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TA S AVA L L A N
PRESIDENTTI

kirja Suomen tasavallan ja Bahaman
yhteisön välillä veroasioita koskevista tiedoista 10.3.2010 tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Sopimuksen
muutospöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa Bahamalla Suomen kiertävän suurlähettilään 16.10.2017 alkavan vierailun yhteydessä. (VM neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi
0295 530 105)
Arktisen tiedeyhteistyön edistämistä
koskevan sopimuksen hyväksyminen. Sopimuksen tarkoituksena on
edistää kansainvälistä arktista tiedeyhteistyötä. Sopimusta toimeenpantaessa Suomen valtio edistää parhaansa mukaan toimenpiteiden toteuttamista. Sopimus on oikeudellisesti sitova, mutta siihen ei liity sanktioita. Tullakseen voimaan sopimus
edellyttää jokaisen sopimuspuolen
hyväksymistä tai ratifiointia. (OKM
opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen
0295 330 247)
N I M I T Y S A S I AT

K A N S A I N V Ä L I S E T A S I AT

Tasavallan
presidentti
päätti
6.10.2017 seuraavat kansainväliset
asiat:
Suurlähettiläs Jukka Pietikäisen valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytä9.10.2017/116

Tasavallan
presidentti
päätti
6.10.2017 seuraavat nimitysasiat:
Hovioikeudenneuvos Juha Einari
Nieminen Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.3.2018–
28.2.2025, käräjätuomari Tanja Elisa
Arpiainen Kymenlaakson käräjäoikeu-

den ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.1.2018 lukien, käräjätuomari Kimmo Tuomas Lähtinen Kymenlaakson käräjäoikeuden toiseksi
täytettävään virkaan 1.4.2018 lukien,
käräjätuomari Heli Marita Leinonen
Kymenlaakson käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään virkaan ja käräjätuomari Mikko Juhani Koli Kymenlaakson käräjäoikeuden neljänneksi täytettävään virkaan 1.5.2018 lukien sekä yliopistonlehtori Reima Juha Antero Kukkonen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari,
hovioikeuden esittelijä Päivi Pauliina
Ratilainen Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anneli Pirkko-Liisa Järvenpää Vaasan hallintooikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2018 lukien. (OM ylitarkastaja Taru Alanaatu 0295 150 350)
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen
johtaja, kenraalimajuri Timo Tapani
Rotonen puolustusvoimien sotatalouspäälliköksi ja pääesikunnan logistiikkapäällikkö, prikaatikenraali Timo Tapio Kakkola puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajaksi 1.1.2018 lukien, eversti Janne Alpertti Jaakkola
kenraalin virkaan 1.1.2018–31.12.2022
ja pääesikunnan logistiikkapäälliköksi 1.1.2018 lukien ja Kainuun prikaa15

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

tin komentaja, eversti Tuomo Väinö
Petter Repo kenraalin virkaan
1.1.2018–31.12.2022. (PLM neuvotteleva virkamies Aila Helenius 0295
140 432)

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

Valtioneuvosto antoi 5.10.2017
eduskunnalle seuraavat hallituksen
esitykset:
Hallituksen esitys (HE 131/2017 vp)
eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta. Lakia muutettaisiin siten, että
ulkoasiainministeriön nimi muutettaisiin ulkoministeriöksi. Nimen
muutos koskisi vain ministeriön suomenkielistä nimeä. Esityksessä ehdotetaan myös selkeytettäväksi ja
tarkennettavaksi
valtioneuvoston
yleisistunnon ja ministeriön nimitysvaltaa määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäessä erityisesti silloin,
kun kyse on sellaisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä,
joka säädetään muualla laissa tai asetuksessa valtioneuvoston ratkaistavaksi. Esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi voimassa oleva käytäntö, jossa ratkaisuvalta edellä mainituissa tapauksissa säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018.
(VNK lainsäädäntöneuvos Sanna
Helopuro 0295 160 170)
Hallituksen esitys (HE 132/2017 vp)
eduskunnalle laiksi maksupalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Uudistuksilla pantaisiin täytäntöön uuden maksupalveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin III ja IV osaston säännökset
siltä osin kuin ne poikkeavat vanhan
direktiivin vastaavista säännöksistä.
Maksupalvelulain soveltamisalaa laajennettaisiin siten, että soveltamisalaan kuuluvia maksupalveluita olisivat myös maksutoimeksiantopalvelu ja tilitietopalvelu. Lakiin lisättäisiin näiden palveluiden käyttöön liittyvät säännökset. Lain teleyrityksiä,
rajattua verkkoa ja kauppaedustajia
koskevia soveltamisalapoikkeuksia
kavennettaisiin. Maksunsaajan oikeutta periä lisäkuluja eräiden maksutapojen käytöstä rajoitettaisiin siten, että lisäkuluja ei voitaisi periä
esimerkiksi kuluttajien tällä hetkellä
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tavallisimpien maksukorttien käytöstä. Myös vastuusäännöksiä ehdotetaan tietyiltä osin muutettavaksi. Palveluntarjoajalla olisi ehdotuksen mukaan yleensä velvollisuus käyttää
vahvaa tunnistamista sähköisissä
maksutapahtumissa. Lisäksi kuluttajansuojalakiin ja tietoyhteiskuntakaareen ehdotetaan eräitä muutoksia.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
13.1.2018, jolloin direktiivi on viimeistään pantava täytäntöön. Eräiden säännösten voimaantulosta säädettäisiin kuitenkin valtioneuvoston
asetuksella. (OM apulaisosastopäällikkö Antti Leinonen 0295 150 264)
Hallituksen esitys (HE 133/2017 vp)
eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta. Yleisen kiinteistöveroprosentin sekä muiden kuin
vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin
vaihteluvälin
ala- ja ylärajaa korotettaisiin 0,93–
1,80 prosentista 1,03–2,00 prosenttiin. Vakituisten asuinrakennusten
kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin
ala- ja ylärajaa korotettaisiin 0,41–
0,90 prosentista 0,45–1,00 prosenttiin. Yleisen kiinteistöveroprosentin
sekä muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien korotuksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. Vakituisten
asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin korotusta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295
530 254)
Hallituksen esitys (HE 134/2017 vp)
eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi. Tulotietojärjestelmä olisi
työnantajia ja muita suorituksen
maksajia sekä tiedon käyttäjiä palveleva valtakunnallinen tietojärjestelmä. Sitä käytettäisiin työnantajien ja
muiden suorituksen maksajien lakisääteisen ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tulotietojen ja muihin niihin liittyvien
tietojen antamiseen. Tulotietojärjestelmän ytimen muodostaisi tulorekisteri, johon annetut tiedot talletettaisiin välitettäväksi edelleen lakiehdotuksessa nimetyille viranomaisille
ja muille tahoille näiden muuhun lakiin perustuvien tiedonsaantioikeuksien mukaisesti käytettäväksi lakiehdotuksessa määritettyihin tarkoituksiin. Tulorekisterin tiedot olisivat
muutoin salassa pidettäviä. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvio-

esitykseen. Laki tulotietojärjestelmästä ja laki Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu
tulemaan voimaan 1.1.2018 ja muut
lait 1.1.2019. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)
Hallituksen esitys (HE 135/2017 vp)
eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja
32 §:n muuttamisesta. Lakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että kuntoutuksen ohjaaja (AMK) sisällytetään lakiin laillistettavana ammattihenkilönä. Voimassa olevassa laissa
säädettyä siirtymäaikaa ehdotetaan
jatkettavaksi siten, että kuntoutuksen
ohjaajilla on riittävästi aikaa hakea
ammatinharjoittamisoikeutta Valviralta. Siirtymäajan jatkamista ehdotetaan myös muiden sosiaalihuollon
ammatinharjoittamisoikeutta tai nimikesuojausta hakevien henkilöiden
oikeuksien turvaamiseksi hakemusten käsittelyn mahdollisissa viivästystilanteissa. Lain voimaan tullessa
1.3.2016 terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkittyjen lähihoitajien nimikesuojaus ja
rekisteröinti sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ehdotetaan tehtäväksi viranomaisaloitteisesti ja maksutta. (STM neuvotteleva virkamies Riitta Burrell 0295 163 588)
Hallituksen esitys (HE 136/2017 vp)
eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2018. Työmarkkinoiden
keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen mukaisesti palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan
nostettavaksi 0,40 prosenttiyksikköä
ja vastaavasti työnantajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennettavaksi 0,40 prosenttiyksikköä. Samalla työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää ehdotetaan vähennettäväksi 0,20 prosenttiyksikköä, josta palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuun kohdentuu
0,10 prosenttiyksikköä ja työnantajien
keskimääräiseen työttömyysvakuutusmaksuun niin ikään 0,10 prosenttiyksikköä. Yrityksen osaomistajan
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuksi vuonna 2018 ehdotetaan
0,92 prosenttia palkasta ja yrityksen
osaomistajasta maksettavaksi työnantajan työttömyysvakuutusmaksuksi 0,65 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksuksi vuonna 2018 ehdotetaan 0,65
prosenttia palkasta palkkasumman
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2 083 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,54 prosenttia palkasta.
Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2018 olisi 0,65 prosenttia
palkasta palkkasumman 2 083 500
euroon asti ja sen ylittävältä osalta
1,81 prosenttia palkasta. Omavastuumaksun palkkasummarajoja ehdotetaan muutettavaksi siten, että täysimääräinen omavastuumaksu perittäisiin yrityksiltä, joiden palkkasumma
olisi vähintään 33 336 000 euroa. Jos
palkkasumma on tätä pienempi,
omavastuumaksu alenee lineaarisesti
siten, että omavastuumaksua ei peritä, jos palkkasumma on enintään
2 083 500 euroa. Esitys liittyy vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Laki
on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.1.2018. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)
VA LT I O N E U V O S T O N A S E T U K S E T

Valtioneuvosto antoi 5.10.2017 seuraavat asetukset:
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista
kohteista. Asetuksella annettaan tarkemmat säännökset maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavien kohteiden määritelmästä, niihin pääsystä
sekä niiden salassapidosta. Puolustushallinnolle on annettu yleisestä
lainsäädännöstä poikkeuksia suorittaa maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavissa kohteissa viranomaistarkastukset puolustusvoimien
sisäisesti. Asetuksessa määritellään
maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavat kohteet, niissä sovellettavat menettelyt ja säädetään kohteiden salassapidosta. Asetus tulee voimaan 19.10.2017. (PLM hallitussihteeri Kosti Honkanen 0295 140 607)
Valtioneuvoston asetus veroasioita
koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa
tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa
10.2.2017 lukien niin kuin siitä on
sovittu. Laki (1063/2016) ja asetus tulevat voimaan 13.10.2017. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Verohallinnon yksikkörakennetta muutetaan siten, että Verohallintoon pe9.10.2017/116

rustetaan kaksi uutta yksikköä:
Asiointiyksikkö ja Kehitys- ja tietohallintoyksikkö.
Asiointiyksikkö
vastaa Verohallinnon asiointi- ja neuvontapalveluiden järjestämisestä ja
kehittämisestä. Yksikön toimialueena on koko maa. Asiointiyksikkö toimii suoraan pääjohtajan alaisuudessa. Yksikköön siirretään tarpeellisilta
osin neuvonta- ja palvelutehtäviä
hoitava henkilöstö, puhelinvälityksen tehtävät sekä asioinnin kehittämis- ja ohjaustehtävät. Yksikön henkilöstömäärä on noin 450 henkilötyövuotta. Kehitys- ja tietohallintoyksikkö vastaa Verohallinnon eri yksiköiden tarvitsemista yhteisistä kehitys- ja tietohallintopalveluista. Yksikköön keskitetään nykyisin kunkin
eri toimintayksikön vastuulla olleet
toiminnan ja verotussovellusten kehittämistehtävät. Yksikköön liitetään
nykyinen Tietohallintoyksikkö soveltuvin osin. Yksikkö ennakoi Verohallinnon toiminta- ja asiakasympäristön muutoksia, tuottaa ratkaisuja liiketoiminnan tueksi ja huolehtii Verohallinnon tietoteknisestä toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta. Yksikön henkilöstömäärä on noin 205 henkilötyövuotta. Asetus tulee voimaan
1.1.2018. (VM ylitarkastaja Henna
Ritari 0295 530 591)
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta. Asetuksessa säädetään tarkemmin muun muassa ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta ammatillisista ja yhteisistä
tutkinnon osista, yhteisten tutkinnon
osien laajuudesta osaamispisteinä,
yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvista
osa-alueista ja osa-alueiden pakollisuudesta ja valinnaisuudesta, valmentavien koulutusten muodostumisesta sekä ammatillisen koulutuksen
järjestämisluvan hakemiseen liittyvistä menettelyistä, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä
sekä järjestämisluvan myöntämisen
tarkemmista edellytyksistä. Asetuksessa säädetään myös opiskelijan
henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan merkittävistä tiedoista, osaamisen tunnustamisen menettelytavoista, osaamisen arviointiasteikoista sekä todistusten sisällöstä
ja liitteistä. Lisäksi asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä oppisopimuksessa, oppisopimuskoulutuksen
järjestämistä koskevassa sopimuksessa ja koulutussopimuksessa sovittavista asioista sekä koulutuskorvauksen määräytymisestä oppisopimuskoulutuksessa. Asetuksessa säädetään myös työelämätoimikuntien

asettamisesta, kokoonpanosta, päätöksenteosta ja tehtävistä. Asetus tulee
voimaan 1.1.2018. (OKM hallitussihteeri Antti Randell 0295 330 173)
Valtioneuvoston asetus luonnonvaraja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä annetun valtioneuvoston
asetuksen kumoamisesta. Yhteenliittymän jäseniä ovat Luonnonvarakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto,
Geologian tutkimuslaitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ilmatieteenlaitos, Maanmittauslaitos ja
Suomen ympäristökeskus. Nämä virastot ja laitokset sekä VTT Oy perustavat yhdessä Säteilyturvakeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen kanssa
Tutkimuslaitosten yhteenliittymän.
Jälkimmäinen korvaa toiminnallisesti luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän sekä kaksi
muuta tutkimuslaitosten välistä yhteenliittymää. Tutkimuslaitosten yhteenliittymä perustetaan toimijoiden
välisellä sopimuksella ja se aloittaa
toimintansa vuoden 2018 alusta.
Asetus tulee voimaan 1.1.2018.
(MMM lainsäädäntöneuvos Susanna
Paakkola 0295 162 448)
Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja
vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta. Uusien EU-asetusten vuoksi
on tarpeen teknisesti päivittää kansallinen strategia, tuottajaorganisaatioista annettu valtioneuvoston asetus sekä hedelmä- ja vihannesalan
tuottajaorganisaatiotuesta annettu valtioneuvoston asetus. Asetuksessa säädetään markkinajärjestelylain nojalla
hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta. Asetus tulee voimaan
9.10.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162
488)
Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista. Uusien EU-asetusten
vuoksi on tarpeen teknisesti päivittää
kansallinen strategia, tuottajaorganisaatioista annettu valtioneuvoston
asetus sekä hedelmä- ja vihannesalan
tuottajaorganisaatiotuesta
annettu
valtioneuvoston asetus. Asetuksessa
säädetään markkinajärjestelylain nojalla tuottajaorganisaatioista. Asetus
tulee voimaan 9.10.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295 162 488)
Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista. Pääosin asetuksen sisältö vastaa voimassa olevaa
valtioneuvoston asetusta ja nykykäy17
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täntöä. Asetuksessa säädetään markkinajärjestelylain nojalla eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista. Asetus tulee voimaan 9.10.2017. (MMM vanhempi
hallitussihteeri Jukka Ränkimies 0295
162 488)
Valtioneuvoston asetus täydentävien
ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten
noudattamisen valvonnasta annetun
valtioneuvoston asetuksen liitteiden
2 ja 3 muuttamisesta. Asetuksen liitettä 2 kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja kasvien terveyttä koskevista
lakisääteisistä
hoitovaatimuksista
muutetaan hoitovaatimuksen 4 ja 5
osalta. Hoitovaatimuksesta 4 ja 5
poistetaan osana norminpurkua osa
elintarvikehygieniaan ja eläinten lääkitsemiseen liittyvistä kansallisista
täytäntöönpanosäännöksistä, joita ei
nykyisen tulkinnan mukaan ole välttämätöntä lukea osaksi lakisääteisiä
hoitovaatimuksia. Muutosten avulla
voidaan yksinkertaistaa täydentävien
ehtojen vaatimuksia ja siten myös
täydentävien ehtojen valvontaa. Asetuksen liitettä 3 eläinten hyvinvointia
koskevista lakisääteisistä hoitovaatimuksista muutetaan poistamalla
eläinten hyvinvointiin liittyvinä täydentävinä ehtoina noudatettavien
kansallisten säännösten luettelosta
eräitä vaatimuksia vastaavilla perusteilla kuin liitteestä 2. Lisäksi liitteessä 3 täsmennetään ne eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset, joiden rikkomuksia koskevassa seuraamusarvioinnissa otetaan huomioon
kansallisen vaatimustason sijasta
eläinten hyvinvointia koskevien direktiivien vähimmäistaso sanktiointikynnyksen laukaisijana ja täydentävien ehtojen seuraamuksen tason määrittämisessä. Asetus tulee voimaan
9.10.2017. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymästä annetun valtioneuvoston
asetuksen kumoamisesta. Yhteenliittymän jäseniä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja
Säteilyturvakeskus. Nämä virastot ja
laitokset perustavat yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Elintarviketurvallisuusviraston, Geologian tutkimuslaitoksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n, Ilmatieteen laitoksen,
Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa Tutkimuslaitosten yhteenliittymän. Jälkimmäi-

9.10.2017/116

nen korvaa toiminnallisesti sosiaalija terveysalan asiantuntijalaitosten
yhteenliittymän. Tutkimuslaitosten yhteenliittymä perustetaan toimijoiden
välisellä sopimuksella ja se aloittaa
toimintansa vuoden 2018 alusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2018. (STM
neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen 0295 163 199)
VA LT I O N E U V O S T O N P Ä Ä T Ö K S E T

Valtioneuvosto teki 5.10.2017 seuraavat päätökset:
Päätös määrätä ulkoasiainministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja
Max von Bonsdorff, lakimies MinnaKaisa Liukko ja lakimies Eeva Winter valtioneuvoston esittelijöiksi. (UM
henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295
351 413)
Periaatepäätös sisäisen turvallisuuden
strategiasta. Strategiassa hallitus
määrittelee keskeisimmät Suomen
sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat
muutosvoimat lähitulevaisuudessa sekä toimenpiteet niihin vastaamiseksi.
Strategian päätavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti, että Suomi on
maailman turvallisin maa asua, elää,
yrittää ja tehdä työtä. (SM strategiapäällikkö Ari Evwaraye 0295488 373)
Päätös myöntää vientilupa Boomeranger Boats Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä Intiaan seuraavat tuotteet: C-1100 B
RIB-vene varusteineen seitsemän kappaletta, aseteline seitsemän kappaletta, ilmapudotusjärjestelmä yksi kappale ja HF-radio kuusi kappaletta.
Tuotteiden loppukäyttäjä on Intian
merivoimat. (PLM erityisasiantuntija
Riikka Pitkänen 0295 140 421)
Päätös myöntää vientilupa Marine
Alutech Oy:lle. Valtioneuvosto on
yleisistunnossaan 17.12.2015 myöntänyt Marine Alutech Oy:lle luvan
viedä Watercat K13 -veneitä 14 kappaletta Omaniin. Tuotteiden loppukäyttäjä on Omanin poliisivoimien
rajavartiosto. Marine Alutech Oy on
hakenut myönnettyyn vientilupaan
voimassaoloajan pidennystä seitsemän kappaleen osalta. Voimassaoloaikaa pidennetään 31.12.2018 saakka. (PLM erityisasiantuntija Riikka
Pitkänen 0295 140 421)
Päätös hyväksyä vuoden 2018 alustava talousarviosuunnitelma. Euroalueen jäsenvaltiot toimittavat 15. lokakuuta mennessä tulevaa vuotta
koskevat alustavat talousarviosuun-

nitelmansa komissiolle. Alustavat talousarviosuunnitelmat kuuluvat syksyisin toteutettavaan koordinoituun
valvontamenettelyyn. Alustavan talousarviosuunnitelman perusteella
pitäisi pystyä toteamaan mahdolliset
poikkeamat viimeisimmässä vakausohjelmassa esitetystä julkisen talouden strategiasta. Alustava talousarviosuunnitelma pitää sisällään tiedot
makrotalouden ennusteista ja oletuksista, julkisen talouden tavoitteista,
tulo- ja menoennusteista politiikan
pysyessä muuttumattomana, tulo- ja
menotavoitteista, talousarvioesitykseen sisältyvistä päätösperäisistä toimenpiteistä, unionin kasvu- ja työllisyysstrategian tavoitteista ja maakohtaisista suosituksista ja viimeisimmän vakausohjelman ja alustavan
talousarviosuunnitelman vertailusta
sekä menetelmiä koskevan liitteen.
Vuoden 2018 alustavan talousarviosuunnitelman pohjana toimii hallituksen 19.9.2017 eduskunnalle antama vuoden 2018 talousarvioesitys,
joka perustuu pitkälti kevään 2017
kehyspäätökseen, vuoden 2017 lisätalousarvioon sekä kuntatalousohjelmaan vuodelle 2018. (VM neuvotteleva virkamies Päivi Puonti 0295 530
348)
Päätös asettaa valtuuskunta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden
kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 23. konferenssiin, Kioton
pöytäkirjan osapuolten 13. kokoukseen ja Pariisin sopimuksen ensimmäisen osapuolikokouksen toiseen
osaan 6.–17.11.2017 Bonnissa sekä
oikeuttaa ympäristöministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat
avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, varapuheenjohtaja ympäristöneuvos Outi
Honkatukia, jäsenet ovat suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde, lähetystöneuvos Hanna-Leena Lampi, metsäneuvos Heikki Granholm, neuvotteleva virkamies Paula Perälä, erityisasiantuntija Ilari Valjus, ylitarkastaja
Laura Sarlin ja ylitarkastaja Mikko
Paloneva sekä asiantuntijat ovat lähetystöneuvos Aleksi Vakkuri, ympäristöneuvonantaja Matti Nummelin,
tarkastaja Johanna Pietikäinen, energianeuvonantaja Henri Horn, lainsäädäntösihteeri Laura Peuraniemi, ylitarkastaja Milja Keskinen, yksikön
päällikkö Tita Korvenoja, ympäristöneuvos Elina Rautalahti, neuvotteleva virkamies Marjo Nummelin, erityisasiantuntija Karoliina Anttonen,
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erityisavustaja Taru Savolainen, ylitarkastaja Outi Leskelä, viestintäasiantuntija Riikka Lamminmäki, assistentti Katariina Kovalainen, kehittämispäällikkö Riitta Pipatti, kansanedustaja Satu Hassi, kansanedustaja
Hanna Kosonen, kansanedustaja Hanna Sarkkinen, puheenjohtajan avustaja Inka Saara Arttijeff, professori
Markku Ollikainen, vanhempi tutkija
Antto Vihma, johtava asiantuntija Mikael Ohlström, energia-asiantuntija
Anssi Kainulainen, johtaja Hanna Ekman, johtaja Tapio Wallenius, kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia
Björkbacka, asiantuntija Tuuli Hietaniemi, hallituksen jäsen Tina Nyfors,
ilmastodelegaatti Emmi Venäläinen
ja vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen. (YM hallitussihteeri Charlotta
von Troil 0295 250 364)
N I M I T Y S A S I AT

Valtioneuvosto päätti 5.10.2017 seuraavat nimitysasiat:
Filosofian maisteri Marja Anna Elina
Kuosmanen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 16.10.2017
lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo
Tulokas 0295 351 413)
Kasvatustieteen maisteri, filosofian
maisteri Anne Onnela opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen
määräaikaiseen
virkasuhteeseen
9.10.2017–31.10.2018,
kuitenkin
enintään viran vakituisen haltijan opetusneuvos Najat Ouakrim-Soivion virkavapauden ajaksi. (OKM hallitusneuvos Leo Liukkonen 0295 330 196)
R A H A - A S I AT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.10.2017
seuraavia asioita:
Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen välisen
vuokrasopimuksen (Tampere) allekirjoittaminen. Puolustusvoimien Tampereen Aitovuoren toimitilojen vuokraaminen perustuu toimintojen keskittämiseen muuttuneessa turvallisuusympäristössä ja tilahallinnan sopeuttamistoimiin. Tampereella Sarvijaakonkadulla olevasta Varman omistamasta toimipisteestä luovutaan ja
toiminnot siirretään Aitovuoreen Senaatti-kiinteistöiltä vuokrattaviin toimitiloihin. Sopimuksen mukainen
vuokra-aika alkaa 1.1.2019. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 4 816 160
euroa (sis. alv:n osuuden 932 160 eu-
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roa, hintataso 05/2017). Toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä
729 270 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 141 149 euroa/vuosi). (PLM ympäristöneuvos Matias Warsta 0295
140 450)

HALLITUKSEN
NEUVOTTELUT
E U - M I N I S T E R I VA L I O K U N TA
6.10.2017

EU-ministerivaliokunnassa EU:n
kauppapolitiikka ja EMA
EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan perjantaina 6. lokakuuta
Suomen kantoja EU:n ajankohtaisiin
kauppapolitiikan kysymyksiin ja useisiin neuvostoihin. Lisäksi ministerivaliokunta sai katsauksen Suomen
kampanjan etenemisestä Euroopan
lääkevirasto EMA:n saamiseksi Helsinkiin.
EU-ministerivaliokunta linjasi, että
EU:n kauppapolitiikan osalta Suomen tavoitteena on jatkossakin mahdollisimman vapaan viennin, tuonnin
sekä investointien mahdollistaminen.
Tämä on edellytys Suomen kaltaisen
pienen ja avoimen talouden menestymiselle kansainvälisessä kilpailussa.
Ministerivaliokunta käsitteli asiaa komission puheenjohtaja Junckerin
vuotuisen unionin tilaa koskevan puheen pohjalta.
Suomen tavoitteena on saavuttaa
ympäristöneuvostossa (13.10.) yleisnäkemys kahdesta keskeisestä Pariisin ilmastosopimusta toimeenpanevasta säädöksestä, jotka ovat LULUCF
(maankäyttö, maankäytön muutos ja
metsätalous) ja taakanjako. Suomi
pyrkii siihen, että Suomi voi edelleen
käyttää metsää asettamiensa tavoitteiden mukaisesti kestävyyden rajat
huomioiden.
EU-ministerivaliokunta sai myös sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan katsauksen siitä, miten STM:n
vetämä kamppanja EU:n lääkeviraston saamiseksi Suomeen etenee.
Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi
Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:
– Euroryhmä ja ECOFIN 9.–10.10.

– Maatalous- ja kalastusneuvosto 9.10.
– Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 12.–
13.10.
– Epävirallinen
kokous 13.10.

kauppaministerien

ECOFIN-neuvostossa esillä on komission esitys lopulliseksi ALV-järjestelmäksi sekä verotus digitaalisilla sisämarkkinoilla. Euroryhmä keskustelee Euroopan vakausmekanismin (EVM) roolista EMU:n syventämisessä.
Maatalous- ja kalastusneuvostossa
päätetään Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuonna 2018.
Oikeusministerit hyväksyvät asetuksen, jolla perustetaan Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO). Sisäministerit
keskustelevat komission sisärajavalvontaa koskevasta asetusmuutosehdotuksesta ja muuttoliikkeestä.
Epävirallisen kauppaministerien kokouksen keskeisin aihe on komission
kauppapaketti ja Euroopan komission puheenjohtaja Junckerin linjapuheen muut kauppaan liittyvät elementit.
Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri
Kare Halonen, p. 029 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden
viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p.
040 537 0733, valtioneuvoston kanslia
HALLITUKSEN NEUVOTTELU
28.9.2017

Hallitus hyväksyi ulkosuomalaispoliittisen ohjelman vuosille 2017–
2021
Hallitus hyväksyi neuvottelussaan ulkosuomalaispoliittisen ohjelman vuosille 2017–2021. Ohjelma ajaa ulkomailla asuvien suomalaisten etua ja
koskettaa noin 1,6 miljoonaa ulkosuomalaista. Valtioneuvosto vahvisti ohjelman ensimmäistä kertaa vuonna
2006.
Ohjelma vahvistaa ulkosuomalaispolitiikan toimeenpanon jatkuvuutta
Ulkosuomalaispoliittinen ohjelma sisältää 17 politiikkalinjausta, joita edistetään sovituilla toimenpiteillä kunkin tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelman tavoitteet liittyvät muun muassa
vaaleihin, kansalaisuusasioihin ku-

19

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

ten passi- ja henkilökorttiasioihin,
ulkomailla toimivien Suomi- ja Eurooppa-koulujen toimintaan, lasten
perusopetukseen ja sosiaaliturva- ja
terveyspalveluasioihin.
Sisäministeriössä ohjelman koordinaatiovastuu
Ulkosuomalaispoliittinen ohjelma on
valmisteltu Suomi-Seura ry:n ja ulkosuomalaisparlamentin edustajien sekä eri ministeriöiden ja virastojen
kesken. Koordinaatiovastuu ohjelmasta on sisäministeriössä.
Ohjelma koskee noin 1,6 miljoonaa
ulkosuomalaista
Ohjelmassa ulkosuomalaisella tarkoitetaan Suomen ulkopuolella asuvaa Suomen kansalaista tai suomalaista syntyperää olevaa henkilöä.
Eniten ulkosuomalaisia on Ruotsissa,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Venäjällä, Iso-Britanniassa,
Saksassa, Espanjassa ja Virossa.
Huhtikuussa 2015 Suomen kansallisissa vaaleissa äänioikeutettuja Suomen kansalaisia asui ulkomailla yhteensä noin 242 000 henkilöä.
Ulkosuomalaispoliittinen
2017–2021

ohjelma

Lisätietoja: johtava asiantuntija Jarmo
Tiukkanen, p. 0295 488 606, jarmo.
tiukkanen@intermin.fi

LUOVUTETUT
MIETINNÖT
Lapsenhuoltolain uudistamistyöryhmä luovutti 29.9.2017 mietintönsä oikeusministeri Antti Häkkäselle.
Työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan lakiin. Ehdotuksilla parannettaisiin lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn ja
korjattaisiin lakia vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia,
kuten perheiden monimuotoistumista. Lakiin ehdotetaan säännöksiä, joiden mukaan vanhemmat voisivat sopia tai tuomioistuin voisi päättää, että
lapsi asuu vuorotellen molempien
vanhempiensa luona. Nykyisin laissa

ei ole mainintaa vuoroasumisjärjestelyistä. Lisäksi työryhmä ehdottaa
muun muassa lapsen huollon tavoitteita koskevia säännöksiä tarkistettavaksi, jotta laista ilmenisi nykyistä selvemmin huoltajien velvollisuus vaalia
lapselle läheisiä ihmissuhteita. Raportti on osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/
80751/OMML_47_2017_Lapsenhuolto.pdf?sequence=1. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, p. 0295 150 260 ja lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen, p. 0295
150 332, oikeusministeriö.
Oikeusministeriö julkisti 29.9.2017
professori Matti Tolvasen ja yliopisto-opettaja Kimmo Malinin tekemän
Vakuutusoikeuden suulliset käsittelyt ja asiantuntijalääkäreiden
käyttö -selvityksen. Selvityksestä ilmenee, että suulliset kuulemiset auttavat jutun ratkaisun kannalta tarpeellisten asioiden selvittämistä ja siten parantavat sekä päätösten laatua
että asianosaisten oikeusturvaa. Selvityksen mukaan vakuutusoikeudessa järjestettyjen suullisten käsittelyjen lukumäärä on kuitenkin varsin
pieni. Selvityksen tekijät suosittelevat, että vakuutusoikeus harkitsisi
suullisten käsittelyn järjestämistä entistä useammin sekä omasta aloitteestaan että valittajan pyynnöstä.
Lisäksi suositellaan muun muassa,
että vakuutusoikeuden ratkaisuissa
lääketieteellisen selvityksen arviointi
olisi tarvittaessa monipuolisempi. Raportti on osoitteessa http://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/
10024/80749/OMSO_40_2017_Vakuutusoikeuden_suulliset_kasittelyt. pdf?sequence=1. Lisätietoja antavat professori Matti Tolvanen, p. 050
550 8092 ja yliopisto-opettaja Kimmo Malin, p. 040 839 2248, Itä-Suomen yliopisto sekä kehittämispäällikkö Tuula Pääkkönen, p. 0295 150 082,
oikeusministeriö.
Valtiovarainministeriö
julkisti
29.9.2017 tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämistä selvittäneen
työryhmän raportin. Työryhmän mukaan tiedonhallinnan keskeinen sääntely tulisi koota yhteen yleislakiin
julkisen hallinnon tiedonhallinnasta
tiedon elinkaarimallin mukaisesti.
Nykyisessä sääntelyssä havaittuja

muutos- ja kehittämistarpeita on työryhmän mukaan muun muassa tiedonhallinnan suunnittelu-, arviointija kuvaamisvelvollisuuksissa, yhteentoimivuutta ja rajapintojen käyttöä
koskevassa sääntelyssä sekä sääntelyssä, jolla vahvistettaisiin asiakirjojen ja tietoaineistojen käsittelyn prosessiajattelua. Lisäksi uudistamistarpeita on rekisteröintiä, säilyttämistä
ja arkistointia koskevassa sääntelyssä. Raportti on osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/documents/10623/306
884/37_2017_Tiedonhallinnan+ lains
%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%
C3%B6n+kehitt%C3%A4mislijaukset.pdf/c1f679f5-a26b-4308-9162c395b3f5d093. Lisätietoja antavat
lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara,
p. 0295 530 023 ja ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, p. 0295
530 216, valtiovarainministeriö.
Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö julkistivat
3.10.2017 Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma -työryhmän raportin. Työryhmän mukaan asiakastiedonkulun
sujuvoittamiseksi ja palveluiden asiakaslähtöisyyden parantamiseksi tulisi luoda yhteinen sähköinen tietojärjestelmä lasten ja perheiden palveluista vastaaville viranomaisille. Yhteiseen tietojärjestelmään tallennettaisiin asiakasta koskeva suunnitelma,
jonka eri ammattilaiset laativat yhteistyössä asiakkaan kanssa. Toimiva
palvelukokonaisuus syntyisi, kun käytettävissä olisi ammatti- ja toimialarajat ylittävä tieto ja näkemys lapsen,
nuoren ja perheen tilanteesta. Työryhmä on luonut mallin, joka mahdollistaisi myös kolmannen sektorin ja tukihenkilöiden osallistumisen suunnitelman laatimiseen ja käsittelyyn tilanteissa, joissa lapsi, nuori ja perhe
sitä itse toivoo. Raportti on osoitteessa http://julkaisut. valtioneuvosto.fi/
bitstream/handle/10024/80765/Yksi%20lapsi%20yhteinen% 20suunnitelma%20ty%c3%b6ryhm%c3%a4raportti.pdf?sequ-ence=1. Lisätietoja
antavat erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, p. 0295 163 370, sosiaali- ja terveysministeriö ja ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, p. 0295 330
258, opetus- ja kulttuuriministeriö.

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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