20.7. ja 24.7.–2.8., ministeri Leppä
19.7.–11.8., ministeri Terho 17.–
28.7. ja ministeri Häkkänen 17.7.–
4.8. (VNK hallinnollinen notaari Merja Saaritsa-Lantta 0295 160 270)
Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteon johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä
kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta edellyttää, että hallitus 1) turvaa sisäisen turvallisuuden
keskeisten viranomaisten poliisin,
Rajavartiolaitoksen, pelastustoimen,
hätäkeskuslaitoksen, Tullin ja maahanmuuttoviraston suorituskyvyn sekä
näiden viranomaisten lakisääteisten

tehtävien hoitamisen asianmukaiset
edellytykset nykyistä paremmin muun
muassa vahvistamalla olennaisesti
näiden viranomaisten rahoituspohjaa, 2) turvaa myös syyttäjälaitoksen,
tuomioistuinten ja Rikosseuraamuslaitoksen toimintaedellytykset rikosvastuun toteuttamisessa olennaisesti
nykyistä paremmin, 3) korjaa hallintovaliokunnan mietinnöstä HaVM 5/
2017 vp ilmenevät sisäisen turvallisuuden puutteet ja epäkohdat sekä
varautuu mietinnössä mainittuihin
uhkatekijöihin, panostaa kehittämiskohteisiin ja ryhtyy muihin mietinnössä mainittuihin toimenpiteisiin,
4) ottaa hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 5/2017 vp sisäisen turvallisuuden linjausten ja toimenpiteiden perustaksi sekä noudattaa mietinnön linjauksia myös sisäisen turvallisuuden strategiatyössä, 5) antaa
hallintovaliokunnalle vuoden 2020
loppuun mennessä kirjallisen selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin
valiokunnan mietinnön HaVM 5/
2017 vp johdosta on ryhdytty, sekä
6) antaa eduskunnalle vuoden 2021
loppuun mennessä uuden kokonaisvaltaisen sisäisen turvallisuuden selonteon sisäisen turvallisuuden tilannekuvasta, uhkista ja tilasta, kansalaisten turvallisuuden tunteesta, sisäisen
turvallisuuden viranomaisten suorituskyvystä ja toiminnan tuloksellisuudesta, toimintojen kehittämistarpeista ja haasteista sekä eri tehtävien
asianmukaisen hoitamisen edellyttämistä kehittämistoimenpiteistä ja tehtäväperusteisesti pidemmän tähtäimen taloudellisista ja muista resurssitarpeista. (SM kehittämisjohtaja Harri
Martikainen 0295 488 512)
Päätös nimetä kansanedustaja Alexander Stubb Suomen valtion ehdokkaaksi Euroopan investointipankin
hallitukseen 31.8.2019 päättyvälle toimikaudelle. (VM finanssineuvos Anne
af Ursin 0295 530 058)
Päätös nimittää professori (associate
professor) Lauri Parkkonen Suomen
Akatemian terveyden tutkimuksen
toimikunnan jäseneksi akatemiaprofessori Asla Pitkäsen tilalle 31.12.2018
päättyväksi toimikaudeksi. (OKM
opetusneuvos Eeva Kaunismaa 0295
330 226)
Päätös myöntää kansanedustaja Tuomo Puumalalle ero Alko Oy:n hallintoneuvoston jäsenen tehtävästä ja
määrätä hänen tilalleen kansanedustaja Pekka Puska 1.7.2017 lukien
hallintoneuvoston 31.12.2019 päät-
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tyväksi toimikaudeksi. (STM johtaja
Kari Paaso 0295 163 340)
Päätös asettaa adoptiolautakunta toimikaudelle 1.7.2017–30.6.2022. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: sosiaalineuvos Merja
Vuori Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto; varapuheenjohtaja:
lakimies Riitta Husso Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto; jäsenet: kansainvälisten asioiden jaosto:
ulkoasiainministeriön edustaja: lakimies Hanna Rantala (lakimies Henna
Harju) ulkoasiainministeriö, kansainvälisiin adoptioihin liittyvien oikeudellisten kysymysten asiantuntemusta edustava jäsen: lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen (lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen) oikeusministeriö, kansainvälisiin adoptioihin liittyvän käytännön toiminnan asiantuntemusta edustava jäsen:
toiminnanjohtaja Tuula Kumpumäki
(adoptiokuraattori Anja Wikstedt)
Yhteiset lapsemme ry, lastensuojelun
asiantuntemuksen edustaja: lakimies
Johanna Laisaari (lastensuojelun palvelupäällikkö Jaana Vilpas) Vantaan
kaupunki; muut jäsenet: hallitussihteeri Johanna Huovinen (hallitussihteeri Liisa Holopainen) sosiaali- ja
terveysministeriö, ylitarkastaja EevaMaria Nieminen (ylitarkastaja Leena
Turku) Maahanmuuttovirasto, lupajaosto: lastensuojelun asiantuntemusta edustava jäsen: sosiaalityön esimies Päivi Sihvo (lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Mervi Vihersalo) Vantaan kaupunki, adoptioneuvonnan asiantuntemusta edustava jäsen: sosiaalityöntekijä Sanna SchultzKarlsson Helsingin kaupunki (kehittämispäällikkö, psykologi Kaisa Tervonen-Arnkil Pelastakaa Lapset ry),
lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntemusta edustava jäsen: lastentautien erikoislääkäri, LT Jarmo Salo
Oulun yliopistollinen sairaala (erityisasiantuntija Marjatta Kekkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), lääketieteellistä asiantuntemusta edustava jäsen: erikoistutkija Persephone
Doupi (erityisasiantuntija Jukka Mäkelä) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; muut jäsenet: ylitarkastaja Marita
Raassina (ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen) Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto; täysistunto: edellä
mainittujen jaostojen jäsenet ovat
adoptioasetuksen 12 §:n 3 momentin
mukaisesti myös täysistunnon jäseniä. Heidän lisäkseen täysistuntoon
nimetään adoptiolautakunnan toimialaan liittyvien viranomaisten ja jär-
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jestöjen edustajina: johtava sosiaalityöntekijä Aulikki Haimi-Kaikkonen
(adoptiokoordinaattori Saara Leinonen) Helsingin kaupunki, kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö Irene
Pärssinen-Hentula (aluetoiminnan johtaja Kristiina Mattinen) Pelastakaa
Lapset ry, adoptiopalvelun päällikkö
Salla Hari (toiminnanjohtaja Anja
Ojuva) Interpedia ry, toiminnanjohtaja Minna Vihavainen (Anna Inginmaa) Adopterade Finland rf, toiminnanjohtaja Anu Uhtio (viestintä- ja
järjestösihteeri Veera Adolfsen) Adoptioperheet ry, Päivi Jalkanen (Saara
Laakkonen) Aikuiset adoptoidut ry,
Johanna Repo (Jenni Kerppola-Pesu)
Monimuotoiset perheet -verkosto ja
toiminnanjohtaja Juha Jämsä (projektipäällikkö Anna Moring) Sateenkaariperheet ry. (STM erityisasiantuntija Marja Penttilä 0295 163 404)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
15.6.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle (U 34/2017 vp) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen muuttamisesta OTC-johdannaisten määritysvelvollisuuden ja
raportointivaatimusten osalta (markkinarakennetoimija-asetuksen muuttaminen). Asetuksen muutosehdotuksen tavoitteena on parantaa OTCjohdannaisten kaupankäynnin läpinäkyvyyttä sekä vähentää johdannaismarkkinoiden systeemiriskiä. Rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyden, vakauden säilyttämisen ja systeemiriskin vähentämispyrkimysten takia on
tärkeää, että OTC-johdannaisia säännellään riittävällä tavalla. OTC-johdannaisten määritysvelvollisuutta ja
raportointivelvollisuutta kevennettäessä on siten tärkeää varmistua, että
sääntely tavoittaa edelleen sille asetetut tavoitteet. (VM neuvotteleva virkamies Annina Tanhuanpää 0295
530 485)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 15.6.2017 seuraavat nimitysasiat:
Diplomi-insinööri Marita Risku valtioneuvoston kanslian neuvottelevan
virkamiehen virkaan 7.8.2017 lukien.
(VNK erityisasiantuntija Anna Leppäkoski 0295 160 418)
Oikeustieteen kandidaatti Heini Huotarinen oikeusministeriön demokra-

tia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.7.2017 lukien. (OM johtaja
Johanna Suurpää 0295 150 534)
Tekniikan tohtori Matias Warsta puolustusministeriön ympäristöneuvoksen virkaan 1.9.2017 lukien. (PLM
neuvotteleva virkamies Antti Korkala
0295 140 435)
Valtioneuvosto myönsi viestintäneuvos Kristiina Pietikäiselle virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön
viestintäneuvoksen virasta 1.10.2017–
30.9.2020. (LVM kansliapäällikkö
Harri Pursiainen 0295 342 389)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.6.2017 seuraavia asioita:
Suomen osallistuminen Turkin pakolaisavun koordinaatiovälineen rahoitukseen. Osana EU-Turkki -julkilausuman toimeenpanoa Suomi osallistuu Turkin pakolaisavun koordinaatiovälineen rahoitukseen sitoumuksensa ja 6.3.2016 allekirjoittamansa
osallistumistodistuksen mukaisesti.
Tuen ensisijaisena tavoitteena on Syyriasta Turkkiin tulleiden pakolaisten
välittömien humanitaaristen ja kehitystarpeiden tyydyttäminen ruokaavun, terveyspalveluiden ja koulutuksen muodossa. Euroopan unioni
ja sen jäsenvaltiot rahoittavat Turkin
pakolaisavun koordinaatiovälinettä
yhteensä kolmella miljardilla eurolla.
Suomen osuus kokonaisrahoituksesta
on 28,4 miljoonaa euroa. Viime vuoden maksuosuus 8 411 000 euroa on jo
myönnetty ja maksettu, joten jäljellä
oleva maksuosuus on 19 989 000 euroa. (UM ulkoasiainneuvos Päivi Laivola Donin de Rosière 0295 350 668)
Maahanmuuttoviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen
kanssa vuokrasopimus Ratapihantie 7
kiinteistön toimitiloista Helsingissä.
Toimitilojen kokonaispinta-ala on
6 703,5 m2, josta vuosivuokra on
1 986 145,88 euroa (alv 0 %). Vuokra
on sidottu elinkustannusindeksiin.
Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ja vuokranmaksu alkaa
1.4.2018. Sopimus on käytännössä
monivuotinen. Sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta. (SM neuvotteleva virkamies Tiina Snellman
0295 488 638)

19.6.2017/69

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

dotuksista (taakanjako- ja LULUCFsektori).

E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
16.6.2017

Yleisten asioiden neuvoston pääaiheena on kesäkuun Eurooppa-neuvoston (22.–23.6.) valmistelu. Lisäksi
käydään ensimmäinen keskustelu neuvoston näkemyksistä komission työohjelmaan 2018.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen näkemyksiä komission ensi
vuoden työohjelmaan
EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 16. kesäkuuta Suomen alustavia näkemyksiä Euroopan komission vuoden 2018 työohjelmaan. Suomi pitää hyvänä sitä, että komissio
keskittyy isojen asiakokonaisuuksien
edistämiseen. Vuonna 2018 komission tulee edelleen keskittyä kasvun,
kestävän kehityksen ja vakauden
edistämiseen. Suomelle on tärkeää,
että työohjelmassa otetaan vahvasti
huomioon esimerkiksi biotalousstrategia, vapaakauppa-agendan edistäminen ja muuttoliikkeeseen vastaaminen.
Ministerivaliokunnassa käsiteltiin
myös EU:n vuoden 2018 talousarviota.
Suomi pitää keskeisenä, että EU:n
vuoden 2018 talousarvio noudattaa
kurinalaista budjetointia ja yleisesti
hyvän taloushallinnon periaatteita
sekä kunnioittaa sitoumusten ja maksujen enimmäismäärien osalta rahoituskehyksessä sovittuja kattoja. Suomen näkemyksen mukaan muuttoliike
ja EU:n turvallisuus ovat haasteita,
joihin vastaaminen edellyttää EU-tason rahoitusta. Painopistettä tulisi siirtää edelleen vahvemmin tukemaan
talouskasvua ja työllisyyttä.
Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:
– Ulkoasiainneuvosto 19.6.
– Ympäristöneuvosto 19.6.
– Yleisten asioiden neuvosto 20.6.
(ml. art. 50 yleisten asioiden neuvosto)
Ulkoasiainneuvoston asialistalla ovat
EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen
globaalistrategian kokonaisvaltainen
toimeenpano, terrorismin vastainen
toiminta, EU-Nato -yhteistyö, Irak
sekä Persianlahden tilanne. Lisäksi
epävirallisella lounaalla keskustellaan muuttoliikkeen ulkosuhdeulottuvuudesta.
Ympäristöneuvoston kokouksessa
käydään keskustelu puheenjohtajan
tilanneselvityksen pohjalta päästökaupan ulkopuolisen alan asetuseh-
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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 1 3 . 6 . 2 0 1 7

Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminnot yhtiöitetään
Liikennevirastossa nykyisin hoidettavat tie-, meri- ja rautatieliikenteen
liikenteenohjaustoiminnot yhtiöitetään valtion osakeyhtiöksi 1.1.2019
alkaen. Hallituksen talouspoliittinen
ministerivaliokunta päätti 13. kesäkuuta Liikenneviraston liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisestä. Valtion kokonaan omistaman erityistehtäväyhtiön omistajaohjaus tulee liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle.
Jatkossa Liikennevirasto ostaa liikenteenohjauspalvelut perustettavalta liikenteenohjausyhtiöltä. Samalla selkiytetään Liikenneviraston ja rautateiden
liikenteenohjauksesta jo nykyään vastaavan Finrail Oy:n väliset suhteet.
Liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisellä valmistaudutaan liikenteen
digitalisaation, palveluistumisen, automaation sekä tiedon merkityksen lisääntymisen tuomiin muutoksiin. Samalla luodaan edellytykset asiakaslähtöisyyden parantamiselle.
Tavoitteena on selkeyttää toimintaan
liittyviä viranomaistehtäviä ja sujuvoittaa liikennealan sääntelyä. Pyrkimyksenä on myös edesauttaa liikenteeseen liittyvän tiedon hyödyntämistä uusien digitaalisten palveluiden kehitystyön tukena. Yhtiöittämisellä parannetaan myös toiminnan taloudellista tehokkuutta ja kannattavuutta sekä lisätään toiminnan ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä.
Operatiivinen liikenteenohjaustoiminta jatkuu yhtiöittämisen yhteydessä
keskeytyksettä ja siten, että toimin-

nan laatu, luotettavuus ja turvallisuus
varmistetaan muutoksessa ja sen jälkeen. Tavoitteena on, etteivät viranomaisten käyttämien liikenteenohjauspalveluiden kustannukset yhtiöittämisen seurauksena nouse.
Liikenneviraston yhtiöitettävässä liikenteenohjaustoiminnossa 31.12.2018
työskentelevä henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana perustettavan yhtiön
palvelukseen 1.1.2019 alkaen työsopimussuhteeseen liikkeenluovutuksen ehdoin. Siirtyvän henkilöstön määräksi arvioidaan valmistelutyön tässä
vaiheessa noin 150–180 henkilöä.
Liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämisen jatkotyössä määritellään perustuslain 124 §:n mukaiset merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävät
tehtävät, joita voi perustuslain mukaan hoitaa vain viranomainen.
Uusi liikenteenohjausyhtiö ja nykyiset valtion liikenteenohjausyhtiöt Air
Navigation Services Finland Oy ja
Finrail Oy muodostavat vuoden 2019
alussa konsernin, jossa tytäryhtiöt vastaavat liikennemuotokohtaisesti liikenteenohjauspalveluista. Yhtiöiden
yhteiset palvelut järjestetään keskitetysti konsernitasolla.
Lisätietoja: ylijohtaja Juhapekka Ristola, p. 0400 788 530, liikenne- ja
viestintäministeriö
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
9.6.2017

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja muuttoliikkeen rahoitukseen
EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 9. kesäkuuta Suomen ennakkovaikuttamista EU:n seuraavaan,
vuonna 2021 alkavaan rahoituskehykseen, erityisesti muuttoliikkeen rahoituksen osalta. EU:n monivuotisessa
rahoituskehyksessä (MRK) asetetaan
Euroopan unionin vuotuisille talousarvioille enimmäiskatto.
Suomen näkemyksen mukaan, koheesiovaroja tulisi kohdentaa nykyistä
enemmän muuttoliikkeen aiheuttamiin kustannuksiin ottaen huomioon,
että osa jäsenmaista on joutunut kantamaan merkittävän osan näistä kustannuksista. Suomi pitää tärkeänä,
että EU-rahoituksella kompensoidaan riittävästi uudelleensijoittamista, tehokkaita paluutoimia ja kotouttamista.
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EU-ministerivaliokunta linjasi myös
Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:

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 6 . 6 . 2 0 1 7
(tiedote 13.6.)

– Maatalous- ja kalastusneuvosto 12.6.
– Euroryhmä ja ECOFIN 15.–16.6.
– Työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja
terveysneuvosto 15.6.–16.6.
Maatalous- ja kalastusneuvostossa
tärkeimpänä asiakohtana on luomuasetus, jonka osalta jäsenmailta odotetaan kannanottoa siihen, tuleeko
kolmikantakantaneuvotteluja edelleen
jatkaa.
Euroryhmä jatkaa Kreikan rahoitustukiohjelman toisen väliarvion käsittelyä. Tavoitteena on, että euroryhmä
pääsisi yhteisymmärrykseen toisesta
väliarviosta ja siihen liittyvästä lainaerästä. Ecofin-neuvoston keskeisiä
aiheita ovat pankkiunioni ja terrorismin rahoituksen estäminen sekä sähköisten julkaisujen alennettu ALVkanta.
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveysneuvostossa esillä on lähetettyjä
työntekijöitä koskeva direktiivi.
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

Cinia Group Oy:n valtio-omistusta
yksinkertaistetaan
Governia Oy:n tytäryhtiö Cinia Group
Oy siirretään valtion suoraan omistukseen. Samalla Cinia Group Oy:n
omistajaohjaus siirretään liikenne- ja
viestintäministeriölle. Valtion ohella
Cinian omistajina ovat Ilmarinen ja
OP Ryhmä. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti asiasta 6. kesäkuuta 2017.
Cinia on suomalainen tietoliikenteen
ja tietotekniikan alan yritys. Cinia toimii teleoperaattorina ja tuottaa monipuolisesti tietoliikenteen asiantuntija- ja yhteyspalveluita sekä tietoliikenneintensiivisten järjestelmien ja
ohjelmistojen kehittämisen palveluita. Cinia operoi omistamiaan tai asiakkaidensa omistamia tietoliikenneverkkoja. Cinian asiakkaat ovat pääsääntöisesti yhteiskunnalle kriittisten
palveluiden tuottajia.
Cinian omistajien tavoitteena on, että
Cinia keskittyy nykyisiin ydinliiketoimintoihinsa ja panostaa lisäksi yhteiskunnallisesti merkittävin tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamiseen.
Nopeat, turvatut ja luotettavat suurkapasiteettiset datayhteydet tarjoavat

suomalaisille yrityksille tehokkaan
perustan reaaliajassa toimivalle globaalille liiketoiminnalle. Lähitulevaisuuden merkittäviä hankkeita ovat
Koillisväylän kaapelihankkeen edistäminen ja tätä hanketta tukevan Suomen runkoverkon vahvistaminen. Tarkoituksena on, että investointihankkeet toteutetaan markkinaehtoisesti.
Suomi sijaitsee Euroopan ja Aasian
välisen lyhyen reitin varrella, mikä
tekee Suomesta tärkeän tietoliikenneyhteyksien kauttakulkumaan. Koillisväylän kaapeliyhteyden avulla on
mahdollista merkittävästi vahvistaa
tätä asemaa uudella nopealla tietoliikennereitillä Aasiasta Eurooppaan.
Tämä vähentäisi Euroopan ja Aasian
välisiin tietoliikenneyhteyksiin liittyvää toimintavarmuusriskiä, millä on
olennainen merkitys muun muassa
pankeille ja pörssikaupalle, verkkokaupalle sekä esineiden internetin,
5G:n ja robotisaation edistymiselle.
Tavoitteena on Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen dataliikenneinvestoinneilla sekä suomalaisen tietoyhteiskunnan haavoittuvuuden vähentäminen. Koillisväylän
tietoliikennekaapelin kehittäminen on
nimetty yhdeksi keskeiseksi hankkeeksi kuluvalla hallituskaudella.
Lisätietoja: yksikön johtaja Risto
Murto, p. 040 505 3320, liikenne- ja
viestintäministeriö

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

16

19.6.2017/69

