6.–11.8.2017/32
Liite Virallisen lehden numeroon 92/14.8.2017

VALTIONEUVOSTON
VIIKKO
T o i m i t t a n u t Va l t i o n e u v o s t o n v i e s t i n t ä o s a s t o

SISÄLLYSLU ETTELO
TASAVALLAN PRESIDENTTI
Eduskunnan vastaukset . . . . . . .
Muuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .
VALTIONEUVOSTO . . . . . . . .
Hallituksen esitykset . . . . . . . . .
Valtioneuvoston asetukset . . . . .
Valtioneuvoston päätökset . . . .
Nimitysasiat . . . . . . . . . . . . . . .

9
9
10
11
11
11
11
11
12

TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI
E D U S K U N N A N VA S TA U K S E T

Tasavallan
presidentti
11.8.2017 seuraavat lait:

vahvisti

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta,
laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisäveroja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta, laki omaaloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 29 ja 73 §:n muuttamisesta, laki tullilain 10 ja 47 §:n
muuttamisesta, laki henkilötietojen
käsittelystä Tullissa annetun lain
17 §:n muuttamisesta, laki Verohal14.8.2017/92

linnosta annetun lain 28 ja 30 §:n
muuttamisesta sekä laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
annetun lain 18 §:n muuttamisesta
(HE 45/2017 vp). Tullin tehtäväksi
säädetty tavaroiden maahantuonnin
arvonlisäverotus siirretään Verohallinnon tehtäväksi siltä osin kuin kyse
on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten tekemistä
tuonneista. Tulli valvoo kuitenkin
tältäkin osin arvonlisäveron oikeellisuutta tulliselvitykseen liittyvän valvonnan yhteydessä ja vastaa rikostutkinnasta. Tullille jää maahantuontien
arvonlisäverotus muiden kuin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tekemien tuontien osalta.
Tulli vastaa myös sellaisten luonnollisten henkilöiden tekemien tuontien
verotuksesta, jotka eivät liity tuojan
liiketoimintaan, sekä tullisäännösten
vastaisen tuonnin verotuksesta. Verohallinnon vastuulle siirrettävässä maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovelletaan yleisiä arvonlisäverolain,
oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain ja veronkantolain verotusmenettelyä ja veronkantoa koskevia säännöksiä. Tuojat
ilmoittavat tuonnista suoritettavan
veron oma-aloitteisesti veroilmoituksellaan niin kuin muutkin verokaudelle kohdistettavia liiketoimia
koskevat tiedot. Tuonnista suoritettava

vero kohdennetaan samalle kuukaudelle kuin sitä koskeva vähennyskin.
Jos tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jää veroa maksettavaksi. Oma-aloitteisten verojen
verotusmenettelystä annettuun lakiin
lisätään säännökset Tullin Verohallinnolle annettavista tiedoista ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin Verohallinnon
Tullille annettavista tiedoista. Säännösehdotuksia sovelletaan pääsääntöisesti myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tuonneissa. Lait tulevat voimaan 1.1.2018.
(VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila
040 761 2703)
Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta (HE
38/2017 vp). Lakia sovelletaan valtion virkamiesten ja työntekijöiden
ulkomaan virkamatkoilla sattuneiden
vahinkojen korvaamiseen. Lailla muutetaan valtion virkamiesten ja työntekijöiden ulkomaan matkavakuutuskäytäntöä siten, että luovutaan yksityisten vakuutusyhtiöiden vakuutusten käyttämisestä ja siirretään vahingonkorvausvastuu valtion kannettavaksi. Toimivaltainen viranomainen
on Valtiokonttori. Laki tulee voimaan
1.1.2018. (VM neuvotteleva virkamies
Hannu Koivurinta 0295 530 117)
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Laki ammatillisesta koulutuksesta,
laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta,
laki perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta, laki lukiolain 18 a §:n muuttamisesta, laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki
yliopistolain 37 ja 37 a §:n muuttamisesta, laki ammattikorkeakoululain
25 ja 26 §:n muuttamisesta, laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, laki opintotukilain muuttamisesta, laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain
1 §:n muuttamisesta, laki yleisistä kielitutkinnoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki oikeustulkkirekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 §:n
muuttamisesta, laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain
1 §:n muuttamisesta, laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 49 §:n muuttamisesta, laki
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta, laki
kotoutumisen edistämisestä annetun
lain 24 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laki terveydenhuoltolain 17 §:n
muuttamisesta, laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 22 §:n
muuttamisesta, laki ajokorttilain
muuttamisesta, laki kuorma- ja linjaauton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta, laki eläinsuojelulain 26 b ja
33 f §:n muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 159 ja 195 §:n muuttamisesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta (HE 39/2017
vp). Uudella lailla ammatillisesta
koulutuksesta kumotaan ammatillisesta peruskoulutuksesta annettu laki
ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki. Lisäksi muutetaan
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ammatillisen koulutuksen rahoituksen osalta sekä
eräitä muita lakeja. Ammatillisen
koulutuksen kokonaisuudistuksessa
ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen erilliset järjestämisluvat muute-
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taan yhdeksi järjestämisluvaksi. Ammatillisessa koulutuksessa otetaan
käyttöön yhtenäiset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä
osaamisen hankkimisen ja osoittamisen prosessit. Lisäksi tutkinnon myöntämisoikeus siirretään osaksi järjestämislupaa koulutuksen järjestäjälle.
Koulutussopimus otetaan käyttöön
uutena työpaikalla järjestettävän koulutuksen mallina. Myös ammatillisen
koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa rahoituksen myöntämisperusteena painotettaisiin koulutuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta.
Lait tulevat voimaan 1.1.2018. Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat; 1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tuo viipymättä eduskunnalle lakiehdotuksen, joka toteuttaa
sellaiset työsopimuslain ja virkasuhteita koskevan lainsäädännön muutokset, jotka mahdollistavat oppisopimuksella työskentelyn tasavertaisesti kaikilla toimialoilla, lisätyön
tarjoamisvelvoitteen tätä estämättä.
2. Eduskunta edellyttää, että rahoitusuudistuksen siirtymäkauden aikana opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ammatillisen koulutuksen uuden
rahoitusjärjestelmän vaikutuksia ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja tuo sivistysvaliokunnalle selvityksen tiedoksi vuosittain syysistuntokauden aluksi. Tässä yhteydessä arvioidaan myös perusrahoitusosuuden
riittävyyttä. 3. Eduskunta edellyttää,
että opetus- ja kulttuuriministeriö
ryhtyy valmistelemaan selvitystä erityistä vaativaa tukea tarvitsevien
opiskelijoiden koulutuspolkujen eheydestä ja koulutusmahdollisuuksista.
4. Eduskunta edellyttää, että opetus- ja
kulttuuriministeriö tukee ja seuraa
sekä sen perusteella arvioi ammatillisen koulutuksen reformin toteutumista, muun muassa vaikutuksia
koulutuksen alueelliseen ja kielelliseen saavutettavuuteen, opintojen
keskeyttämisen vähentämiseen ja koulutustakuun toteutumiseen sekä siihen, että oppisopimus- ja koulutussopimuspaikkamäärät lisääntyvät toimialoittain uudistuksen tavoitteiden
mukaisesti. Mikäli havaitaan muutostarpeita, joiden johdosta sääntelyä on
tarkennettava tai muutettava, hallitus
ryhtyy viipymättä toimiin ja valmistelee myös tarvittavat esitykset eduskunnalle. Hallituksen tulee seurata
tarkoin sääntelyn tosiasiallisia vaikutuksia perustuslain sivistyksellisten
oikeuksien toteutumiseen. (OKM yli-

johtaja Mika Tammilehto 0295 330
308)
Laki opintotukilain muuttamisesta
(HE 36/2017 vp). Opintotukeen liittyvät lakisääteiset tehtävät siirretään
korkeakouluilta Kansaneläkelaitokselle ja opintotukilautakunnat lakkautetaan. Laki tulee voimaan 1.1.2018.
Eduskunnan vastaukseen sisältyvä
lausuma; Eduskunta edellyttää, että
Kansaneläkelaitoksen toiminnassa
varmistetaan, että opiskelijoilla on
saatavissa henkilökohtaisesti tarvitsemansa asiantunteva opintotukineuvonta riittävän helposti ja ilman ylimääräisiä kuluja. Kansaneläkelaitoksen toiminnassa on varauduttava nykyisen opintotukilautakuntajärjestelmän vaatimaan työmäärään ja asiantuntemukseen. (OKM neuvotteleva
virkamies Virpi Hiltunen 0295 330
110)
M U U TA

Tasavallan presidentti päätti 11.8.2017
seuraavat asiat:
Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan
neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2016
antaman kertomuksen johdosta sekä
siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Nina
Nordström 0295 350 104)
Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien
maakuntalakien osalta: maakuntalaki
Ahvenanmaan maakunnan kaavoitus- ja rakennuslain muuttamisesta,
maakuntalaki kunnallisesti yhteensovitetuista sosiaalipalveluista annetun
maakuntalain 3 §:n muuttamisesta,
maakuntalaki ympäristönsuojelusta
annetun maakuntalain muuttamisesta
sekä maakuntalaki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)
Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien
kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle poliittisesta vuoropuhelusta
ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välillä tehdyn sopimuksen
hyväksymisestä sekä laiksi sopimuk-
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sen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta (HE
75/2017 vp) sekä hallituksen esitys
eduskunnalle Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 55/2017 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan presidentti päätti 11.8.2017
seuraavat nimitysasiat:
Ulkoasiainneuvos Kari Kahiluoto
Hanoissa (Vietnam) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2017
lukien, Pariisin suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Risto Piipponen Zagrebissa (Kroatia) olevan
suurlähetystön päällikön tehtävään
1.1.2018 lukien sekä ulkoasiainneuvos Teemu Tanner (virkavapaalla
31.12.2017 saakka) Pariisissa olevan
suurlähetystön päällikön tehtävään
1.1.2018 lukien. (UM lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295 351 449)
Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos
Jukka Pietikäisen valtuutus toimia
myös Haitissa 12.8.2017 lukien päättäen samalla Mexicon suurlähetystön
päällikön, suurlähettiläs Roy Erikssonin sivuakkreditoinnin Haitiin. (UM
lähetystöneuvos Jyri Järviaho 0295
351 449)
Canberran suurlähetystön päällikön,
suurlähettiläs Lars Backströmin sivuakkreditointi Fidžiin sekä Madridin
suurlähetystön päälliköksi 1.9.2017
lukien määrätyn, suurlähettiläs Tiina
Jortikka-Laitisen sivuakkreditointi
Andorraan. (UM lähetystöneuvos Jyri
Järviaho 0295 351 449)
Komentaja Jyrki Jaakko Litmasen
määrääminen puolustusasiamieheksi
Georgiaan 12.8.2017 lukien asemapaikkana Ankara. (PLM neuvotteleva
virkamies Aila Helenius 0295 140
432)
Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos. (PLM neuvotteleva
virkamies Aila Helenius 0295 140
432)
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VA LT I O N E U V O S T O
HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 10.8.2017 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys eduskunnalle (HE
89/2017 vp) laiksi väestölaskentalain
kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi väestölaskentalaki.
Laissa tarkoitettuja väestölaskentoja
ja niihin liittyviä asunto- ja kiinteistölaskentoja ei ole suoritettu väestölaskentalaissa tarkoitetulla tavalla
enää vuoden 1980 väestölaskennan
jälkeen ja näiltä osin laki tulee kumota vanhentuneena. Lain nojalla aiemmin suoritettujen väestölaskentojen
yhteydessä kertyneisiin aineistoihin
sovelletaan kuitenkin edelleen väestölaskentalain säännöksiä aineistojen
käsittelijöiden salassapitovelvollisuudesta sekä syntyneiden aineistojen käytöstä ja käyttötarkoitussidonnaisuudesta. Säännökset ovat jo yksinomaan säädöksen säätämisajankohdasta johtuen tulkinnallisesti
epäselviä ja vaikeasti suhteutettavissa muuhun voimassaolevaan tilastotarkoituksiin kerättäviä aineistoja,
asiakirjojen julkisuutta ja henkilötietojen suojaa koskeviin säädöksiin.
Lain säännökset asettavat kyseisen
lain nojalla kerätyt aineistot poikkeukselliseen asemaan suhteessa muihin väestötilastointitarkoituksiin kerättyihin aineistoihin nähden, mistä
syystä laki on tarkoituksenmukaista
kumota kokonaisuudessaan. Laki ehdotetaan
tulemaan
voimaan
1.11.2017. (VM hallitusneuvos Ilkka
Turunen 0295 530 097)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 10.8.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston
asetuksen 9 ja 13 a §:n muuttamisesta.
Asetusta 9 §:ää muutetaan siten, että
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
osoitetaan valtakunnalliseksi tehtäväksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa
laissa (444/2017) tarkoitetut aluehallintovirastoille kuuluvat rekisteröinti- ja valvontatehtävät. Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle on jo aiemmin
kuulunut valtakunnallisena tehtävänä mainitulla lailla kumotun rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen

estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) tarkoittamat aluehallintovirastoille kuuluvat rekisteröinti- ja valvontatehtävät. Lisäksi
asetuksen 13 a §:ään tehdään säädöstekninen päivitys. Asetus tulee voimaan 16.8.2017. (VM lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 0295 530 129)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017
maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n
muuttamisesta. Vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 9 §:n 1 ja
4 momentin muuttaminen siten, että
sekä 1.9.2017 alkaen tukialueittaisia
tukitasoja korotetaan että kokonaistukirajoitetta nostetaan. Asetus tulee
voimaan 16.8.2017. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295
162 347)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 10.8.2017 seuraavat päätökset:
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–
2021 antaman selonteon johdosta
pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin
toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei
ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää
hallituksen ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii määrätietoisesti työllisyyttä ja taloutta tukevien rakenteellisten uudistusten toteutuksesta ja julkisen talouden tasapainotuksesta keskipitkällä aikavälillä. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii osaavan työvoiman riittävyydestä esim. lisäämällä työmarkkinoiden tarpeita vastaavaa koulutustarjontaa ja parantamalla työvoiman liikkuvuutta. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii määrätietoisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja koulutuksen ja
työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrän vähentämiseksi. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon, ml.
hoitotyön tutkimuksen rahoituksen
osana sote-uudistusta. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530
330)
Päätös merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden
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2017 lisätalousarvioksi pöytäkirjaan
ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin.
Eduskunnan lausuma; Momentti
35.10.20 Eduskunta edellyttää, että
hallitus varmistaa kaivosten jälkihoidosta huolehtimisen jo niiden toiminnan aikana, jotta kaivosten sulkemisiin liittyvät vastuut eivät jää valtion kannettavaksi, ja arvioi myös
kaivostoiminnalle asetettavien vakuuksien optimaalista tasoa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295
530 330)
Päätös myöntää Veli-Matti Taskilalle
ero opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää Taskilan tilalle sosiaalipoliittisen
asiantuntijan Eero Löytömäen opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan
31.12.2017 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM hallitussihteeri Saara
Luukkonen 0295 330 366)

N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 10.8.2017 seuraavat nimitysasiat:
Lähetystöneuvos Sannamaaria Vanamo ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2017 lukien ja
määrää hänet ulkoasiainministeriön
itäosaston apulaisosastopäällikön tehtävään ajaksi 1.9.2017–31.8.2021, ylitarkastaja Riitta-Liisa Oksanen ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen
osaston apulaisosastopäällikön tehtävään ajaksi 1.9.2017–31.8.2021, ulkoasiainneuvos Eija Rotinen ulkoasiainministeriön Amerikan ja Aasian
osaston apulaisosastopäällikön tehtävään edelleen ajaksi 1.9.2017–
31.8.2019, ulkoasiainneuvos Juha Ottman ulkoasiainministeriön Eurooppaosaston apulaisosastopäällikön tehtävään edelleen ajaksi 1.9.2017–
31.8.2019 sekä ulkoasiainneuvos Timo

Kantola ulkoasiainministeriön poliittisen osaston apulaisosastopäällikön
tehtävään edelleen ajaksi 1.9.2017–
31.8.2019. (UM lähetystöneuvos Jyri
Järviaho 0295 351 449)
Valtiotieteiden tohtori Catharina Groop
oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.9.2017–31.8.2019,
kuitenkin enintään viran vakituisen
haltijan virkavapauden ajaksi. (OM
apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen 0295 150 580)

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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