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K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

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

Tasavallan
presidentti
28.9.2017 seuraavat lait:

vahvisti

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden
sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn
suhteita ja yhteistyötä koskevan
kumppanuussopimuksen ja vahvisti
lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin
välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä
koskevan kumppanuussopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE
55/2017 vp). Uuden-Seelannin kanssa
tehty sopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että unionin toimivaltaan
kuuluvia määräyksiä. Sopimus vastaa keskeiseltä sisällöltään pitkälti
Euroopan unionin aiemmin tekemiä
puitesopimuksia. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
(UM lähetystöneuvos Sami Leino
0295 351 764)

Tasavallan
presidentti
päätti
28.9.2017 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja Yhdistyneissä kansakunnissa Kai
Sauerin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos, Suomen pysyvän edustajan sijainen Jouni Laaksosen valtuuttaminen allekirjoittamaan
yhteistyöpöytäkirja Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä voimavarojen antamisesta
Yhdistyneiden kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL). Yhteistyöpöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa New Yorkissa lokakuussa 2017.
(UM lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen 0295 351 172)
Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 50 artiklan a kohdan
muutosta koskevan pöytäkirjan ratifioiminen. Muutoksella laajennetaan
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö
ICAO:n neuvoston laajuus 36:sta sopimusvaltiosta 40:een. Muutos koskee ainoastaan ICAO:n sisäisen toimielimen kokoonpanoa eikä sillä ole
välittömiä vaikutuksia Suomen asemaan sopimusvaltiona. (LVM hallitussihteeri Janne Mänttäri 0295 342
569)
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Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 56 artiklan muutosta
koskevan pöytäkirjan ratifioiminen.
Muutoksella laajennetaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n
ilmailukomission laajuus 19:stä sopimusvaltiosta 21:een. Muutos koskee ainoastaan ICAO:n sisäisen toimielimen kokoonpanoa eikä sillä ole
välittömiä vaikutuksia Suomen asemaan sopimusvaltiona. (LVM hallitussihteeri Janne Mänttäri 0295 342
569)
M U U TA

Tasavallan
presidentti
28.9.2017 seuraavat asiat:

päätti

Tasavallan presidentti päätti määrätä
maakuntalain yhteisestä kunnallisesta pelastusviranomaisesta raukeamaan kokonaan, maakuntalain Ahvenanmaan maakunnan pelastuslain
muuttamisesta raukeamaan 8 §:n 3
momentin osalta ja maakuntalain
Ahvenanmaan kuntalain muuttamisesta raukeamaan 30 §:n 1 momentin
1 kohdan ja 30 a §:n 1 momentin 1
kohdan osalta sekä muilta osin päätti
olla käyttämättä veto-oikeuttaan
edellä mainittujen maakuntalakien
osalta ja maakuntalain laajakaistaverkon rakentamisen edistämisestä,
maakuntalain Ålands energimyndighet -nimisestä viranomaisesta annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalain julkisia hankintoja
koskevien valtakunnan lakien soveltamisesta Ahvenanmaalla sekä maakuntalain Upphandlingsinspektionen-nimisestä viranomaisesta osalta.
(OM lainsäädäntöneuvos Janina
Groop-Bondestam 0295 150 334)
Tasavallan presidentti päätti olla
käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien sähköiseen hallintoon liittyvien
maakuntalakien osalta: maakuntalaki
Ahvenanmaan maakunnan hallintolain muuttamisesta, maakuntalaki
Ahvenanmaan kuntalain muuttamisesta, maakuntalaki asioiden käsittelystä maakunnan hallituksessa annetun maakuntalain 9b §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan
ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisesta annetun maakuntalain
muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaisesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan tilasto- ja tutkimustoimistosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki
terveyden- ja sairaanhoidosta anne-
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tun maakuntalain muuttamisesta,
maakuntalaki Ahvenanmaan poliisiviranomaisesta annetun lain muuttamisesta, maakuntalaki lukiokoulutuksesta annetun lain muuttamisesta,
maakuntalaki Ahvenanmaan korkeakoulusta annetun maakuntalain
muuttamisesta, maakuntalaki moottoriajoneuvotoimistosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan asiamiesviranomaisesta annetun maakuntalain
muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan meriturvallisuuskeskuksesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki tietosuojavalvonnasta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ålands
energimyndighet -nimisestä viranomaisesta annetun maakuntalain
muuttamisesta, maakuntalaki Arpajaisvalvonnasta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki
Maakunnantarkastuksesta annetun
maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan kulttuurivaltuuskunnasta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki
Ahvenanmaan kansanopistosta annetun maakuntalain muuttamisesta,
maakuntalaki Ahvenanmaan musiikkiopistosta annetun maakuntalain
muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan vesilain muuttamisesta, maakuntalaki ympäristönsuojelusta annetun maakuntalain
muuttamisesta, maakuntalaki yleisistä teistä annetun maakuntalain 50 ja
114 §:n muuttamisesta, maakuntalaki
Ahvenanmaan maakunnan metsästyslain 23 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan
kalastuslain 25 ja 41 §:n muuttamisesta, maakuntalaki kotiseutuoikeusmenettelyistä annetun maakuntalain
21 §:n muuttamisesta, maakuntalaki
luonnonsuojelusta annetun maakuntalain 46 §:n muuttamisesta, maakuntalaki ammattimaisesta liikenteestä annetun maakuntalain muuttamisesta ja maakuntalaki muinaismuistoista annetun maakuntalain
8 §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam
0295 150 334)
Tasavallan presidentti myönsi Jaakko Jonkalle eron valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtajan
tehtävästä ja nimesi hänen tilalleen
oikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen sekä vapautti Risto Hiekkataipaleen puheenjohtajan varajäsenen tehtävästä ja määräsi tehtävään Kimmo

Hakosen 31.12.2017 asti. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 0295 530 172)
N I M I T Y S A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
28.9.2017 seuraavat nimitysasiat:
Veroyliasiamies Timo Aleksanteri
Räbinä korkeimman hallinto-oikeuden
oikeusneuvoksen
virkaan
1.11.2017 lukien. (OM kansliapäällikkö Asko Välimaa 0295 150 248)
Käräjätuomari Eeva-Leena Hyötylä
Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Jarl
Christian Hirn Länsi-Uudenmaan
käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Janne Valtteri
Kartio Satakunnan käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Nina Marika Hotti Vantaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.11.2017 lukien, käräjätuomari Kirsi Tuulia
Krokfors Vantaan käräjäoikeuden toiseksi täytettävään virkaan 1.12.2017
lukien, käräjätuomari Raija Helena
Virtasen Pirkanmaan käräjäoikeuden
käräjätuomarin virkaan 1.1.2018 lukien sekä käräjätuomari Hanna AnnSofie Högström Espoon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2017 lukien sekä
määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Kaisa Pauliina
Puro Espoon käräjäoikeuden toiseksi
täytettävään virkaan, määräaikainen
käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Anne Marjatta Ali-Rekola Espoon
käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä
Anna-Maria Kangas Espoon käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään
virkaan 1.11.2017 lukien. (OM kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen
0295 150 082)
Hovioikeudenneuvos Pasi Jouni Mikael Oikkonen Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, hovioikeudenneuvos Mirja
Kaarina Syysvirta Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan,
vakuutusoikeustuomari Tuuli Maria
Olanterä Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Vilja Maarit Hahto Turun
hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Marika Talvikki Turunen
Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallin-
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to-oikeustuomarin virkaan 1.11.2017
lukien. (OM ylitarkastaja Taru Alanaatu 0295 150 350)
Komentaja Jyrki Jaakko Litmasen
määrääminen puolustusasiamieheksi
Libanoniin 29.9.2017 lukien asemapaikkana Ankara. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295
140 432)

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

Valtioneuvosto antoi 28.9.2017
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 128/2017 vp)
eduskunnalle Etelä-Afrikan ja Intian
kanssa diplomaattisen edustuston,
konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston
työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä tehtyjen sopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Perhe- ja puolisosopimusten
tavoitteena on mahdollistaa diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston sekä kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston henkilöstön perheenjäsenten työnteko kyseisissä maissa ilman, että heidän tarvitsee luopua diplomaattistatuksestaan
niissä tapauksissa, joissa diplomaattistatuksesta luopuminen vastaanottajavaltion noudattaman käytännön
mukaan muutoin olisi työskentelyn
edellytyksenä. Vastaavasti Suomi takaa sopimuksissa työnteon edellytykset kyseisten maiden vastaavassa
asemassa oleville puolisoille ja perheenjäsenille Suomessa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä
ajankohtana samaan aikaan kuin sopimukset tulevat voimaan. (UM lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen
0295 351 172)
Hallituksen esitys (HE 129/2017 vp)
eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain
ja ulkomaalaisrekisteristä annetun
lain 3 b §:n muuttamisesta. Ulkomaalaislakiin lisättäisiin uusi peruste
oleskeluluvalle. Oleskelulupa olisi
mahdollista myöntää ulkomaalaiselle, joka on perustanut tai perustaa
Suomeen niin sanotun kasvuyrityksen. Lisäksi oleskelulupa yrittäjyyden perusteella olisi mahdollista
myöntää riippumatta yhtiömuodosta.
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Jatko-oleskelulupavaihetta sujuvoitettaisiin luopumalla uusien sormenjälkien ottamisesta jatko-oleskelulupaa haettaessa, mistä syystä muutettaisiin myös ulkomaalaisrekisteristä
annettua lakia. Muutos mahdollistaisi
jatkoluvan hakemisen ilman käyntiä
Maahanmuuttoviraston toimipisteessä. Lisäksi erityisasiantuntijan ensimmäisen oleskeluluvan enimmäisvoimassaoloaikaa pidennettäisiin.
(SM johtava asiantuntija Elina Immonen 0295 488 593)
Hallituksen esitys (HE 130/2017 vp)
eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja hallinnollisesta
yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta
annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta
ja direktiivin soveltamisesta annetun
lain muuttamisesta. Ehdotetuilla
laeilla pantaisiin täytäntöön eräät
määräykset niissä tiedonvaihtoa veroasioissa koskevissa muutospöytäkirjoissa, jotka Euroopan unioni on tehnyt Andorran, Liechtensteinin, Monacon, San Marinon ja Sveitsin kanssa. Pöytäkirjoilla on muutettu eräitä
Euroopan unionin ja näiden valtioiden välisiä veroalan tietojenvaihtoa
koskevia sopimuksia sisällyttämällä
niihin finanssitilitietoja koskevaa automaattista tietojenvaihtoa koskevat
määräykset. Kyseiset määräykset
edellyttävät Verohallintoa ja suomalaisia raportoivia finanssilaitoksia
koskevia säännöksiä, joilla Verohallinnolle annetaan toimivaltaa hallinnoida sopimusten soveltamista ja
velvoitetaan Verohallinto ja finanssilaitokset toimimaan eräissä asioissa
tietyllä tavalla. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2017. (VM
neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 28.9.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus rahapeliasioiden neuvottelukunnasta. Sisäministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama rahapeliasioiden
neuvottelukunta, jonka tehtävänä on
seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Asetuksella säädetään neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä sekä
neuvottelukunnan toimikaudesta, kokoonpanosta, työskentelystä, asioiden käsittelystä ja palkkioista. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata

ja arvioida arpajaislaissa säädettyjen
tavoitteiden toteutumista yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja
vahvistamiseksi. Neuvottelukunta
seuraa ja arvioi rahapelitoiminnan eri
osa-alueita, edistää eri toimijoiden
välistä yhteistyötä sekä toimii tiedon
jakelukanavana. Neuvottelukunta asetetaan eduskunnan vaalikauden ajaksi. Asetus tulee voimaan 4.10.2017.
(SM neuvotteleva virkamies Elina
Rydman 0295 488 586)
Valtioneuvoston asetus kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta. Asetuksessa säädetään kulttuuriesineiden maastavientilupaa koskevan vientilupalomakkeen sisällöstä
ja vientilupahakemukseen liitettävistä tiedoista. Asetus tulee voimaan
1.10.2017. (OKM hallitusneuvos Joni Hiitola 0295 330 108)
Valtioneuvoston asetus vuodelta
2017 maksettavasta Etelä-Suomen
kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksen 5 §:n 1 momentti
muutetaan siten, että sekä lyhyen että
pitkän kasvukauden kasvihuonetuotannolle maksettavaa tukea alennetaan 0,1 eurolla lyhyen kasvukauden
osalta ja 0,2 eurolla pitkän kasvukauden osalta neliömetriltä. Asetus tulee
voimaan 3.10.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä
annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta. Asetuksella pannaan
täytäntöön kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan yleissopimukseen (STCW-yleissopimus)
tehdyt muutokset, jotka johtuvat
kaasua tai muuta matalan leimahduspisteen polttoainetta käyttäviä aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön (IGF-säännöstö) voimaantulosta. Muutoksilla säädetään
uudet IGF-säännöstön kattamien
alusten miehistön lisäpätevyys- ja
koulutusvaatimukset. Asetus tulee
voimaan 5.10.2017. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)
Valtioneuvoston asetus yleisen edun
kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta. Asetus edistää uutistoiminnan monimuotoisuutta. Avustus myönnetään Euroopan komission
päätöksen (2012/21/EU) mukaisena
tukena. Avustuksen saajalle annetaan
TV:n uutis- ja ajankohtaistoimintaa
koskeva määräaikainen julkinen palveluvelvoite. Avustusta voidaan
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myöntää
tietoyhteiskuntakaaren
(917/2014) 26 §:n mukaisen yleisen
edun televisiotoiminnan toimiluvan
hankkiville toimijoille. Avustusta
voidaan myöntää kahdella tavalla:
uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimituskustannuksiin tai säännöllistä toimintaa käynnistävien tai nykyistä
toimintaa laajentaviin hankkeisiin.
Uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimituskustannuksista voidaan korvata
enintään 25 prosenttia. Tämän tuotantotuen saamisen ehtona on se, että
näitä ohjelmistoja tulee lähettää keskiarvoisesti vähintään 15 tuntia viikossa ja uutislähetyksiä tulee lähettää kolme kertaa päivässä. Säännöllisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan
käynnistävien ja nykyistä toimintaa
ja ohjelmistomäärää laajentavien
hankkeiden kustannuksiin voidaan
myöntää avustusta enintään 50 prosenttia. Tällöin uutis- ja ajankohtaisohjelmistoja tulee lähettää keskiarvoisesti enintään 3,5 tuntia viikossa.
Avustusta voidaan myöntää vuosittain enintään kaksi miljoonaa euroa
yhtä hakijaa kohden. Avustuksen
saaja voi käyttää myönnettävää avustusta vain palveluvelvoitteen alaisen
television uutis- ja ajankohtaistoiminnan nettokustannusten kattamiseen.
Asetus
tulee
voimaan
4.10.2017. (LVM ylitarkastaja Emil
Asp 0295 342 498)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 28.9.2017 seuraavat päätökset:
Päätös asettaa Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus -hanke
toimikaudeksi 28.9.2017–28.2.2019.
Hankkeen tehtävänä on valmistella
työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää
perusturvan kokonaisuudistusta. Ohjausryhmän kokoonpano: valtiosihteeri Paula Lehtomäki (puheenjohtaja) valtioneuvoston kanslia, kansliapäällikkö Jari Gustafsson työ- ja
elinkeinoministeriö, valtiosihteeri
Martti Hetemäki valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriö
ja kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee
sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen projektipäällikkö toimii ohjausryhmän sihteerinä. Projektiryhmän
kokoonpano: projektipäällikkö Liisa
Heinämäki, neuvotteleva virkamies
Virpi Hiltunen opetus- ja kulttuuriministeriö, finanssineuvos Ulla Hämäläinen valtiovarainministeriö, yh-
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teiskuntasuhteiden johtaja Olli Kangas Kansaneläkelaitos, pääjohtaja
Antti Koivula Työterveyslaitos, hallitusneuvos Tiina Korhonen työ- ja
elinkeinoministeriö, erityisasiantuntija Kaisa Oksanen valtioneuvoston
kanslia ja hallitussihteeri Anna Saarinen ympäristöministeriö. Valtioneuvoston kanslia nimittää myöhemmin projektiryhmän jäseniksi kolme
selvityshenkilöä. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)
Päätös myöntää virkakielenhuoltaja
Eivor Sommardahlille ero valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan jäsenen tehtävästä ja määrätä lautakunnan jäseneksi virkakielenhuoltaja
Maria Fremer 1.10.2017 lukien lautakunnan 2.1.2019 päättyväksi toimikaudeksi. (VNK lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 160 030)
Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat
vapaat seuraavasti: ministeri Vehviläinen 30.10.–3.11. ja ministeri Berner 6.–9.10. sekä 4.–6.11. (VNK hallinnollinen notaari Merja SaaritsaLantta 0295 160 270)
Päätös määrätä sisäministeriön erityisasiantuntija Maija Norilo, erityisasiantuntija Heidi Sulander, johtava
asiantuntija Kukka Krüger, ylitarkastaja Anna Rundgren, erityisasiantuntija Kirta Sandström, johtava asiantuntija Mirja Palmén, ylitarkastaja
Linda Viitala, erityisasiantuntija Heidi Aliranta, erityisasiantuntija Heli
Heikkola ja poliisitarkastaja Heidi
Kankainen valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM hallitusneuvos Johanna
Hakala 0295 488 452)
Päätös ratkaista Seppo Heikki Köykkärin jäämistöstä tehdyt hakemukset
ja ilmoitukset. (VM neuvotteleva
virkamies Anna Hyvärinen 0295 530
405)
Päätös hyväksyä Suomen Lähetysseura ry:n ja Rinnekoti-Säätiön hakemukset niille perusopetuslain (628/
1998) 7 §:n nojalla myönnettyjen esija perusopetuksen järjestämistä koskevien lupien peruuttamisesta. Molemmat hakijat ovat lopettaneet opetuksen järjestämisen. Suomen Lähetysseura ei ole järjestänyt opetusta
enää vuosikymmeneen. RinnekotiSäätiön ylläpitämän Rinnekodin
koulun toiminta on siirtynyt 1.8.2017
alkaen Espoon kaupungille. (OKM
hallitusneuvos Anne-Marie Brisson
0295 330 079)

Päätös hyväksyä kansainväliseen
merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen
sekä yleissopimukseen liittyvään
merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehdyt muutokset.
Muutoksilla säädetään uudet kaasua
tai muuta matalan leimahduspisteen
polttoainetta käyttäviä aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön kattamien alusten miehistön lisäpätevyys- ja koulutusvaatimukset. (LVM hallitusneuvos Tiina
Ranne 0295 342 004)
Päätös hyväksyä kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan
vuoden 1965 yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n
meriliikenteen helpottamista käsittelevä komitea hyväksyi 40. istunnossaan huhtikuussa 2016 päätöslauselman, jolla korvataan koko FALyleissopimuksen liite. Muutokset
ovat teknisiä. (LVM liikenneneuvos
Jari Gröhn 0295 342 501)
Päätös asettaa merimiesasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.10.2017–
30.9.2020. Kokoonpano (varajäsenet
suluissa): puheenjohtaja: hallitusneuvos Tarja Kröger työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner
työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet:
lääkintöneuvos Kristiina Mukala (lääkintöneuvos Riitta Sauni) sosiaali- ja
terveysministeriö,
hallitussihteeri
Tuula Andersin (yli-insinööri Harri
Halme) sosiaali- ja terveysministeriö, hallitusneuvos Tiina Ranne liikenne- ja viestintäministeriö (erityisasiantuntija Jukka Tuomaala Trafi),
nuorempi asiantuntija Tomi Tanskanen
(varatoimitusjohtaja Hans Ahlström)
Suomen Varustamoyhdistys ry, lakimies Eero Mäkeläinen Finnlines Oy
(lakimies Jenni Kyntölä Tallink-Silja
Oy) Suomen Varustamoyhdistys ry,
miehityspäällikkö Heikki Leikkonen
Arctia Oy (henkilöstöjohtaja Tuula
McKee Meritaito Oy) Suomen Varustamoyhdistys ry, toiminnanjohtaja Johan Ramsland (varatoiminnanjohtaja Pipsa Mörn) Suomen Laivanpäällystöliitto ry, asiamies Joachim
Alatalo (toiminnanjohtaja Robert
Nyman) Suomen Konepäällystöliitto
ry ja puheenjohtaja Simo Zitting (lakimies Sannaleena Kallio) Suomen
Merimies-Unioni SMU ry. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064
131)
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Päätös Kestävää kasvua ja työtä
2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmuutoksesta.
Päätöksellä lisätään ohjelman julkiseen rahoituskehykseen 11,5 miljoonaa euroa, josta puolet EU-rahoitusosuutta. Lisärahoitus perustuu komission ns. puolivälintarkasteluun,
jossa jäsenmaiden koheesiopolitiikan rahoituskehyksiä on tarkistettu
ohjelmakauden alussa käytettyjen
tunnuslukujen uusimpien vertailutietojen pohjalta. Suomen saaman lisärahoituksen suuruus on 5 782 506 euroa (EU-osuus), josta Ahvenanmaan
osuus 29 000 euroa. Vastaava kansallinen vastinrahoitus mukaan lukien
rakennenerahasto-ohjelman lisärahoitus on siten yhteensä 11,5 miljoonaa
euroa. (TEM neuvotteleva virkamies
Johanna Osenius 0295 064 937)
Päätös asettaa yritystukien uudistamista koskeva työryhmä toimikaudeksi 1.10.2017–28.2.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: elinkeinoministeri Mika Lintilä työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: kansanedustaja Hanna Sarkkinen (kansanedustaja Kari Uotila) Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kansanedustaja Peter Östman (kansanedustaja Antero Laukkanen) Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä,
kansanedustaja Harri Jaskari (kansanedustaja Eero Suutari) Kokoomuksen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kansanedustaja Katri Kulmuni) Keskustan
eduskuntaryhmä,
kansanedustaja
Kaj Turunen (kansanedustaja Matti
Torvinen) Sinisten eduskuntaryhmä,
kansanedustaja Teuvo Hakkarainen
(kansanedustaja Ville Vähämäki) Perussuomalaisten eduskuntaryhmä,
kansanedustaja Lauri Ihalainen (kansanedustaja Pia Viitanen) Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Emma Kari (kansanedustaja Antero Vartia) Vihreä eduskuntaryhmä, kansanedustaja Mats
Nylund (kansanedustaja Joakim
Strand) Ruotsalainen eduskuntaryhmä, osastopäällikkö Terhi Järvikare
valtiovarainministeriö, osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriö, yksikön päällikkö
Sanna Ruuskanen (erityisasiantuntija
Pasi Ovaska) liikenne- ja viestintäministeriö ja metsäneuvos Marja
Hilska-Aaltonen (ylitarkastaja Juuso
Kalliokoski) maa- ja metsätalousministeriö; pysyvät asiantuntijat: pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjät, johtaja Jouni Hakala
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Elinkeinoelämän keskusliitto ry, elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola
MTK ry, johtava energia-asiantuntija
Jouni Punnonen Metsäteollisuus ry,
kansainvälisten asioiden asiantuntija
Pia Björkbacka SAK (Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK, STTK ja
Akava yhteinen edustaja) ja ylijohtaja
Anni Huhtala VATT; pääsihteerit:
osastopäällikkö Terhi Järvikare valtiovarainministeriö ja osastopäällikkö
Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriö. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 28.9.2017 seuraavat nimitysasiat:
Tietosuojavaltuutettu, oikeustieteen
kandidaatti Reijo Aarnio tietosuojavaltuutetun virkaan 1.11.2017–
31.10.2020. (OM hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä 0295 150 034)
Tekniikan tohtori Pekka Appelqvist
puolustusministeriön tutkimusjohtajan virkasuhteeseen 1.10.2017–
31.5.2019, kuitenkin enintään viran
vakinaisen haltijan virkavapauden
ajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies
Antti Korkala 0295 140 435)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.9.2017
seuraavia asioita:
Yhteensä 114 000 000 euron sijoittaminen Maailmanpankin kansainvälisen rahoitusyhtiön alle perustettavaan Finland-IFC Blended Climate
Finance -ohjelmaan. Ohjelman kesto
on 25 vuotta, jonka aikana sekä sijoitettu pääoma että sijoitustuotot maksetaan takaisin Suomelle. Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International
Finance Corporation, IFC) on kehitysmaiden yksityistä sektoria rahoittava Maailmanpankkiryhmän osa.
Lainojen, välirahoituksen ja takuiden
myöntämisen lisäksi se tekee suoria
pääomasijoituksia kehityskelpoisiin
yrityksiin kehitysmaissa. (UM lähetystöneuvos Pekka Hirvonen 0295
351 407)
Helsingin kaupungin anomus liittyen
Metropolia
ammattikorkeakoulu
Oy:n tilahankkeeseen ja hankkeen
vaikutuksiin valtiolta lahjoituksena
saatuihin kiinteistöihin. Metropolia
Ammattikorkeakoulu Oy:n uuden
tilastrategian mukaisesti ammatti-

korkeakoulun toiminta keskitetään
tulevaisuudessa neljään kohteeseen;
Arabianrantaan,
Leppävaaraan,
Myyrmäkeen sekä Myllypuroon rakennettavaan uuteen kampukseen.
Tilastrategian mukaan Metropolia
Ammattikorkeakoulu Oy luopuu
Myllypuron uuden kampuksen rakentamisen myötä kaikista muista
mainituista Helsingin kaupungilta
opetuskäyttöön vuokraamistaan tiloista paitsi Hämeentie 161:n kiinteistöstä. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 5.5.2015. Myllypuron kampushanke on suunniteltu toteutettavaksi siten, että Helsingin kaupunki
myy valtiolta saamansa, nykyisin
Metropolia
ammattikorkeakoulu
Oy:n käytössä olevat kiinteistöt, tai
vaihtoehtoisesti ottaa ne muuhun
valtionosuuteen oikeuttavaan omaan
käyttöön ja tekee kiinteistöjen luovutushintaa (tai omaan käyttöön ottamisen tilanteessa käypää arvoa) vastaavan taloudellisen panostuksen
Myllypuron kampuksen rakentamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön
ilmoittaa Helsingin kaupungille, että
Helsingin kaupungin toteuttaessa
kaupunginvaltuuston hyväksymää
hankesuunnitelmaa Myllypuron kampuksen rakentamisesta opetus- ja
kulttuuriministeriö ei tule määräämään palautettavaksi valtion luovuttaman omaisuuden suhteellisen osan
osuutta omaisuuden käyvästä arvosta
päätöksessään esitettyjen ehtojen toteutuessa. (OKM opetusneuvos Eija
Somervuori 0295 330 415)
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista
suoritteista. Asetus uusitaan sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetuksella säädetään viraston julkisoikeudellisista suoritteista, niiden
maksuperusteista, kiinteinä perittävistä maksuista sekä muista maksullisista suoritteista. Asetus uusitaan
saman sisältöisenä kuin nykyinen
voimassa oleva asetus lukuun ottamatta yhtä lisättävää ja yhtä poistettavaa suoritetta. Lisättävä suorite on
kiinteämaksuinen julkisoikeudellinen suorite, rautatien suoja- ja näkemäalueen poikkeuslupa, joka perustuu lakiin ratalain muuttamisesta.
Asetuksen 3 §:stä poistetaan suorite
väylänpidon tarpeita palveleva koulutustoiminta. Kiinteämaksuisten julkisoikeudellisten suoritteiden hintoja
korotetaan yleiskorotuksella keskimäärin 13–19 prosenttia kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Poik-
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keuksena merenkulun tukihakemusten johdosta tehtävät tukipäätökset,
joissa korotus on 75 prosenttia, ja tasoristeyslupa, jossa korotus on 172
prosenttia, jolloin suoritteiden maksuksi tulee keskimäärin omakustannusarvoa vastaavaa maksu. Asetus
tulee voimaan 1.10.2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. (LVM
ylitarkastaja Pirjo Karttunen 0295
342 605)

Suomen näkemyksen mukaan Verkkojen Eurooppa -välineeseen on tarkoituksenmukaista kohdentaa nykyistä vähemmän rahoitusta tulevissa rahoituskehyksissä. Suomi tavoittelee
jatkossa suhteellisesti korkeampaa
saantoa Verkkojen Eurooppa -välineestä. Tämän tavoitteen toteutumiseksi tulee siirtyä kaikkia jäsenmaita
hyödyttäviin yhteisiin alueellisiin
kehityshankkeisiin.

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT

Verkkojen Eurooppa -väline (Connecting Europe Facility, CEF) perustettiin osana vuosien 2014–2020 rahoituskehyspäätöstä. Siitä myönnetään rahoitustukea liikenteen, energian ja tietoliikenteen investoinneille.

E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
26.9.2017

EU-ministerivaliokunta keskusteli
tulevasta EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä
EU-ministerivaliokunta keskusteli
kokouksessaan 26.9. EU:n tulevasta
monivuotisesta rahoituskehyksestä
(2021–). Ministerivaliokunta linjasi
Suomen ennakkovaikuttamistavoitteita koheesiopolitiikan sekä Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) osalta.
Suomen ennakkovaikuttamisen lähtökohta on, että Britannian EU-ero
huomioidaan täysimääräisesti tulevaa rahoituskehystä alentavasti.
Alueellisen koheesion edetessä tarve
EU:n yhteiselle koheesiorahoitukselle vähenee. Suomi tavoittelee suhteellisesti korkeampaa saantoa koheesiopolitiikassa. Suomen tavoitteena on,
että koheesiorahoituksen jakosääntöjä ja ennakkoehtoja muutetaan tukemaan entistä tehokkaammin kasvua
lisäävien rakenneuudistusten toteuttamista ja innovaatiolähtöisen talouden kehitystä. Suomi pitää keskeisenä, että koheesiorahoitusta ohjataan
ennakkoehdoin ja ehdollisuuden periaate huomioiden, koskien mm.
maahanmuuttoa.
Lisäksi Suomen ennakkovaikuttamisen lähtökohtana on, että EU:n liittymissopimuksessa mainittu Itä- ja
Pohjois-Suomen harvan asutuksen
erityisasema turvataan. Myös muut
erityispiirteet, kuten Itämeri, arktisuus ja Venäjän raja-alue tulee huomioida rahoituksessa. Koheesiovaroja tulisi suunnata myös nykyistä
enemmän muuttoliikerahoitukseen.
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Komissio on ilmoittanut antavansa
ehdotuksen tulevaksi EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi (2021–)
keväällä 2018.
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
U L K O - J A T U RVA L L I S U U S POLIITTINEN MINISTERIVA L I O K U N TA 2 5 . 9 . 2 0 1 7

TP-UTVA:ssa esillä Suomen kriisinhallintaosallistuminen,
EU:n
puolustusyhteistyö sekä PohjoisKorean tilanne
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät
maanantaina 25. syyskuuta kansainvälistä kriisinhallintaa koskevia kysymyksiä.
Suomi jatkaa aktiivista osallistumistaan kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon painopisteiden mukaisesti. Suomi osallistuu tällä hetkellä
11 sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon yhteensä noin 500 sotilaalla
ja 20 siviilikriisinhallintaoperaatioon
noin 130 asiantuntijalla. Eniten suomalaisia sotilaita on YK:n UNIFILoperaatiossa Libanonissa sekä koulutusoperaatiossa Irakissa.
Kokouksessa linjattiin, että Suomi
valmistautuu jatkamaan osallistumista Libanonin UNIFIL-operaatiossa vuoden 2018 jälkeen ja että Suomi
lopettaa osallistumisensa Bosnia-

Hertsegovinan EUFOR Althea -operaatiossa 31.3.2018.
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta saivat lisäksi
tilannekatsauksen EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä
puolustusyhteistyön kehittämisestä.
Kokouksessa keskusteltiin myös
Pohjois-Korean toistuvien ohjus- ja
ydinkokeiden aiheuttamasta uhasta.
Suomi tukee YK:n turvallisuusneuvoston asettamia pakotteita ja niiden
mahdollisimman aukotonta täytäntöönpanoa samoin kuin EU:n lisäpakotteita provokaatioihin vastaamiseksi. Samalla Suomi korostaa tarvetta dialogiin ratkaisun löytämiseksi.
Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Kimmo Lähdevirta (PohjoisKorea), p. 0295 351 746, ulkoasiainministeriö; apulaisosastopäällikkö
Helena Partanen (kriisinhallinta), p.
0295 140 310, puolustusministeriö

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Ehdotus elokuvataiteen edistämisestä annetun lain uudistamiseksi
luovutettiin 26.9.2017 eurooppa-,
kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo
Terholle. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää, että nykyinen laki korvataan uudella lailla. Uudessa laissa säädettäisiin elokuvan
käsikirjoittamisen, tuotannon ja jakelun tukemiseksi sekä muutoin elokuvakulttuurin edistämiseksi valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta
ja sen jakamisesta. Suomen elokuvasäätiö toimisi jatkossakin valtionapuviranomaisena. Säätiön hallitus
päättäisi jatkossa elokuvan tuotantoon, jakeluun ja käsikirjoittamiseen
sekä muuhun elokuvakulttuurin edistämiseen myönnettävistä valtionavustuksista. Tavoitteena on, että uusi
laki tulisi voimaan ensi vuoden alussa.
Esitys on osoitteessa https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/c6ca9328-bbb44881-b571-bfd10fa2ff55/b23d175af0a4-4b27-a1d5-0080f5b07623/KIRJE_20170926054301.pdf. Lisätietoja
antavat ylijohtaja Riitta Kaivosoja, p.
0295 330 129 ja kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, p. 0295 330 222,
opetus- ja kulttuuriministeriö.
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Maahanmuuton
vastuukorkeakoulutoiminnan ohjausryhmä luovutti 25.9.2017 raporttinsa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Korkeakoulutaustaisilla maahanmuuttajilla on paljon aiemmin hankittua
osaamista ja opintoja, mutta niitä ei
tunnisteta riittävästi. Ohjausryhmän
mukaan maahanmuuttajien aiemmin
hankitun osaamisen tunnistamisen ja
tunnustamisen käytäntöihin tarvitaan
olennaisia parannuksia. Muutoin
päädytään helposti koulutusta vastaamattomiin tehtäviin tai suorittamaan aikaisemman tutkinnon kanssa
päällekkäisiä opintoja. Tämä aiheuttaa turhautumista ja heikentää integraatiota. Suomen kielen taidon puute on yksi merkittävimmistä esteistä
opinnoille ja työllistymiselle. Ohjausryhmän mukaan korkeakoulutaustaisille maahanmuuttajille soveltuvien
kieliopintojen tarjonnan lisääminen
sekä englanninkieliset opintomahdollisuudet ja -ohjelmat tukisivat
maahanmuuttajien pääsyä korkeakouluopintoihin. Raportti on osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80706/
OKM_38_2017.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Pekka Syrjänen, p.
0295 330 416, opetus- ja kulttuuriministeriö ja projektijohtaja Heidi Stenberg, p. 040 535 3388, Metropolia
AMK.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti
22.9.2017 työkyvyttömyyseläkkeen
ja ansiotulojen yhteensovittamista
selvittäneen kolmikantaisen työryhmän raportin. Työryhmä ehdottaa osatyökyvyttömyyseläkkeisiin lineaarista mallia, jolla parannettaisiin

osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuutta tehdä töitä. Kansaneläkejärjestelmään ehdotetaan osatyökyvyttömyyseläkettä silloin, kun
osatyökyvyttömyyseläkettä maksetaan myös työeläkejärjestelmästä.
Lineaarisessa mallissa olisi ansioraja, jonka ylittyessä eläke pienenisi
vähitellen ansion kasvaessa. Mallissa
käteen jäävä kokonaistulo ei pienenisi ansiotulojen noustessa. Malli pienentäisi nykyisiä ansaintarajoja,
mutta poistaisi nykyiset kannustinloukut ansiorajoilla. Raportti on osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80691/
RAP2017_32.pdf?sequence=1. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen p. 0295 163 183, sosiaali- ja terveysministeriö.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston yhteisellä selvitysja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Osoitteesta
http://tietokayttoon.fi/julkaisut löytyvät seuraavat julkaisut:
– Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus -raportti,
27.9.2017. Rakennettu ympäristö ja
kaupungin eri toiminnot, liikenne
mukaan lukien, ovat merkittäviä materiaali- ja energiaresurssien kuluttajia. Toisaalta kaupungit ovat keskeisiä sosiaalisten ja teknisten taitojen,
hyvinvoinnin ja taloutta uudistavien
innovaatioiden tuottajia. WHOLEhankkeessa kaupunkirakenne nähdään tuotannon ja kulutuksen vuorovaikutusta välittävänä tilallisten ja

toiminnallisten verkostojen kudoksena, jossa verkostokytkennät vaikuttavat resurssien virtoihin ja uusien resurssien syntymiseen. Kaupunkirakenteen resurssitehokkuus määritellään paitsi resurssien säästönä ja
kiertona myös niiden jatkuvana uusiutumisena.
– Kestävän kehityksen toimenpidesitoumustyökalu: kokonaisarvio ja
kehittämismahdollisuudet -tutkimus,
26.9.2017. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kansallinen linjaus kestävän kehityksen
tavoittamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Sen toteuttamisen keskeinen
väline ovat toimenpidesitoumukset,
jotka ovat eri tahojen antamia julkisia lupauksia konkreettisista ja vapaaehtoisista toimista. Raportissa
esitetään kokonaisarvio toimenpidesitoumusprosessin tähänastisesta toteutumisesta ja hahmotetaan suositukset jatkokehitystä varten.
– Työn uusjako - Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvien ja keskinäisen työnjaon kohdistaminen ja tehostaminen SOTE-reformissa -selvitys, 22.9.2017. Hankkeen
tavoitteena oli kuvata, selittää ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattiryhmien työnkuvien ja keskinäisen työnjaon kohdistamista ja
tehostamisesta. Tulokset vahvistavat
aikaisempaa tutkimustietoa siitä, että
sosiaali- ja terveydenhuollon työnjako on eriytynyttä ja, että asiakaslähtöisyyden toteuttaminen edellyttää
työn uudelleenjakoa.

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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