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VALTIONEUVOSTO
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 21.6.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 77/2017 vp)
eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan, että valtion virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä koskevaan päätökseen saisi lähtökohtaisesti hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeu26.6.2017/71

teen. Nimityspäätöksistä ei voisi kuitenkaan valittaa, jos nimittämistoimivalta kuuluu tasavallan presidentille
tai valtioneuvoston yleisistunnolle,
päätös koskee nimittämistä enintään
kahden vuoden määräajaksi, virka tai
virkasuhde täytetään lain nojalla haettavaksi julistamatta tai päätös koskee
Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen sotilasvirkaa, joka voidaan lain
nojalla täyttää haettavaksi julistamatta. Lait on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2018. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 0295 530 172)
Hallituksen esitys (HE 78/2017 vp)
eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että stipendi voitaisiin
myöntää kaikille ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisen tutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka täyttävät muut stipendin myöntämisen edellytykset. Lisäksi stipendin
maksamisesta korotettuna ensimmäisestä ammatillisesta tutkinnosta ehdotetaan luovuttavaksi ja stipendin
myöntämisen edellytyksenä oleva yläikäraja nostettavaksi 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2018. (STM hallitussihteeri Pekka
Paaermaa 0295 163 180)

Hallituksen esitys (HE 79/2017 vp)
eduskunnalle laiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta. Esityksessä
ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen laki, jolla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskorko muutettaisiin väliaikaisesti 4 prosentin suuruiseksi. Lain tarkoituksena on helpottaa maatalouden toimintaympäristön
muutoksista aiheutuneita väliaikaisia
maksuvaikeuksia maatiloilla. Laki on
tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2017
tai mahdollisimman pian sen jälkeen
ja se on tarkoitettu olemaan voimassa
vuoden 2018 loppuun saakka. Lakia
sovellettaisiin 1.7.2017 lukien. (STM
hallitussihteeri Hanna Tossavainen
0295 163 005)
VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.6.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2017.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
(HE 21/2017) hyväksyttiin eduskunnassa 23.5.2017. Sillä muutettiin maa39
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taloustuotteiden markkinajärjestelystä
annetun lain koulumaitotukea koskevia säännöksiä vastaamaan uudistettua
Euroopan unionin lainsäädäntöä. Samalla lakiin lisättiin oppilaille jaettavaksi tarkoitetuille hedelmille ja vihanneksille myönnettävän Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvan tuen
käyttöönottoa ja täytäntöönpanoa koskevat säännökset. Jatkossa nämä järjestelmät muodostavat yhtenäisen koulujakelutuen. Sen tarkoituksena on edistää terveellisiä ruokailutottumuksia tukemalla kyseisten tuotteiden kulutusta kouluissa ja päiväkodeissa. Markkinajärjestelylain nojalla säädetään asetus. Asetus liittyy esitykseen valtion
vuoden 2017 lisätalousarvioksi. Se kuitenkin annetaan ennen lisätalousarvioesityksen antamista, jotta koulujakelujärjestelmän täytäntöönpanon käynnistämiselle 1.8.2017 lukien jää riittävästi aikaa. Asetus tulee voimaan
1.8.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162
488)
Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja
pinta-alaperusteisten Euroopan unionin
rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n
muuttamisesta. Asetuksen 7 §:ään lisätään uusi 2 momentti, jossa säädetään
sellaisesta tilanteesta, jossa tukihakemuksessa kasvulohkolle on ilmoitettu
viljelykasvi, mutta valvonnassa todetaan, että tukihakemuksessa tehty ilmoitus on virheellinen eikä lohkolla
tai sen osalla kasva mitään viljelykasvia. Tällainen ala hylätään valvonnassa tilapäisesti viljelemättömänä. Asetus tulee voimaan 27.6.2017. (MMM
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen
kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista. Asetuksessa vahvistetaan taksien enimmäiskuluttajahinnat vuodelle 2017. Taksihintoja korotetaan keskimäärin 1,0 prosenttia. Hinnat ilmoitetaan edelleen ilman arvonlisäveroa.
Asetus tulee voimaan 30.6.2017.
(LVM yksikön johtaja Laura Eiro
0295 342 668)
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuslentoasemista. Asetuksessa nimetään Maailman terveysjärjestön
kansainvälisessä terveyssäännöstössä
(SopS 51/2007) edellytetyt terveystarkastuslentoasemat Suomessa. Tällaisia asemia ovat Helsinki-Vantaan
lentoasema ja Turun lentoasema. Kumpikin lentoasema ja sen toimijat ovat
kehittäneet terveystarkastuksiin liit40

tyviä valmiuksiaan jo useita vuosia.
Asetus tulee voimaan 1.7.2017. (LVM
ylitarkastaja Eeva Ovaska 0295 342
354)
Valtioneuvoston asetus ihmishengen
turvallisuudesta merellä vuonna 1974
tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna
1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978
pöytäkirjaan liittyvän polaarisilla
alueilla purjehtivia aluksia koskevan
säännöstön voimaansaattamisesta ja
valtioneuvoston asetus ihmishengen
turvallisuudesta merellä vuonna 1974
tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XIV luvun voimaansaattamisesta. Esitettävä säännöstö ja muutokset ovat jo tulleet kansainvälisesti
voimaan. Suomalaiset alukset ovat noudattaneet sitä kansainvälisessä liikenteessä. Säännöstön ja muutosten voimaantulon Suomessa arvioidaan parantavan meriympäristön tilaa. Säännöstö, luku ja asetukset tulevat voimaan 1.7.2017. (LVM ylitarkastaja
Laura Sarlin 0295 342 052)
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän
vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten ja uudistetun V liitteen
voimaansaattamisesta sekä muutosten
ja uudistetun V liitteen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetus ja eduskunnan vastaukseen
sisältyneet lait tulevat Suomen osalta
voimaan 1.7.2017. Merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain 2 a luku tulee voimaan
1.1.2018. (LVM ylitarkastaja Laura
Sarlin 0295 342 052)
Valtioneuvoston asetus merenkulun
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Asetus muutetaan vastaamaan lailla
merenkulun ympäristönsuojelulakiin
tehtyjä muutoksia sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön vuonna 1973
tehtyyn yleissopimukseen alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä ja siihen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (MARPOL 73/
78) liitteisiin tehtyjä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.7.2017. (LVM
ylitarkastaja Laura Sarlin 0295 342
052)

Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tehdään työmarkkinajärjestöjen
29.2.2016 tekemässä kilpailukykysopimuksessa sovitut muutokset työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston ja hallituksen kokoonpanoon
sekä näihin nimitettävien työnantajien edustajien valintatapaan. Hallintoneuvoston jäsenmäärä on 10–18 henkilöä. Voimassa olevan asetuksen mukaan hallintoneuvostossa on 18 jäsentä. Hallintoneuvoston kokoonpanoa
muutetaan siten, että jäsenistä puolet
edustaa työnantajia ja puolet työntekijöitä. Rahaston hallituksen jäsenmäärää nostetaan 14 jäseneen nykyisestä 12 jäsenestä. Hallituksen jäsenistä puolet edustaa työnantajia ja puolet työntekijöitä. Työnantajien edustavuus hallintoneuvostossa ja hallituksessa määräytyy keskusjärjestön jäsentyönantajien palveluksessa olevien
työntekijöiden lukumäärän perusteella. Lisäksi muutetaan rahaston hallintoneuvostossa ja hallituksessa noudatettavaa menettelytapaa työttömyysvakuutusmaksuja koskevasta esityksestä ja työttömyyskassojen jäsenmaksun tasauksesta päätettäessä. Äänten
mennessä tasan, ratkaisee hallintoneuvoston puheenjohtajan antama ääni
vain silloin, jos varapuheenjohtaja äänestää samalla tavalla kuin puheenjohtaja. Asetus tulee voimaan 1.1.2018.
(STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 21.6.2017 seuraavat päätökset:
Periaatepäätös kansainvälisen tasaarvopalkinnon perustamisesta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Palkinto myönnetään henkilölle tai toimijalle, joka on
edistänyt sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla ja
jonka toiminnalla joko on, tai voi olla
merkittävä vaikutus tasa-arvon ja tasaarvokeskustelun edistämiseen. Valtioneuvoston kanslia nimeää palkintolautakunnan. Palkintolautakunta ehdottaa palkinnon saajaa, jonka valtioneuvosto nimeää palkintolautakunnan ehdotuksesta. Palkintoon kuuluu
rahapalkinto, jota palkinnon saaja ei
saa itselleen, vaan nimeää palkintorahan saajaksi avustuskohteen, jolla
vahvistetaan naisten asemaa ja joka
täyttää kehitysyhteistyörahoitukselle
asetetut edellytykset. Avustuskohde
voi olla innovatiivinen hanke, teko tai
26.6.2017/71
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osoitus kampanjaan, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Palkinto on
säännöllisesti, joka toinen vuosi jaettava palkinto. Palkinto luovutetaan
ensimmäisen kerran vuonna 2017 yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Päätös vahvistaa ministeri Rehulan
vuosilomaan rinnastettava vapaa
16.6.2017. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)
Päätös myöntää Patria Land Systems
Oy:lle vientilupa. Maastavientiluvan
perusteella yritys saa viedä Etelä-Afrikkaan seuraavat tuotteet: AMV 8x8
panssaroidun pyöräajoneuvon panssarikori 1 kappale, AMV 8x8 panssaroidun pyöräajoneuvon panssarikorin
komponentit ja erikoistyökalut 5 000
kappaletta ja AMV 8x8 ajoneuvon valmistamiseen tarvittava teknologia ja
siihen liittyvät muutokset ja lisäykset. Tuotteet toimitetaan Denel Land
Systemsille Etelä-Afrikan puolustusvoimille toimitettavien ajoneuvojen
valmistusta varten. (PLM erityisasiantuntija Riikka Pitkänen 0295 140 421)
Päätös kunnan osan siirtämisestä Sipoon kunnasta Vantaan kaupunkiin.
Sipoon kunnasta siirretään Vantaan
kaupunkiin kiinteistö 753-431-1-27.
Päätös perustuu kiinteistön omistajien
esitykseen. Kiinteistöllä asuu kaksi
asukasta ja sen pinta-ala on noin 0,4
hehtaaria. Kulku kiinteistölle käy vain
Vantaan Siikatien kautta ja kiinteistö
kuuluu Vantaan yhdyskuntarakenteeseen ja kunnallistekniikkaan. Sipoon
kunta vastustaa kuntajaon muutosta.
Koska muutos on kummankin kunnan
kannalta vähäinen, voidaan se hyväksyä Sipoon kunnan vastustuksesta huolimatta. Päätös tulee voimaan 1.1.2018.
(VM neuvotteleva virkamies Anu
Hernesmaa 0295 530 027)
Päätös hyväksyä Helsingin Montessori -yhdistys ry:n perusopetuslain
7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämistä koskeva lupahakemus. (OKM
hallitusneuvos Anne-Marie Brisson
0295 330 079)
Periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain
sähköisenä. Periaatepäätös sisältää toimenpiteet Suomen julkishallinnon digitalisoinnin edistämiseksi ja asiakirjallisen aineiston saatavuuden ja käytettävyyden turvaamiseksi. Asiakirjallisten aineistojen sähköisellä arkistoinnilla ja digitoinnilla tavoitellaan niiden
saatavuuden ja käytettävyyden olennaista parantumista sekä viranomais26.6.2017/71

ten toiminnan tehostumista. (OKM
opetusneuvos Juha Haataja 0295 330
089)
Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja
maatalousjärjestö FAO:n 40. yleiskokoukseen 3.–8.7.2017 Roomassa ja
oikeuttaa maa- ja metsätalousministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan
puheenjohtaja on maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, varapuheenjohtajat ovat Suomen pysyvä edustaja
FAO:ssa Anna Gebremedhin Suomen
Rooman suurlähetystöstä ja kansainvälisten asioiden johtaja Aulikki Hulmi maa- ja metsätalousministeriöstä
ja jäsenet ovat kansliapäällikkö Päivi
Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisavustaja Jukka-Pekka
Kataja maa- ja metsätalousministeriöstä, elintarviketurvallisuusjohtaja
Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies
Anna Santala maa- ja metsätalousministeriöstä, ylitarkastaja Ralf Lopian
maa- ja metsätalousministeriöstä, lähetystöneuvos Suvikki Silvennoinen
ulkoasiainministeriöstä, kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi
sosiaali- ja terveysministeriöstä, suunnittelija Kaisa Lähdepuro sosiaali- ja
terveysministeriöstä, ohjelma-avustaja Tanja Rajamäki Suomen Rooman
suurlähetystöstä ja harjoittelija Maiju
Palosaari Suomen Rooman suurlähetystöstä. (MMM neuvotteleva virkamies Kimmo Närhinen 0295 162 257)

nin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 35/2017
vp) eduskunnalle Euroopan unionin
vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2018 (budjetti;
Euroopan unioni). Taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon Suomen vuoden 2018 talousarvioesityksessä. Komission esittämä maksumäärärahojen
taso 145,4 miljardia euroa on 8,1 prosenttia vuoden 2017 tasoa suurempi.
Sitoumusmäärärahojen taso 160,6 miljardia euroa on 1,4 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Komission esityksen mukaisten maksumäärärahojen taso vastaa 0,93 prosenttia EU:n yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Suomen EU-maksun kokonaismäärä tarkentuu EU:n talousarvioprosessin päätyttyä marras–joulukuussa 2017. Julkisen talouden suunnitelmassa 28.4.2017
on varauduttu 1 984 miljoonalla eurolla Suomen maksuihin EU:lle vuonna
2018. (VM erityisasiantuntija Vesa
Kulmala 0295 530 548)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 36/2017
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja
omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (työelämän tasapainodirektiivi).
Ehdotuksessa asetetaan vähimmäisvaatimuksia isyysvapaalle, vanhempainvapaalle ja omaishoitovapaalle.
Isille ehdotetaan 10 päivän isyysvapaata. Omaisen hoitamiseksi ehdotetaan viiden päivän vuosittaista omaishoitovapaata. Oikeus yksilölliseen neljän kuukauden vanhempainvapaaseen
säilyisi ennallaan, mutta sitä voisi
käyttää siihen saakka, kun lapsi täyttää 12 vuotta. Vanhempainvapaan eisiirrettävää osaa pidennettäisiin yhdestä kuukaudesta neljään kuukauteen.
Kaikista vapaista maksettaisiin korvaus, joka on vähintään sairauspäivärahan tasoinen. Lisäksi alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmille ja omaistaan
hoitaville ehdotetaan oikeutta pyytää
joustavia työjärjestelyjä. (TEM vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen
0295 048 952)

Päätös antaa Suomen talousvyöhykkeen osalta valtioneuvoston suostumus
Baltic Connector Oy:n maakaasuputken rakentamishankkeelle. Suostumus
on voimassa päätöksen antamisesta
lukien 55 vuotta, jonka jälkeen se on
hakemuksesta uudistettavissa. Valtioneuvoston suostumus on pantavissa
täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Suostumus annetaan sillä
edellytyksellä, että hakija, hankkeen
omistaja tai näiden sijaan tuleva seuraaja täyttää tietyt ehdot. Hankkeen
toteuttajan on muun muassa noudatettava toimissaan yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi, aikaprioriteettiperiaatetta jo olemassa olevien hankkeiden osalta sekä vesilain mukaisen
rakentamisluvan ehtoja. (TEM hallitussihteeri Johanna Ylitepsa 0295 064
207)

Valtioneuvosto päätti 21.6.2017 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
21.6.2017 seuraavat Euroopan unio-

Valtioneuvosto muutti 27.8.2015 tekemäänsä päätöstä siten, että valtio-

NIMITYSASIAT
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neuvoston käytettäväksi asetetun alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin sijoituspaikkana 1.–30.9.2017 on valtiovarainministeriö ja tehtävinä maakunta- ja
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpano, keskushallintouudistuksen valmistelu ja hallintopolitiikan alivaltiosihteerin tehtävät. Tuomas Pöysti asetettiin edelleen valtioneuvoston käytettäväksi ajaksi 1.10.–
31.12.2017 alivaltiosihteerin nimikkeellä sijoituspaikkana valtiovarainministeriö suorittamaan edellä mainittuja tehtäviä sekä hänelle myönnettiin vastaavaksi ajaksi virkavapautta
valtioneuvoston controllerin virastaan.
(VM valtiosihteeri Martti Hetemäki
0295 530 292)

30.6.2022, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (YM erityisasiantuntija Tuija
Ahonen 0295 250 186)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva
virkamies Jussi Lindgrenille virkavapautta valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 7.8.2017–
6.8.2022. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi tiistaina 20. kesäkuuta tulevien maakuntien digitaalisia ratkaisuja. Ministerivaliokunta puolsi valtioneuvoston periaatepäätöksen tekemistä maakuntien tietojärjestelmien
ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä. Ministerivaliokunta puolsi myös Sotedigi-kehitysyhtiön perustamista, jonka toiminta-ajatuksena on
kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltoalan digitaalisia ratkaisuja. Sotedigikehitysyhtiön osakepääomaksi tulee
yhteensä 90 miljoonaa euroa. Kiireellisimpänä ja tärkeimpänä toimeenpiteenä on maakuntien yhteisen integraatioalustan toteuttaminen.

Valtioneuvosto myönsi Jarmo Vilhuselle virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2017–31.8.2020.
(MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen
0295 162 383)
Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva
virkamies Sirpa Karjalaiselle virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2017–31.8.2018. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 0295 162 383)
Valtioneuvosto myönsi Matti Sakari
Hietaselle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvoksen
virasta 1.9.2017–31.8.2019, kuitenkin enintään siksi ajaksi, kun virkavapaan perusteena oleva tehtävä jatkuu. (TEM henkilöstöpäällikkö Mari
Anttikoski 0295 064 916)
Valtioneuvosto myönsi Pasi Toivo Rantahalvarille virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 15.8.2017–14.8.2020.
(TEM henkilöstöpäällikkö Mari Anttikoski 0295 064 916)
Valtioneuvosto myönsi ympäristöneuvos Jussi Soramäelle virkavapautta
ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen virasta 1.7.2017–30.6.2022.
(YM erityisasiantuntija Tuija Ahonen 0295 250 186)
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Teija Kristiina Niikkonen ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2017–
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HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
TALOUSPOLIITTINEN
MINISTERIVALIOKUNTA 20.6.2017

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi tulevien maakuntien digitaalisia ratkaisuja

Hallituksen puoliväliriihessä 25.4.2017
todettiin, että kesäkuun aikana tuodaan
talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan linjattavaksi maakuntadigi-kokonaisuuden toteuttamissuunnitelma, jossa on eri toimijoiden roolit ja tehtävät,
ohjausjärjestelmän toimintamalli, perusteltu suunnitelma rahoituksesta ja
kehittämisyhtiön liiketoimintasuunnitelma. Lisäksi todettiin, että valtio perustaa Sotedigi-kehitysyhtiön sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisujen ja muiden digitaalisten ratkaisujen kehittämistä varten.
Digitaalisia ratkaisuja kehitetään maakuntien omistaman Sotedigi-kehitysyhtiön avulla
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
puolsi kokouksessaan 20.6.2017 periaatepäätöksen tekemistä maakuntien
tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä. Laajan
ja monivuotisen maakuntadigin kehittämisohjelman tavoitteena on varmistaa merkittävän toimeenpanotehtävän
onnistunut läpivieminen ja toteutus.

Ministerivaliokunta puolsi kokouksessaan Sotedigi-kehitysyhtiön perustamista. Valtion kehittämisyhtiö Vake
Oy käynnistää perustamistoimet ja
siirtää Sotedigi-kehitysyhtiöön pääomia 90 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston kanslia yhdessä valtiovarainministeriön kanssa laatii yhtiöjärjestyksen, osakassopimukset ja muut tarvittavat sopimukset. Valtioneuvoston
kanslia siirtää SoteDigi-kehitysyhtiön
omistajaohjauksen valtiovarainministeriöön 31.12.2017 mennessä.
Maakuntauudistuksen tultua voimaan
yhtiön omistajia ovat maakunnat ja
niiden lisäksi valtio sen omistuksen
tavoitteita vastaavalla osuudella ja ehdoilla. Kaikkien maakuntien on käytettävä yhtiön kehittämiä, yhtenäispolitiikan edellyttämiä yhteisiä palveluita, mikä varmistetaan lailla tai
sopimuksin.
Kehitysyhtiön toiminta-ajatus ja palvelut
Sotedigi-yhtiön toiminta-ajatuksena on
kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltoalan digitaalisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan edullisten, laadukkaiden
ja asiakasystävällisten palvelujen tarjonta. Yhtiö ei toimi markkinoilla ja
sen asiakkaita ovat pääasiassa maakunnat, maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö ja valtio. Yhtiön keskeisenä
tavoitteena on maakuntien sosiaalija terveydenhuollon tuottavuuden sekä kustannusvaikuttavuuden ja -tehokkuuden lisääminen siten, että maakunnat voivat saavuttaa niille asetetun säästötavoitteen.
Keskeisiä palveluja ovat:
1. Integraatiopalvelut (esimerkiksi tietoa eri lähteistä keräävä, rakenteistava ja visualisoiva integraatioalusta sekä terveydenhuollon yhteentoimivuusstandardien testauspalvelut),
2. Asiakkuuden hallinnan palvelut (esimerkiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen sekä kansalaisen ja ammattilaisen digitaaliset palvelut) ja
3. Tiedolla johtamisen palvelut (esimerkiksi järjestäjän suorittama sotetuottajien ohjaus- ja seuranta sekä
tietoanalytiikkapalvelut).
Yhtiön toteutettavaksi tulevat ensivaiheessa UNA-hankkeen pohjalta tapahtuvien asiakas- ja potilastietojärjestelmien toteuttaminen sekä Virtuaalisairaala-hankkeen ja Omat Digi-ajan
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Hyvinvointipalvelut (ODA) -hankkeen
työn jatkaminen sekä järjestäjän suorittaman sote-tuottajien ohjaus- ja seurantaratkaisujen sekä tietoanalytiikkaratkaisujen kehittäminen. Kiireellisimpänä tehtävänä yhtiöllä on tuottaa
maakuntien yhteisen integraatioalustan
toteuttamiseen liittyvät ja sote-tiedon
integraatioon liittyvät palvelut. Yhtiö
tuottaa asiantuntija- ja kehityspalveluita ja hankkii markkinoilta ja yhteistyökumppaneiltaan tarvittavia ohjelmistoja ja muita ratkaisuja.
Lisätietoja: projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 0295 163
012, projektipäällikkö Tomi Hytönen,
p. 0295 530 279 ja erityisasiantuntija
Tuija Kuusisto, p. 0295 530 121
Valtion vastinrahoitus kirittää ammattikorkeakouluja varainkeruuseen
Talouspoliittinen ministerivaliokunta
on tiistaina 20. kesäkuuta päättänyt
puoltaa ammattikorkeakoulujen pääomittamista vastinrahamallilla vuonna 2018. Valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan. Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen on
varattu 24 miljoonaa euroa vuodelle
2018.
”Vastinrahassa on kysymys siitä, että
valtio laittaa omaa rahaansa ammattikorkeakoulujen keräämien varojen
päälle. Vastinrahamallia kokeillaan
nyt ensimmäistä kertaa ammattikorkeakouluille näiden oman toiveen mukaan”, sanoo opetusministeri Sanni
Grahn-Laasonen.
”Yksityisten varojen kerääminen lähentää korkeakoulutusta ja työelämää.
Se rakentaa lähempiä suhteita ja verkostoja, jotka parantavat toiminnan
laatua ja vaikuttavuutta. Tämä on ollut
kokemus yliopistojen osalta. Teimme
tätä ajatellen myös rahankeräyslakiin
muutoksen, joka salli ammattikorkeakouluille varainkeruun”, ministeri sanoo.
Sisäministeriö valmisteli rahankeräyslain muutoksen, joka tuli voimaan
keväällä 2017. Siinä ammattikorkeakouluille tuli mahdolliseksi varojen
keruu yleishyödylliseen toimintaan.
Ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen
hankkimiseksi lakisääteisistä tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina
2017–2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen.
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Valtion 24 miljoonan euron vastinrahoitus kohdennetaan ammattikorkeakoulujen kesken suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan. Valtion vastinrahakäsittelyssä huomioon
otettava yksityisen pääoman kerääminen tapahtuu 1.8.2017 alkaen ja päättyy 28.9.2018. Vastinrahoituspäätökset tehdään yhdellä kertaa loppuvuodesta 2018. Yksittäisen ammattikorkeakoulun vastinrahoituksen määrä on
kuitenkin enintään 4 miljoonaa euroa.

markkinoiden osalta. Suomi painottaa myös, että EU:n tulee edistävää
avointa ja sääntöpohjaista multilateraalista kauppajärjestelmää.
EU-ministerivaliokunta linjasi myös
Suomen kannat 26. kesäkuuta Luxemburgissa järjestettävään energianeuvostoon. Kokouksen keskeisin asia
on energiatehokkuusdirektiivi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa ammattikorkeakouluja yksityiskohtaisemmin vastinrahakelpoisen varainhankinnan ehdoista ja menettelytavoista.

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

Lisätietoja: opetusneuvos Jorma Karhu, p. 0295 330 139 ja opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti
Uusitalo, p. 050 302 8246

LUOVUTETUT
MIETINNÖT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA
20.6.2017

EU-ministerivaliokunnan kokous
linjasi kantoja Eurooppa-neuvostoon
EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan tiistaina 20. kesäkuuta Suomen kantoja Brysselissä 22. ja 23.
kesäkuuta järjestettävään Eurooppaneuvostoon sekä sen yhteydessä järjestettävään Britannian EU-eroa käsittelevään 27 EU-maan päämiehen
Eurooppa-neuvostoon.
Eurooppa-neuvoston aiheita ovat:
• turvallisuus ja puolustus
• työllisyys, kasvu ja kilpailukyky
• muuttoliike
• Pariisin ilmastosopimuksen tilanne
• Digitaalinen Eurooppa
• EU:n ulkosuhteet
Suomi on ajanut EU:n puolustusulottuvuuden kunnianhimoista kehittämistä. Suomen tavoitteena on, että
unioni etenee konkreettisten aloitteiden kautta kohti vahvaa turvallisuusyhteisöä. Eurooppa-neuvostossa tulee
sopia poliittisesti tarpeesta käynnistää EU:n perussopimuksen mukainen
pysyvä rakenteellinen yhteistyö puolustusyhteistyöhankkeiden vauhdittamiseksi.
Työllisyyden, kasvun ja kilpailukyvyn
kehittämisessä Suomi pitää tärkeänä
poistaa tekijöitä, jotka estävät sisämarkkinoiden täyttä toimivuutta erityisesti palveluiden ja digitaalisten sisä-

Oikeusministeri julkisti 21.6.2017
kansalaisten oikeustajua selvittävän tutkimuksen. Tutkimuksessa todetaan, että kansalaisten käsitykset sopivasta rangaistustasosta vaihtelevat
huomattavasti. Tutkimuksessa sekä
kansalaisia että tuomareita pyydettiin antamaan rangaistus samoihin
heille esitettyihin rikostapauksiin. Kun
annettuja rangaistuksia vertaillaan,
huomataan, että kansalaisten antamissa rangaistuksissa on huomattavaa hajontaa. Esimerkiksi sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa osa tutkimukseen osallistuneista kansalaisista
jätti kokonaan tuomitsematta ja osa
antoi ehdotonta vankeutta. Näin ollen
ajatus väestön yleisestä oikeustajusta
osoittautui varsin ongelmalliseksi.
Yleisesti voidaan tutkimuksen perusteella sanoa, ettei kansan käsitysten ja
rangaistuskäytännön välillä ole suuria eroja. Joitakin eroja tutkimuksessa
löytyi, mutta erot ovat kahdensuuntaisia. Tutkimuksen teki Helsingin
yliopisto oikeusministeriön toimeksiannosta. Tutkimus on osoitteessa
http://hdl.handle.net/10138/190440.
Lisätietoja antaa yliopistotutkija Juha Kääriäinen, p. 0294 120 849.
Oikeusministeriö julkisti 21.6.2017
työryhmän ehdotuksen syyttäjälaitoksen organisaation uudistamiseksi.
Oikeusministeriö linjasi vuonna 2016,
että syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi vuoden 2018 alusta.
Tavoitteena on keventää syyttäjälaitoksen hallintoa ja parantaa mahdollisuuksia yhtenäistää syyttäjätoimintoja koko maassa. Muutoksella ei ole
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vaikutusta toimipaikkojen tai henkilöstön määrään. Nykyisin syyttäjälaitos muodostuu keskusvirastona toimivasta Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja
kymmenestä syyttäjänvirastosta sekä
Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirastosta. Työryhmän ehdotuksen mukaan muodostettaisiin uusi Syyttäjälaitos-niminen virasto. Virasto jakautuisi hallinnollisesti keskushallintoyksikkönä toimivaan valtakunnansyyttäjän kansliaan ja operatiivisia tehtäviä hoitaviin viiteen syyttäjäalueeseen. Mietintö on osoitteessa http://
urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-593-5.
Lisätietoja antavat hallitusneuvos
Katariina Jahkola, p. 0295 150 246 ja
neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, p. 0295 150 112, oikeusministeriö.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
täytäntöönpanotyöryhmä luovutti
21.6.2017 mietintönsä oikeusministeri Antti Häkkäselle. Työryhmä ehdottaa, että säädettäisiin uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki. Tietosuojalailla täsmennettäisiin ja täydennettäisiin Euroopan
parlamentin ja neuvoston keväällä
2016 antamaa yleistä tietosuoja-asetusta. Nykyinen henkilötietolaki sekä
laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta kumottaisiin. Kansallinen henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö uudistuu, kun EU:n
yleinen tietosuoja-asetus tulee sellai-

senaan sovellettavaksi jäsenvaltioissa. Yleinen tietosuoja-asetus jättää jäsenvaltioiden lainsäätäjille kuitenkin
mahdollisuuden päättää tietyistä kysymyksistä. Mietintö on osoitteessa
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80098. Lisätietoja antavat työryhmän sihteerit: lainsäädäntöneuvos
Anu Talus, p. 0295 150 586, erityisasiantuntija Tanja Jaatinen, p. 0295
150 056 sekä ylitarkastaja Anna Hänninen, tietosuojavaltuutetun toimisto,
p. 0295 666 796, etunimi.sukunimi@
om.fi, oikeusministeriö.
Valtiovarainministeriö julkisti 16.6.2017
BEPS-toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten arviointiraportin.
Raportin laatineen työryhmän mukaan veronvälttämisen vastaiset toimet vahvistavat Suomen verojärjestelmän toimivuutta. Lisäksi toimien
täytäntöönpano voi lisätä verotuottoja
Suomessa. Raportissa tarkastellaan
sitä, miten teollisuusmaiden järjestö
OECD:n BEPS-hanke ja siihen kytkeytyä EU-lainsäädäntö vaikuttavat
Suomen nykyiseen sääntelyyn ja verotuottoihin. BEPS-hankkeella (base
erosion and profit shifting) estetään
yritysten aggressiivista verosuunnittelua, joka aiheuttaa veropohjan rapautumista ja voittojen siirtoa matalan verotuksen valtioihin. Raportti on osoitteessa http://vm.fi/julkaisu?pubid=20
402. Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Anu Rajamäki, p. 0295 530 398,

finanssisihteeri Ilari Valjus, p. 0295 530
093, erityisasiantuntija Leena Aine,
p. 0295 530 032 ja finanssineuvos
Jari Salokoski, p. 0295 530 437, etunimi.sukunimi@vm.fi, valtiovarainministeriö.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja
tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa
päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja
toiminnan tueksi. Osoitteesta http://
tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:
– Digimuutoksessa onnistumisen eväät
-raportti, 19.6.2017. Dokumentti esittää Digimuutos-hankkeen tulokset,
painottuen suosituksiin ja kokeilun
esittelyyn. Hankkeen tavoitteena oli
selvittää digitalisaation vaikutuksia
työllisyyteen ja tarvittaviin osaamisiin.
– Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen -raportti, 19.6.2017. Raportissa tarkastellaan pilottilupahankkeista
saatuja kokemuksia uudenlaisesta ympäristölupamenettelystä. Tarkastelun
pohjalta raportissa esitetään kehittämisehdotuksia ympäristölupamenettelyn, tehostetun neuvonnan ja lausuntomenettelyiden kehittämiseksi valtion organisaatiouudistukset ja digitalisaatio huomioon ottaen.

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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