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VALTIONEUVOSTO
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 5.7.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 87/2017 vp)
eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn
Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväk10.7.2017/77

syisi Farossa, Portugalissa lokakuussa
2005 tehdyn kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen.
Yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan kesäkuussa 2011. Yleissopimus
kohdistuu kohteiden ja suojelun sijasta yksilöihin, yhteisöihin ja kulttuuriperinnön määrittelyyn. Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esitykseen sisältyvä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan.
(OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)
Hallituksen esitys (HE 88/2017 vp)
eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta. Painelaitelakiin ehdotetaan
otettavaksi uusi säännös puolustusvoimien painelaiterekisteristä painelaitelain valvontaviranomaisten työnjaon selkeyttämiseksi. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi paineen määritelmästä sekä täsmennettäväksi säännöksiä koskien painelaitteiden merkintöjen ja ohjeiden kielivaatimuksia
ja painelaitteen määräaikaistarkastusten siirtämisajankohtaa. Lisäksi esitetään täsmennettäväksi turvallisuusvaatimuksia sellaisten painelaitteiden yhdistämisessä, jonka vaatimustenmu-

kaisuutta ei ole osoitettu sekä vaatimuksia koskien kuljetettavan painelaitteen ja kuljetettavan painelaitteen
kaltaisen painelaitteen täyttöä ja täyttöpaikkaa. Lisäksi tarkennettaisiin siirtymäsäännöstä. Ehdotetuilla muutoksilla varmistetaan painelaitteita koskevan Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. (TEM vanhempi hallitussihteeri Pauliina Kanerva 0295
060 160)
VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.7.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien
jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta.
Asetukseen tehdään Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla olevia tilapäisiä rajanylityspaikkoja koskevat muutokset. Asetuksen 5 §:n 2 momentista
poistetaan Haapovaaran, Karttimon,
Kurvisen ja Leminahon tilapäiset rajanylityspaikat. Jatkossa tilapäiset rajanylityspaikat ovat Inari (Lieksa) ja
Parikkala. Asetus tulee voimaan
1.8.2017. (SM rajavartioylitarkastaja
Anne Ihanus 0295 421 608)
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VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 5.7.2017 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä
valtioneuvoston tiedonannosta eduskunnalle hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta pöytäkirjaan. Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295
160 170)
Päätös vahvistaa 15.6. ja 28.6. vahvistettujen valtioneuvoston jäsenten
vuosilomaan rinnastettavien vapaiden
lisäksi seuraavat vapaat: ministeri
Orpo 3.–7.7. ja ministeri Berner 4.8.
(VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro 0295 160 170)
Päätös määrätä ulkoasiainministeri Timo Soinin tilalle raha-asiainvaliokunnan jäseneksi eurooppa-, kulttuuri- ja
urheiluministeri Sampo Terho. (VNK
lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro
0295 160 170)
Päätös määrätä ulkoasiainministeri Timo Soinin tilalle talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. (VNK lainsäädäntöneuvos
Sanna Helopuro 0295 160 170)
Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä Valtioneuvoston puolustusselonteon johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta
on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan puolustusvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton: Eduskunta
edellyttää, että kaikki eduskuntapuolueet kattava parlamentaarinen seuranta järjestetään myös tulevien turvallisuutta koskevien selontekojen
valmistelun yhteydessä. (PLM vanhempi osastoesiupseeri Antti Lehtisalo 0295 140 330)
Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön suunnittelija Katariina
Vuorela valtioneuvoston esittelijäksi.
(LVM neuvotteleva virkamies Ulla
Kaleva 0295 342 088)
Päätös nimetä ehdokkaat Suomen
edustajaksi ja varaedustajiksi alueiden
komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä ilmoittaa eräiden jäsenten
toimikauden jatkumisesta. Kuntavaalien tuloksen johdosta vapautuneille
paikoille alueiden komiteaan nimetään varsinainen jäsen ja kolme varajäsentä seuraavasti: varsinainen jäsen:
Lappeenrannan kaupunginvaltuuston
jäsen Ilpo Heltimoinen; varajäsenet:
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Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen
Terhi Koulumies, Sastamalan kaupunginvaltuuston jäsen Jari Andersson ja Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen Mikko Aaltonen. Seuraavien
kelpoisuusvaatimukset täyttävien henkilöiden toimikauden jatkumisesta
alueiden komiteassa lähetetään ilmoitus: varsinaiset jäsenet: Laitilan kaupunginvaltuustonjäsen, Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston jäsen Pauliina Haijanen, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen, Uudenmaan liiton
maakuntahallituksen jäsen Markku
Markkula, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen, Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen,
Lapin liiton maakuntavaltuuston jäsen Antti Liikkanen, Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen, Pohjois-Savon
maakuntavaltuuston jäsen Ossi Martikainen, Säkylän kunnanvaltuuston
jäsen Satu Tietari, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Sirpa Hertell; varajäsenet: Vaasan kaupunginvaltuuston
jäsen Matias Mäkynen, Liperin kunnanvaltuuston jäsen, Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston jäsen Sanna
Parkkinen, Jämsän kaupunginvaltuuston jäsen Merja Lahtinen, Tampereen
kaupunginvaltuuston jäsen Tiina Elovaara ja Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen Patrik Karlson. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064
909)
Päätös siirtää periaatteellisesti tärkeänä asiana yleisistunnossa ratkaistavaksi sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattilan toimivaltaan kuuluvan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) alueellistamista koskevan päätöksen muuttamista koskeva päätös. Ministeriön päätettäväksi kuuluva asia on yksittäistapauksessa siirrettävä yleisistunnossa
ratkaistavaksi, jos sen katsotaan olevan niin laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä, että se olisi ratkaistava
yleisistunnossa. (STM osastopäällikkö Kirsi Varhila 0295 163 338)
Päätös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) alueellistamispäätöksen muuttamisesta. Fimean
alueellistamista koskevia aikaisempia päätöksiä muutetaan siten, että Fimean päätoimipaikkana säilyy Kuopio, mutta Fimea toimii jatkossakin
monitoimipaikkaisesti ja päättää virkojen sijoittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla. Fimealla on myös toimipaikka Helsingissä. Virasto voi palkata osaajia paikkakunnasta riippumatta tapauskohtaisen harkinnan mukaan, mikäli kokonaistehokkuuden

edellytykset täyttyvät. (STM osastopäällikkö Kirsi Varhila 0295 163 338)
Päätös myöntää Maritta Hirvelle ero
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan I sivutoimisen varapuheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen
tilalleen oikeustieteen maisteri Inka
Hassinen 6.7.2017 lukien lautakunnan
31.12.2018 päättyväksi toimikaudeksi. (STM ylitarkastaja Jukka Lavaste
0295 163 173)
Päätös myöntää asiantuntija Katja
Veirtolle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan työntekijä- ja
toimihenkilöjärjestöjä edustavan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen lakimies Paula Ilveskivi, myöntää lakimies Paula Ilveskivelle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä edustavan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen ekonomisti Heikki Taulu 5.7.2017 lukien lautakunnan 31.12.2020 päättyväksi toimikaudeksi. (STM ylitarkastaja Jukka Lavaste 0295 163 173)
Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle
5.7.2017 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:
Valtioneuvoston kirjelmä (U 37/2017
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa asetuksen
(EY) N:o 868/2004 kumoamisesta.
Asetusehdotus on osa komission Euroopan ilmailustrategiaa koskevan tiedonannon täytäntöönpanoa (E 4/2016
vp), jonka mukaisesti pyritään löytämään keinoja kolmansien maiden ja
niiden lentoyhtiöiden epäreilujen käytäntöjen estämiseksi. Komission arvion mukaan joidenkin kolmansien
maiden yhtiöt saattavat saada epäreilua kilpailuetua niiden harjoittamien
syrjivien käytäntöjen ja valtiontukien
vuoksi. Epäreilut käytännöt voivat
johtaa pitkällä aikavälillä yhtiöiden
määrän vähenemiseen ja saattavat johtaa määräävän markkina-aseman tai
monopolien muodostumiseen. Matkustajien näkökulmasta epäreilut käytännöt voivat johtaa valinnanmahdollisuuksien ja saavutettavuuden vähenemiseen sekä korkeampiin lipunhintoihin. Asetuksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa avoimet ja kilpaillut
lentoliikennemarkkinat ja luoda mekanismi, jolla Euroopan komissio voi
tarvittaessa puuttua epäreiluihin käytäntöihin. (LVM yksikön johtaja Laura
Eiro 0295 342 668)
10.7.2017/77
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Valtioneuvoston kirjelmä (U 38/2017
vp) eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi ja komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi
(eurovinjettidirektiivin ja EETS-direktiivin muuttaminen). Esityksessä esitetään, että aikaan perustuva maksu
(ns. vinjetti) tulisi korvata vähitellen
ajettuun matkaan perustuvalla kilometrimaksulla. Edistääkseen kilometrimaksun käyttöönottoa, komissio ehdottaa ajoneuvoverojen vähimmäismäärien asteittaisesta alentamisesta
nollaan. Direktiivin soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi tieverkon ja
ajoneuvojen osalta. Kilometrimaksu
voisi sisältää useita eri maksukomponentteja. Tiemaksu tulisi porrastaa
ottaen huomioon hiilidioksidipäästöjen viitearvot. EETS-direktiivin osalta komissio esittää soveltamisalan laajentamista koskemaan yhteentoimivuuden lisäksi myös maksamattomien tietulleihin liittyvää rajojen ylittävää
tiedonvaihtoa. (LVM yksikön johtaja
Sanna Ruuskanen 0295 342 077)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 39/2017
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (maantieliikenteen ajoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen
muuttaminen). Direktiiviehdotus on
osa 31.5.2017 julkaistua maantieliikennettä koskevaa pakettia. Kirjelmä
koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä
ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja
viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen
(EU) N:o 165/2014 muuttamisesta
siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla
tapahtuvasta paikannuksesta. Sekä ajoaika- että ajopiirturiasetus ovat osa
laajempaa pyrkimystä parantaa kuljettajien työoloja, varmistaa tasapuolinen kilpailu liikenteenharjoittajien
välillä ja parantaa liikenneturvallisuutta Euroopassa. Ehdotuksen tavoitteena on korjata sääntelyssä ja täytäntöönpanossa ilmenneitä yksilöityjä puutteita ja auttaa parantamaan työskentely- ja liiketoimintaedellytyksiä alalla. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 40/2017
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
(tavara- ja linja-autoliikenteen mark10.7.2017/77

kinoillepääsyn ehdot ja ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö).
Asetus- ja direktiiviehdotus on osa
31.5.2017 julkaistua maantieliikennettä koskevaa pakettia. Valtioneuvoston
kirjelmä koskee ehdotusta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi
asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan
kehitykseen. Ehdotuksen tavoitteena on
osana muita maantieliikennepaketin
ehdotuksia tukea maantieliikenteen
sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa,
tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä selkeyttää nykysääntelyä ja yhdenmukaistaa täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.
Toinen osa kirjelmästä koskee ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa
vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä
annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta. Ehdotuksella pyritään parantamaan direktiivin alkuperäisten tavoitteiden toteutumista, vähentämään
yrityksille aiheutuvaa hallinnollista
taakkaa ja varmistamaan liikenteenharjoittajille eri puolella EU:ta tasapuolinen pääsy vuokrattujen ajoneuvojen markkinoille. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 41/2017
vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maantieliikenteen
ajo- ja lepoaikojen valvontadirektiivin
muuttaminen ja kuljettajien lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon
koskevien sääntöjen vahvistaminen).
Direktiiviehdotus on osa 31.5.2017
julkaistua maantieliikennettä koskevaa pakettia. Ehdotuksen tavoitteena
on osana muita maantieliikennepaketin ehdotuksia selkeyttää ajoaikojen ja
lähetettyjä kuljettajia koskevien säännösten valvontaa, yhdenmukaistaa
säännösten täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja parantaa valvontaviranomaisten valvontamahdollisuuksia sekä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi tavoitteena on parantaa kuljettajien työoloja ja varmistaa tasapuolinen
kilpailu liikenteenharjoittajien välillä
niin, että kuljettajien sosiaalinen suojelu ja liikenteenharjoittajien vapaus
tarjota valtioiden rajat ylittäviä palveluja ovat tasapainossa. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342
503)
Valtioneuvoston kirjelmä (U 42/2017
vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (raskaan kaluston hiilidioksidi-

päästöjen ja polttoaineenkulutuksen
seuranta ja raportointi). Asetusehdotuksessa esitetään, että jäsenvaltioiden
ja raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajien velvollisuudeksi tulisi kerätä tietoa uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä sekä polttoaineenkulutuksesta sekä toimittaa tiedot komissiolle. Kerätyn tiedon perusteella tehtäisiin vuosittain analyysi
hiilidioksidipäästöistä sekä raskaiden
hyötyajoneuvojen kaluston kehittymisestä EU:ssa sekä samanlainen analyysi yksittäisten valmistajien osalta.
(LVM yksikön johtaja Ari-Pekka
Manninen 0295 342 626)
NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.7.2017 seuraavat nimitysasiat:
Diplomi-insinööri Erja Metsäranta opetus- ja kulttuuriministeriön rakennusneuvoksen virkaan 1.9.2017 lukien.
(OKM hallintojohtaja Pia Nyblom
0295 330 235)
Valtioneuvosto myönsi kansainvälisten asioiden johtaja Aulikki Hulmille
virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisten asioiden
johtajan virasta 21.8.2017–30.6.2020.
(MMM neuvotteleva virkamies Henriikka Ahtiainen 0295 162 056)
Valtioneuvosto myönsi Antti Tapani
Närhiselle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2017–30.6.2020.
(TEM henkilöstöpäällikkö Mari Anttikoski 0295 064 916)
Hallitussihteeri, oikeustieteen tohtori
Eriika Melkas ympäristöministeriön
hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2017–30.9.2018,
kuitenkin enintään viran vakinaisen
haltijan Tuuli Lovénin virkavapauden ajaksi. (YM henkilöstöpäällikkö
Heidi Sederholm 0295 250 113)
RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.7.2017 seuraavia asioita:
Yhteensä 46 565 127 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen jatkositoumuksen tekemiseksi monenkeskiseen velkahelpotusaloitteeseen
(MDRI). Monenkeskinen velkahelpotusaloite perustuu G8 -ryhmän heinäkuussa 2005 tekemään esitykseen, jonka mukaan velat raskaasti velkaantuneille köyhille HIPC-aloitteeseen kuu15
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luville maille annetaan täysimääräisesti anteeksi niiden saavuttaessa
HIPC-ohjelman mukaisen päätepisteen. MDRI:ssä on mukana Maailmanpankin kansainvälinen kehitysjärjestö, Kansainvälinen valuuttarahasto ja
Afrikan kehitysrahasto. Päätös vahvistaa Suomen sitoumukset vuosille
2017–2029. (UM osastopäällikkö Satu Santala 0295 351 019)
Sosiaali- ja terveysministeriön Suomi
100 -avustusohjelmiin liittyvä avustusten jako. Avustuksina jaetaan 5 119
393 euroa yleishyödyllisten järjestöjen hankkeisiin, joilla muun muassa
rohkaistaan järjestöjä kehittämään
uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen. (STM johtaja Raija Volk
0295 163 263)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna
2017 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Vuoden 2017 korvausten suuruudet määrittävä asetus on tullut voimaan 15.5.2017. Asetuksen antamisen jälkeen on selvinnyt, että vuoden
2017 tutkintokorvaus on perustunut
osin virheellisiin yliopistojen ilmoittamiin vuosina 2014–2016 valmistuneiden erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien lukumääriin. Tästä syystä asetuksen 1 momenttia muutetaan
tarkistettujen laskentaperusteiden mukaisesti. Asetuksen mukaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritettava lääkärin ja hammaslääkärin peruskoulutuskorvaus sekä erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkintokorvaus on 48 750 euroa (aikaisemmin 46 050 euroa). Asetus tulee voimaan 7.7.2017. (STM
hallitusneuvos Pekka Järvinen 0295
163 367)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
EU-MINISTERIVALIOKUNTA
6.7.2017

Helsinki Suomen ehdokas Euroopan lääkeviraston sijaintipaikaksi
EU-ministerivaliokunta teki 6. heinäkuuta kirjallisessa menettelyssään päätöksen Euroopan lääkeviraston (EMA)
hakemisesta Helsinkiin.
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Lääkeviraston sijaintipaikalle on asetettu kriteeriksi muun muassa helppopääsyisyys. Tämä tarkoittaa lentoyhteyksiä kaikista EU-jäsenvaltioiden
pääkaupungeista, mannerten välisiä
lentoja sekä riittävää hotellikapasiteettia kokousvieraiden käyttöön. Kriteereihin sisältyy myös vaatimukset kansainvälisistä ja monikielisistä koulumahdollisuuksista henkilöstön lapsille. Muun muassa näistä syistä Suomen ehdokas viraston sijaintipaikaksi
on Helsinki. Lääkeviraston hakemusta valmistellaan tiiviissä yhteistyössä
Helsingin kaupungin kanssa.
Päätös uusista sijaintipaikoista tehdään
äänestämällä EU:n yleisten asioiden
neuvoston yhteydessä marraskuussa
2017.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319,
valtioneuvoston kanslia, ylijohtaja
Kirsi Varhila, p. 0295 163 338 ja ylitarkastaja Sari Vuorinen, p. 0295
163 261, sosiaali- ja terveysministeriö
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
5.7.2017

Sote- ja maakuntauudistus voimaan
1.1.2020, maakuntavaalit lokakuussa 2018
Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017
jatkaa sote- ja maakuntauudistusta
siten, että uudistus tulee voimaan
1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.
Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 lausunnon edellyttämät muutokset. Valinnanvapauslain
osalta hallitus antaa uuden hallituksen
esityksen alkuvuodesta 2018. Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sotejärjestämis- ja maakuntalakeihin tehdään PeV:n edellyttämät muutokset
eduskunnan valiokunnissa ministeriöiden vastinemenettelyllä. Muilta
osin sote- ja maakuntauudistuksen
lakiesitykset eivät ole auki. Perustusvaliokunnan toiveen mukaisesti maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti.
Perustuslakivaliokunta ei pidä soteuudistuksen peruspilareita maakunnallisesta järjestämisestä, rahoituksesta
tai valinnanvapaudesta peruslähtökohdiltaan ongelmallisina. Ongelmallisiksi ei liioin koettu valinnanvapauden toteuttamisen keinoja, joita ovat
sosiaali- ja terveyskeskukset, suun-

hoidon yksiköt, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Perustuslakivaliokunta esittää niihin kuitenkin
useita perusteltuja muutoksia. Valinnanvapauden kokeiluja ja pilottihankkeita viedään eteenpäin.
Uuden valinnanvapauslakiesityksen
valmistelu tapahtuu pelkästään virkatyönä liitteenä olevan aikataulujanan
mukaisesti. Virkamiehet laativat kokonaisesityksen valinnanvapauslaiksi
ja reformiryhmä käsittelee sen yhtenä kokonaisuutena.
Päätöksenteon varmistamiseksi ja soteuudistuksen kolmen miljardin euron
kustannusten vähentämistavoitteen
saavuttamiseksi talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee valinnanvapauslakiehdotuksen ennen lopullisen hallituksen esityksen antamista.
Hallitusryhmät sitoutuvat noudattamaan edellä mainittua sekä tukemaan
näin syntyvää sote- ja maakuntauudistusta siten, että sen täytäntöönpano
ja voimaantulo eivät vaarannu miltään osin.
Lisätietoja: perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, p. 0295 163
535, kunta- ja uudistusministeri Anu
Vehviläinen, p. 0295 530 256, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, p. 0295 163 525 ja sisäministeri
Paula Risikko, p. 0295 418 801
Liite: Sote- ja maakuntauudistuksen
valmistelu ja toteutus

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Oikeusministeriö julkisti 4.7.2017
oikeusprosessien keventämistä käsittelevän työryhmän mietinnön. Työryhmän mukaan muun muassa videoyhteyden käytön lisääminen oikeudenkäynneissä vähentäisi niiden kustannuksia. Lisäksi yhden tuomarin kokoonpanossa voitaisiin käsitellä rikosasiat, jos syytteessä tarkoitetusta teosta
voitaisiin tuomita enintään neljä vuotta vankeutta. Rikosasia voitaisiin käsitellä yhden tuomarin kokoonpanossa
myös, jos syytteessä tarkoitetusta teosta voitaisiin tuomita enemmän kuin
neljä, mutta enintään kuusi vuotta vankeutta, eikä kukaan asianomistajista
tai vastaajista pidä asian käsittelemistä
lautamieskokoonpanossa tarpeellisena. Myös hovioikeuden ja korkeimman
oikeuden kokoonpanoja kevennettäisiin eräissä asiaryhmissä. Mietintö on
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osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80270. Lisätietoja antaa lainsäädäntösihteeri Liisa Ojala, p. 0295 150 156, sähköposti:
etunimi.sukunimi@om.fi, oikeusministeriö.
Oikeusministeriö julkisti 3.7.2017 työryhmän mietinnön, jossa ehdotetaan
ulosottolainsäädäntöön uudistuksia,
joilla voitaisiin kannustaa työttömiä
ulosottovelallisia ottamaan vastaan
työtä ja näin helpottaa heidän asemaansa. Työryhmän esityksen taustalla on hallituksen osana työllisyystoimia tekemä päätös purkaa ulosottoon liittyviä työllistymisen kannustinloukkuja ja helpottaa ulosotossa
olevien työllistymistä. Työryhmä ehdottaa, että vähintään 258 päivältä
työttömyysetuutta saaneet ulosottovelalliset saisivat halutessaan lykkäystä palkan ulosmittaukseen, jos heidän
nettotulonsa jäävät alhaisiksi, eli he
ovat niin sanotun tulorajaulosmittauksen piirissä. Ehdotettu 258 päivää vastaa vuoden työttömyysjaksoa. Tällä
hetkellä tulorajaulosmittauksen piirissä ovat velalliset, joiden nettotulo
on kuukaudessa enintään 1 344,60
euroa, johon lisätään kunkin velallisen elatuksen varassa olevan henkilön osalta 482,40 euroa. Myös lykkäyksen enimmäiskestoa ehdotetaan
pidennettäväksi nykyisestä neljästä
kuukaudesta enintään kuuteen kuukauteen. Rajauksen taustalla on työryhmän havainto siitä, että sosiaaliturvan vähenemisen ja ulosoton yhteisvaikutus heikentää kannustimia
erityisesti sellaisilla henkilöillä, joiden tulot työllistymisen jälkeen ovat
pienehköt. Mietintö on osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-25
9-614-7. Lisätietoja antaa lainsäädäntösihteeri Tuukka Vähätalo, p. 0295
150 240, oikeusministeriö.
Maa- ja metsätalousministeriö julkisti 3.7.2017 selvitysmies Ilkka Mäkelän tekemän selvitystyön liittyen
Ruoka2030 -selontekoon. Selvityksestä käy ilmi, että panostus elintarvikkeiden vientiin parantaa koko ruokaketjun kannattavuutta. Selvitysmies
esittää ministeriöiden välisen korkean tason elintarvikevientiyhteistyöryhmän perustamista esimerkiksi kansliapäällikkötasolla. Valtion julkisen
rahoituksen tasoksi selvitysmies esit-

tää kolmea miljoonaa euroa vuodessa sekä pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta rahoitukseen. Selvitys on
osoitteessa http://mmm.fi/documents/
1410837/4045459/Selvitysty%C3%
B6+liittyen+Ruoka2030-selontekoon/
c4e1c5d8-b1ca-4b50-8324-7c6159b
7c03d . Lisätietoja antavat ministerin
erityisavustaja Risto Lahti, p. 050
565 0424 ja osastopäällikkö MinnaMari Kaila, p. 0295 162 013, maa- ja
metsätalousministeriö sekä selvitysmies Ilkka Mäkelä, p. 050 083 1116.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti
3.7.2017 iäkkäiden pitkäaikaisen
laitoshoidon perusteiden alatyöryhmän muistion. Alle prosentti 75 vuotta
täyttäneestä väestöstä tarvitsee pitkäaikaista laitoshoitoa lääketieteellisillä
perusteilla. Laitoshoitoa ei pääsääntöisesti voida ennakoida yksittäisten
diagnoosien perusteella, vaan laitoshoidon tarpeeseen vaikuttavat useammat asiat. Työryhmäraportissa ehdotetaan yhdenmukaisia lääketieteellisiä perusteita iäkkäiden henkilöiden
pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Muistio
on osoitteessa http://urn.fi/URN:ISB
N:978-952-00-3880-9. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Satu
Karppanen, p. 0295 163 549, sosiaali- ja terveysministeriö ja toimialajohtaja Jukka Louhija, p. 09 471 73909,
HUS/ HYKS Sisätaudit ja kuntoutus.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:
– Energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan
suunnitelman ympäristövaikutusten
arviointi -raportti, 6.7.2017. Raportissa esitetään energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) ympäristövaikutusten arviointi,
joka on tehty osana Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n koordinoimaa
Kestävä energia- ja ilmastopolitiikka
ja uusiutuvien rooli Suomessa (KEIJU) -hanketta. Ympäristövaikutusten
arviointia koordinoi SYKE. Arviointi
keskittyy tunnistettuihin potentiaali-

siin ympäristövaikutuksiin. Aiheen laajuuden vuoksi suuri osa arvioinnista
on laadullista.
– Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman vaikutusarviot -raportti, 6.7.2017. Raportissa esitetään
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) vaikutusarviot, joita on tarkennettu ja laajennettu taakanjakosektorin toimien osalta VNK raportissa 21/2017 aiemmin
julkaistusta Energia- ja ilmastostrategian vaikutusten arvioinnista. Energiajärjestelmän mallitarkastelujen (TIMES) mukaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen teknistaloudellinen kokonaispotentiaali vuonna 2030
olisi perusuraan (WEM-skenaarioon)
verrattuna 5,1–6,8 Mt CO2 ekv. Suurimmat päästövähennyspotentiaalit
ovat liikenteessä, mutta toisaalta liikenteen päästöjen vähentämiseen sekä siitä aiheutuviin kustannuksiin ja
ympäristövaikutuksiin liittyvät myös
merkittävimmät epävarmuudet.
– Merenkulun kansainvälisen ilmasto- ja ympäristösääntelyn vaikutukset Suomen elinkeinoelämälle -selvitys, 30.6.2017. Merenkulun ympäristösääntelyn aiheuttamien kustannusten
ohella syntyy myös säästöjä muun
muassa energiatehokkuuden parantumisen kautta. Tiedossa olevan ympäristösääntelyn vuosittainen kustannusvaikutus Suomen meritse tapahtuvalle ulkomaankaupalle vuosina
2020–2025 on noin 25–40 miljoonaa
euroa per vuosi, mikä on noin 0,1–
0,2 % teollisuuden ja kaupan alan
kaikista logistiikkakustannuksista.
– Päästökauppadirektiivin uudistamisen vaikutukset Suomen energiasektoriin ja teollisuuteen -selvitys, 30.6.2017.
Selvityksessä on tarkasteltu päästökauppadirektiivin uudistamisen ja
esillä olevien erilaisten vaihtoehtojen (Euroopan komission, parlamentin ja ministerineuvoston ehdotukset)
vaikutuksia Suomen energiasektoriin
ja vientiteollisuuden kilpailukykyyn.
Lisäksi raportissa tuodaan esiin
suunnitellun innovaatiorahaston tuomia mahdollisuuksia suomalaiselle
teollisuudelle.

Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston
viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki, p. 0295 160 139, 0295 160 126.
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